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RESUMO 

Partindo de pesquisas realizadas na área da Saúde Pública, de alguma 

literatura e da prestação de intervenção comunitária, nomeadamente o trabalho 

realizado em escolas junto de professores e alunos, surgiu a pergunta que orienta 

esta investigação: " Que comportamentos adoptam hoje os adolescentes ?". 

Assim, com este estudo pretende-se identificar e conhecer os principais 

problemas nos estilos de vida dos jovens, com a finalidade de contribuir para uma 

adequada intervenção de Enfermagem junto desta população, no sentido de 

prevenir os problemas e promover a potenciação de saúde neste grupo. 

Sabe-se hoje que a saúde dos indivíduos está relacionada com o contexto 

socio-económico e cultural, e que muitos dos problemas de saúde das populações 

estão estreitamente correlacionados com o estilo de vida, com o trabalho e com a 

percepção que temos da vida, da saúde e da doença. 

No sentido de determinar quais os comportamentos de risco e os 

comportamentos salutogeneos que os jovens praticam, realizou-se um estudo 

descritivo e transversal através da aplicação de um questionário junto de 126 

adolescentes com idades entre os 13 e os 17 anos a frequentar uma escola de 

ensino secundário. 

Dos resultados obtidos verificamos ausência de alguns comportamentos 

salutogeneos como o hábito de tomar o pequeno almoço e a prática desportiva de 

lazer. Deparamo-nos assim, com um grupo de jovens em risco de sedentarismo; 

em que uma percentagem significativa destes (36,5%) é fumador ou já 

experimentou fumar, tendo alguns destes feito a sua iniciação ao tabaco em 

idades precoces; a existência de uma grande percentagem de jovens com 

consumo de bebidas alcoólicas, embora com carácter recreativo; uma pequena 

percentagem (11,9%) refere ter experimentado drogas ilícitas nomeadamente as 

raparigas, sendo a Cannabis a droga mais referenciada. 

No que toca a sexualidade, a maioria dos jovens do estudo refere ter 

informação suficiente nesta área, e 23% dizem ser sexualmente activos. 

A maioria não recorre aos serviços de saúde, embora as suas principais 

preocupações recaiam sobre a possibilidade de adoecerem. As preocupações dos 

adolescentes centram-se também nos estudos, na aquisição de emprego e na 

guerra. 



A maioria dos jovens da amostra têm conhecimentos acerca dos estilos de 

vida e a sua influência no estado de saúde. 

Assim, referem consumo de drogas, de álcool e tabaco, os 

comportamentos sexuais de risco e os erros alimentares como factores com 

implicações negativas na saúde. A prática de desporto, ausência de 

comportamentos aditivos e uma alimentação saudável, são entendidos pelos 

adolescentes, como formas de manutenção da saúde. 



SUMMARY 

Leaving of research carried through in the area of the Public Health, of 

some literature and the installment of communitarian intervention, nominated 

the work carried through in schools next to professors and pupils, appeared the 

question that guides this inquiry: "What behaviors the adolescents adopt 

today?". 

Thus, with this study it is intended to identify and to know the main 

problems in the styles of life of the young, with the purpose to contribute for one 

adequate intervention of Nursing in this population, in the direction to prevent 

the problems and to promote the involution of health in this group. One knows 

today that the health of the individuals is related with the socio-economic and 

cultural context, and that many of the problems of health of the populations are 

narrowly correlated with the style of life, the work and the perception that we 

have of the life, the health and the illness. 

In the direction to determine which risk behaviors and salutogeneous 

behaviors that the young practices, became fulfilled a descriptive and 

transversal study through the application of a questionnaire next to 126 

adolescents with ages between the 13 and the 17 years of a secondary school. 

Of the gotten results we verify absence of some salutogeneous 

behaviors as the habit of taking breakfast and the practical of sports. 

We come across ourselves thus, with a group of young in sedentarism 

risk; where a significant percentage of these (36,5%) is smoker or already tried 

to smoke, having some of them done initiation to the tobacco in precocious 

ages; the existence of a great percentage of young with alcoholic beverage 

consumption, even so occasionally; a small percentage (11,9%) relates to have 

tried illicit drugs specially girls, being the Cannabis the most used drug. 

Concerning sexuality, the majority of the young of the study relates to 

have enough information in this area, and 23% say to be sexually active. The 

majority does not appeal to the health services, even so its main concerns falls 

again on the possibility of illness. 

The concerns of the adolescents are also centered in the studies, the 

acquisition of job and the war. The majority of the young of the sample has 

knowledge concerning the styles of life and its influence in the health state. 



Thus, they relate consumption of drugs, of alcohol and tobacco, the sexual 

behaviors of risk and the alimentary errors as factors with negative implications 

in health. The practical one of sport, absence of additive behaviors and a 

healthful feeding, are understood by the adolescents, as forms of maintenance 

of the health. 
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INTRODUÇÃO 

A saúde e o bem-estar dos adolescentes são reconhecidos actualmente 

como elementos chave do desenvolvimento humano, pelo que nos últimos anos 

têm sido desenvolvidas diversas iniciativas centradas na promoção da Saúde e 

prestação de cuidados á adolescência. 

Paralelamente é aprovada matéria legislativa e normativa relativa ás 

intervenções de saúde neste grupo especifico. 

A adolescência é uma época de crescimento e desenvolvimento humanos 

significativa, histórica e culturalmente reconhecida e influenciada, com fronteiras 

cronológicas difíceis de definir, a não ser para benefícios sociais. 

Este período do processo evolutivo, é caracterizado por diversos 

fenómenos de ordem física, psíquica e social. 

A nível biológico verifica-se o aparecimento de formas adultas e de um 

potencial reprodutivo maduro; a nível psíquico adquire a capacidade de 

pensamento abstracto e uma identidade pessoal; a nível social, a procura de 

autonomia leva a movimentos de saída em relação á família e á procura de 

relações mais intensas com o grupo de pares e outros adultos. 

Todo este desenvolvimento diz respeito a tarefas próprias a realizar numa 

adolescência normal (Sampaio, 2001 ). 

O adolescente começa a interessar-se menos pelas actividades familiares, 

e passa a haver referências significativas como o grupo de pares, e outros adultos 

fora da família. 

Neste processo de evolução, experiênciam-se novos desafios, novos 

comportamentos e o adolescente age em conformidade com o grupo; as 

pressões dos media, a procura de uma identidade pessoal e a afirmação de 

maturidade, bem como a noção de vulnerabilidade são factores que podem 

predispor o adolescente para comportamentos de risco. 
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A sexualidade (muitas vezes com as primeiras experiências sexuais sem 

protecção), o tabagismo, o consumo de álcool e drogas, a condução de veículos -

são exemplos de comportamentos que põem em risco a saúde dos adolescentes, 

contribuindo para o aumento das taxas de morbilidade e mortalidade deste grupo. 

Para além de estudos epidemiológicos para determinação da morbilidade e 

mortalidade neste grupo, "é necessário entender o significado das condutas 

juvenis, ou seja, desenvolver-se uma forma compreensiva de encarar o fenómeno 

de risco"(Prazeres, 1998:23). 

Para intervir junto dos jovens é primordial conhecer as suas realidades, o 

que fazem, como fazem, em quem se suportam, quais as suas preocupações e 

problemas. 

Assim, partindo de literatura sobre a adolescência e de alguns estudos 

efectuados no âmbito da Saúde Publica e Adolescência, surgiu a ideia que norteia 

este estudo: 

" Que comportamentos adoptam, hoje, os adolescentes?" 

Pretendemos com este estudo conhecer melhor o mundo do adolescente, 

identificando os principais problemas nos estilos de vida dos jovens. 

Este trabalho está organizado em duas partes. 

A primeira consta de aspectos teóricos relacionados com o tema, revê os 

conceitos de adolescência e as teorias explicativas desta etapa do 

desenvolvimento, bem como alguns conceitos sobre comportamentos aditivos e 

de risco. 

A segunda parte consiste na elaboração de um trabalho de investigação e 

na análise e discussão dos resultados obtidos. 

De notar que, ao longo da tese, são utilizados os termos "adolescente " e 

"jovem" como sinónimos. 
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I PARTE 



1-ADOLESCÊNCIA 

1.1- CONCEITOS 

A adolescência foi reconhecida como um período de desenvolvimento 

humano há relativamente pouco tempo. 

Na nossa sociedade, no inicio do século XX, apenas há referência a duas 

idades; a infância e a idade adulta, pois a criança passava do meio familiar onde 

aprendia os ofícios e as artes dos mais velhos, para o mundo do trabalho. 

Em termos históricos, considerava-se a idade dos 12 ou 13 anos o 

momento exacto para o assumir papéis e responsabilidades ligados à vida adulta. 

"Apenas no último século, a educação pública obrigatória foi alargada aos 

anos de adolescência, e foram oficializadas outras definições legais de vida 

adulta, as quais ajudaram a definir a adolescência como distinta da idade 

adi//fa".(Sprinthall e Collins, 1994:39). 

Também Aries (1978) citado por Sampaio (1999)considera que o aumento 

da escolaridade é o factor mais significativo na determinação da adolescência 

como etapa de desenvolvimento. Há assim um atraso na entrada no mundo do 

trabalho, sobretudo nas comunidades urbanas, permitindo a valorização da família 

e do grupo de jovens. 

A adolescência, tal como hoje é entendida, é uma realidade histórica 

relativamente recente e representa o resultado do prolongamento entre a 

maturidade biológica e o assumir de papeis sociais como adulto (Simmons, 

Rosenberg e Rosenberg, 1973) citado por Frasquilho (1996). 

Hall (1904) citado por Sprinthall e Collins (1994), pioneiro em estudos 

sobre a adolescência considerou este período como um estádio único do 

desenvolvimento. Para Stanley Hall, a adolescência não é um interlúdio 

desprezível entre dois estádios, nem constitui apenas um período preparatório 

para o estádio seguinte. Este autor afirmava que neste estádio cada pessoa 

experienciava pela segunda vez, todos os estádios anteriores do desenvolvimento 

mas a um nível mais complexo (perspectiva maturacionista). 
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Hall (1904) citado por Sprinthall e Collins (1994), designava esta etapa 

como de grande Sturm und Drang ( tensão e agitação ). Apesar de afirmações 

exageradas, Hall teve um papel relevante na criação de um lugar para a 

adolescência no desenvolvimento da espécie humana. 

Mas quem clarificou a perspectiva maturacionista foi Sigmund Freud, citado 

por Sprinthall e Collins (1994), que se debruçou sobre as causas dos problemas 

emocionais na vida adulta. Freud construiu uma visão sobre a natureza do 

Homem considerando as pulsões instintivas inatas em cada pessoa como 

determinantes nas experiências mais importantes ao longo da vida do indivíduo. 

Para Freud, citado por Sprinthall e Collins (1994) as pulsões eram fontes 

de energia que impulsionavam os indivíduos a manifestar diferentes tipos de 

comportamentos, à semelhança de Hall, também considerava a adolescência 

como um período necessária e inevitavelmente difícil e turbulento. 

De acordo com este médico, a turbulência da adolescência surge devido 

às necessárias transformações psicológicas que facilitam o estabelecimento de 

relações heterossexuais saudáveis e maduras na vida adulta. Ou seja, a 

turbulência dos adolescentes deriva das tensões de tentar encontrar um centro de 

interesse satisfatório para os seus sentimentos heterossexuais, ao mesmo tempo 

que são confrontados com a necessidade de se tornarem independentes dos pais. 

Para questionar a perspectiva maturacionista, surgem os estudos de 

antropólogos culturais como Margaret Mead (1928) citado por Sprinthall e Collins 

(1994). Estes consideram que a hipótese de agitação e tensão não é 

necessariamente verdade. 

Em estudos realizados, alguns antropólogos verificaram que em outras 

culturas esta transição para a idade adulta processa-se de forma tranquila. 

Os antropólogos culturais dão mais ênfase á perspectiva ambientalista 

sobre a adolescência. Para Albert Bandura (1969) citado por Sprinthall e Collins 

(1994), a aprendizagem social é a base de todas as perturbações e dificuldades 

que ocorrem na adolescência. Estas dificuldades reflectem a natureza das 

aprendizagens da infância e a forma como essa aprendizagem os apetrecha face 

às exigências desse período. 
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Com a industrialização e em particular nas sociedades ocidentais, a 

adolescência adquiriu estatuto próprio. Aliás, Braga da Cruz e ai. (1984) 

consideram que o aparecimento da juventude é produto histórico resultante do 

processo de industrialização tecnológica das sociedades e da escolarização de 

massas (Sampaio, 1999). 

A OMS, citada por Prazeres (1998), definiu a adolescência como o período 

de vida entre os 10 e os 19 anos inclusive. 

Já em 1984 a OMS apresentava o conceito de adolescência, como sendo 

o período de vida de transição da infância para a vida adulta, caracterizada pelo 

esforço em alcançar as metas relacionadas com as expectativas do meio cultural, 

e pelo desabrochar do desenvolvimento físico, mental, emocional e social. 

Enquanto que o início da adolescência está habitualmente associado com o 

começo da puberdade e o aparecimento das características sexuais secundárias, 

o final da adolescência tem uma definição pouco clara. Ela varia grandemente de 

cultura para cultura, tanto quanto a preocupação pela obtenção de independência 

adulta. (Costa, 2002) 

Sampaio(1999), citando Braga da Cruz e ai.(1984), refere que os limites da 

juventude assim como os da chamada " terceira idade" não são limites 

cronológicos, mas sociais e culturais, dependendo fundamentalmente da sua 

capacidade activa em sociedade. 

A saúde e o bem-estar dos adolescentes são então reconhecidos como 

elementos chave do desenvolvimento humano, pois os problemas e experiências 

ocorridos nesta fase têm repercussões na vida e saúde/ doença do futuro adulto. 

A adolescência será provavelmente o período do ciclo de vida do indivíduo 

em que ocorrem o maior numero de mudanças, desde físicas, cognitivas, 

comportamentais e sociais. 

Com o processamento de tantas tarefas e a necessidade de reajuste a 

tantas modificações, é comum designar-se este período como "crise da 

adolescência", ou na perspectiva do Dr. Daniel Sampaio (2001) "turbulência 

transitória". 
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O ponto de partida de todo este processo que se inicia pelos 

acontecimentos biológicos da puberdade, acresce de um conjunto de problemas 

psíquicos e sociais e termina com a formação de valores e identidade que 

caracterizam a idade adulta (Sampaio, 2001 ). 

Ao longo da adolescência verifica-se um envolvimento activo no 

relacionamento com os outros, fundamental para a construção da identidade e 

autonomia, papel essencial levado a cabo pelo grupo de pares (Coleman; 

Husén,1985) citado por Mendes(1997). 

Tal como outros antropólogos, Bandura não defende que a adolescência 

seja, inevitavelmente um período de agitação e tensão. Independentemente das 

dificuldades que possam surgir devem ser encaradas como o resultado de 

experiências ambientais e não como um período de desenvolvimento humano 

inevitavelmente difícil (Sprinthall e Collins, 1994). Ele afirmava que o 

comportamento anti-social era um modelo aprendido provavelmente durante a 

infância no contexto de família e comunidade. 

Também para Erikson(1972), citado por Sprinthall e Collins (1994), a 

adolescência não constitui, em si mesma, um processo mórbido. Trata-se antes 

de um processo normativo de organização estrutural da personalidade, processo 

esse em cuja sedimentação existe uma certa descontinuidade. 

O tomarmos conhecimento das tarefas de uma adolescência normal, 

permite-nos compreender os problemas que frequentemente surgem , no entanto 

as grandes alterações biológicas e psicossociais não significam necessariamente 

consequências negativas. Investigações recentes referem que os adolescentes 

apresentam uma "predisposição optimista" (OMS, 1996) citado por Matos (1996). 

Como confirma Sampaio (2000:84) "...a adolescência é basicamente festa, 

descoberta, invenção, e é importante que tenhamos a ideia que , na maioria dos 

casos, isto corre muito bem " 
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1.2 - PUBERDADE : AS RAZÕES DO CORPO 

A puberdade assinala o início da adolescência sendo definida como o 

conjunto de múltiplas transformações corporais que ocorrem durante a segunda 

década da vida e que conduzem á maturidade reprodutiva( Campos, 1990). 

Com a puberdade inicia-se a actividade glandular sexual, através da 

evolução das gónadas, para possibilitar a função reprodutora. 

Iniciam-se então uma serie de mecanismos fisiológicos que provocam 

mudanças súbitas de crescimento, o chamado surto de crescimento dos 

adolescentes com rápido aumento de altura e de peso, e mudanças nos órgãos 

reprodutivos. 

As transformações físicas da adolescência começam quando o hipotálamo, 

glândula situada no diencéfalo, estimula a glândula pituitária e hipófise a segregar 

as gonadatrofinas. Estas hormonas estimulam os ovários e os testículos a 

produzir e a lançar na corrente sanguínea estrógeneos e testoterona 

respectivamente (Campos, 1990). 

Nas raparigas, o indicador que assinala a maturidade reprodutiva é o inicio 

da menstruação, que se designa por menarca, e que surge pelos 12-13 anos , 

embora o momento exacto do seu aparecimento varie bastante, de acordo com a 

raça, a sociedade e o estado de nutrição da adolescente. A menarca, sendo 

apenas uma das transformações que ocorrem no corpo das mulheres durante a 

adolescência, tem um grande impacto psicológico. Muitos dos efeitos psicológicos 

deste momento parecem resultar das crenças culturais e pessoais acerca da 

menstruação, em vez de derivarem da vivência desta experiência(Sprinthall e 

Collins, 1994). 

Nos rapazes, durante a pubescência verifica-se o crescimento inicial dos 

testículos e pénis e o indicador da maturidade dos órgãos reprodutivos consiste 

na 1a ejaculação de sémen, que ocorre normalmente sob a forma de emissões 
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nocturnas, os "sonhos molhados" e que provocam frequentemente surpresa e 

receio, sobretudo se o adolescente não está informado ou esclarecido (Campos, 

1990). 

As transformações sexuais como o desenvolvimento dos pêlos púbicos, do 

pénis e escroto continuam a surgir; mais tarde aparecem os pêlos nas axilas e 

face. O aparecimento da barba e a alteração da voz são acontecimentos muito 

valorizados pois são os indicadores externos da maturidade física. .(Sprinthall e 

Collins, 1994) 

O crescimento ósseo é feito de forma alternada nas diferentes partes do 

corpo, pelo que em determinado momento o adolescente parece ter medidas 

desproporcionadas e menor coordenação motora, daí o ar desengonçado e pouco 

elegante que os adolescentes muitas vezes apresentam (Campos, 1990). 

Durante o "salto" no crescimento, os músculos crescem também 

rapidamente, particularmente nos rapazes. 

Quando comparamos os dois sexos, as curvas de crescimento são quase 

paralelas até ao final da 1 a década. Na puberdade, no sexo feminino, entre os 11 

e 13 anos as hormonas femininas provocam um rápido crescimento ósseo que se 

dará por concluído pelos 16 anos. 

Nos rapazes, a testosterona dá origem ao crescimento mais tardio - entre 

os 13 e 15 anos - mas prolongando-se durante mais tempo. A testosterona 

conduz igualmente ao aumento da massa muscular. Aumenta também a 

espessura da pele, a matiz escurece e aumenta também a taxa de secreção das 

glândulas sebáceas , que ao nível da face pode originar o problema da acne. 

Nas raparigas, a característica mais obvia é o desenvolvimento das 

mamas. Os estrogéneos levam á deposição de gordura nas mamas e ao 

desenvolvimento dos tecidos mamários. São também os responsáveis pelo 

desenvolvimento de uma textura de pele macia e lisa. 

As mudanças corporais são bruscas e acentuadas pelo que constituem 

fonte de preocupação para o adolescente. Ajuriaguerra (1976) citado por 

Campos(1990) refere o termo dismorfestesia para designar um sentimento 
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comum na adolescência, sentimento esse perjorativo acerca do peso, tamanho, 

aspecto do rosto , proporções do corpo em geral e caracteres sexuais. Este 

sentimento pode ser uma reacção à reacção social perante estas transformações, 

ou às comparações do seu corpo com os dos outros. 

As mudanças sexuais constituem frequentemente fontes de dificuldade 

para alguns adolescentes, nomeadamente as primeiras manifestações da 

maturidade sexual: a primeira ejaculação e a menarca. 

A altura em que a puberdade ocorre varia bastante e é influenciada por 

factores genéticos e ambientais , incluindo a alimentação e as doenças. 

Todas estas transformações hormonais e físicas põem em actividade uma 

nova reorganização psicológica. 

Segundo Dias Cordeiro (1987), o processo maturativo do adolescente 

decorre intensamente, porém, naturalmente e contém uma tão grande 

capacidade adaptativa que, mesmo dificuldades anteriores, ao serem reactivadas 

pela puberdade resolvem-se e normalizam-se quando o adolescente vive num 

quadro de referências familiares, escolares e sociais , estável e estruturante. 
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1.3- A DIMENSÃO PSICOLÓGICA 

A adolescência é um período eminentemente marcado pela mudança. 

Segundo Peter Bios (1985), a adolescência é definida como o "conjunto de 

transformações psicológicas de adaptação à puberdade". 

A primeira fase da adolescência é marcada pelas rápidas transformações a 

nível biológico-hormonal, da imagem corporal e a nível psicológico. 

É nesta altura em que se revivência o conflito edipiano, e o retorno á 

posição depressiva. O adolescente tende a isolar-se ou a partilhar com um amigo 

ou grupo, as vivências de um corpo em rápida transformação e o erotismo que o 

assalta quer na vigília quer nos sonhos. 

É a fase das grandes amizades com adolescentes do mesmo género em 

que o adolescente procura nos seus pares a segurança para as suas dúvidas e 

angústias. 

Para os estudiosos dos problemas psicológicos da adolescência, este 

período consiste num período em que o jovem passa por uma série de motivações 

e sentimentos importantes, alguns deles capazes de provocar instabilidade tais 

como a procura de si mesmo e da sua identidade, a tendência grupai, a 

necessidade de intelectualização e de fantasiar, a crise religiosa, a evolução 

sexual, desde o auto erotismo à heterossexualidade, a actividade social 

reivindicativa, as contradições comportamentais, a separação progressiva dos 

pais, as flutuações constantes de humor e do ânimo. (Fonseca, 1988). 

A adolescência pode ser, assim, definida segundo três grandes parâmetros: 

- a descoberta do mundo interior, 

o exercício da criatividade 

o sentimento da individualidade. 
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O aparecimento da puberdade representando o início da maturação sexual, 

com todas as modificações físicas e fisiológicas produzidas, desempenha um 

papel fundamental no desenvolvimento de novas vivências e perspectivas das 

quais se destaca a dimensão amorosa. 

Concretamente, o adolescente começa a experimentar vivências de 

sensualidade intensas, saindo da "relação dual e familiar ...que se direcciona para 

outros objectos amorosos" (Fonseca, 1988). 

A nível do conhecimento psicológico é possível distinguir duas fases 

diferentes no desenrolar da adolescência: 

- a primeira fase que se situa dos 12 aos 15 anos, 

uma segunda fase que vai dos 16 aos 19 anos. 

Na primeira fase, verifica-se a tendência para interiorizar, atento às 

transformações físicas e hormonais, o adolescente vive centrado na sua 

existência individual. É comum entre as raparigas a existência de um diário. 

É também nesta fase que o adolescente se questiona, qual a razão da sua 

existência e para que existe. 

Na segunda fase da adolescência ultrapassado o conflito edipiano, 

predomina a extroversão do jovem, isto é, intensificam-se as relações 

interpessoais, predomina a importância do grupo de pares, e o seu pensamento 

centra-se em questões de ordem sociológica e universal. (Fonseca, 1988). 

Para Peter Bios (1985), a adolescência propriamente dita, tem dois temas 

dominantes, o renascimento do complexo de Édipo e o desligar dos objectos de 

amor iniciais. 

Assim, há dois estados afectivos que caracterizam a adolescência, o "luto" 

e "estar apaixonado". 
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Na realidade o adolescente sofre a perda dos pais edípicos, 

experimentando um vazio interior, tristeza, sofrimento, tudo partes do processo de 

luto. 

"Trabalho de luto... é uma tarefa psicológica importante no período da 

adolescência" (Bios, 1985). Na adolescência, a separação dos pais edípicos é um 

processo doloroso, e que só pode ser realizado de forma gradual. 

Outra componente da vida adolescente é o "estar apaixonado". À 

adolescência pertence a experiência excepcional do amor terno. Normalmente, 

este sentimento é posterior à fase dos jogos sexuais, em que se verifica o espirito 

competitivo dos meninos na conquista de meninas e da experimentação sexual 

que é em grande parte determinado pela formação individual e pelo grupo a que 

pertence o adolescente. (Bios, 1985). 

A nível psicológico, desenvolve-se a capacidade do pensamento formal, e 

as mudanças no processo de raciocínio vão influenciar as ideias do adolescente 

sobre questões como a natureza do Eu, identidade, género, moral, relações 

sociais e outras. 

Segundo Piaget citado por Sprinthall e Collins (1994), entre o nascimento e 

a adolescência, as estruturas da inteligência desenvolvem-se de forma 

progressiva através de quatro estádios: o sensório-motor, intuitivo ou pré-

operatório, operatório concreto e operatório formal. 

Pelos 12-13 anos, o adolescente adquire a capacidade de raciocinar sobre 

hipóteses, de fazer deduções e elaborar respostas para problemas reais ou não -

é o pensamento abstracto. 

A capacidade do pensamento abstracto leva a que o jovem elabore 

questões sobre a sua identidade- tarefa básica deste período. 

Muitos dos comportamentos de risco dos adolescentes representam 

explorações excessivas das novas possibilidades a que o pensamento formal 

conduz. 
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Ligado também ás transformações intelectuais temos o desenvolvimento 

afectivo, como as noções de humanidade, justiça social, liberdade de consciência, 

entre outros. São sentimentos relativos a ideias que se acrescentam aos 

sentimentos entre pessoas. 

A adolescência, período privilegiado de descobertas e da aprendizagem 

social, permite a elaboração do seu próprio sistema de valores sociais e crenças, 

através da tomada de consciência de si e da afirmação da sua identidade, o 

processo de formação de identidade não começa nem acaba na adolescência 

(Sprinthall e Collins, 1994). 

"Erikson defende a ideia de que a adolescência consiste no processo de 

formação da identidade" - (Sprinthall e Collins, 1994:201). Pelo facto de a 

adolescência constituir uma tão importante descontinuidade no processo de 

crescimento, considerou a resolução da crise de identidade pessoal como 

principal tarefa deste estádio. 

Erikson introduz a importante noção de "Moratória Psicossocial ", período 

em que o indivíduo vai experimentando sucessivos géneros de papeis para 

descobrir que pessoa é, antes de assumir os compromissos da idade adulta 

(Sampaio, 1999). 

A forma como nos vemos a nós mesmos e o modo como somos vistos 

pelos outros - constitui a base da nossa personalidade adulta. 

Assim, teremos uma identidade pessoal sólida se este conceito for firme e 

forte; caso isto não aconteça teremos uma identidade difusa. 

Na definição de Erikson, citado por Sprinthall e Collins(1994),as ideias -

chave são as seguintes: 

- o sentido de identidade e unidade de que a pessoa verdadeiramente 

sente; 

- o reconhecimento dessa unidade pelos adultos. 

Este autor defende que, após ter alcançado a identidade, o indivíduo evita a 

difusão e chega à resolução da fidelidade. 
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Para Erikson a fidelidade é uma capacidade de nível superior, isto é, a 

capacidade de confiar nas outras pessoas e em si próprio, e em se dedicar a uma 

causa ,ou seja, o desenvolvimento do sentido moral de cuidar dos outros, de os 

respeitar e de os apreciar. 

Com o desenvolvimento de valores humanos universais, por oposição às 

características do adolescente, sejam o egocentrismo e as preocupações consigo 

próprio, Erikson considera que uma adequada resolução da fidelidade é um factor 

necessário e suficiente para o terminar da adolescência e preparar o indivíduo 

para a vida adulta. (Sprinthall e Collins, 1994). 

20 



1.4 - O REENQUADRAMENTO SOCIAL 

1.4.1- Os jovens e a família 

"A família tem sido encarada como o ponto crucial da identidade" -

(Sprinthall e Collins, 1994: 295). 

A família determina as primeiras relações sociais de um indivíduo, 

fornecendo os contextos para a maior parte das aprendizagens acerca das 

pessoas, das situações e capacidades individuais. 

Erikson (1972), citado por Sprinthall e Collins (1994), defende que o sentido 

de identidade próprio, depende largamente do contexto familiar e do 

desenvolvimento social, emocional e intelectual que este promove. 

0 ambiente emocional, a qualidade das relações, a forma como os pais 

ensinam e cuidam dos filhos são factores que influenciam o indivíduo desde a 

infância, durante a adolescência e a entrada na vida adulta. (Sprinthall e 

Collins, 1994). 

As transformações físicas dos adolescentes vão originar modos diferentes 

de relacionamento entre pais e filhos. Os adultos passam, assim, a ter novas 

expectativas e exigências face aos adolescentes. 

As mudanças pubertárias condicionam a forma de estar quer por parte do 

adolescente quer por parte dos progenitores. 

São três os factores que contribuem para a transformação das interacções 

familiares: 

1 ) os adolescentes sofrem alterações a nível físico e social; 

2) os adolescentes desenvolvem conceitos acerca das relações entre pais 

e filhos, que revelam uma maturidade crescente; 

3) muitas vezes, ao mesmo tempo que os filhos estão em crise de 

identidade (característica deste período) os pais enfrentam um período 

de tensão - a chamada crise da meia idade. 
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As exigências de uma nova realidade, as dificuldades de adaptação e a 

percepção de um mundo interno constituem os elementos básicos nas mudanças 

que ocorrem durante a adolescência. Hellen Deutsch considera que na 

adolescência o tema principal é o conflito de gerações (Figueiredo, 1985). 

Ao longo do seu desenvolvimento o adolescente pode passar por vários 

níveis de compreensão da natureza do seu relacionamento com os pais. 

O psicanalista Peter Bios (1985) refere a desidealização parental como 

um dos processos psicológicos a desenvolver no início da adolescência. De facto, 

verifica-se nesta altura a tendência dos jovens em desvalorizar as opiniões dos 

pais, especialmente a do pai. 

Assim, com a decepção face à imagem dos pais o adolescente vai procurar 

objectos identificatórios e de amor fora da família de adultos e reforço das 

identificações no grupo de iguais (Figueiredo, 1985). 

Dias Cordeiro (1979), citado por Sampaio (1999:64) afirma " ...a partir da 

liquidação conseguida dos imagos parentais passa a existir a possibilidade do 

estabelecimento de novas relações amorosas extra-familiares ". O autor considera 

o luto face aos imagos parentais como decisivo para o prosseguimento do curso 

normal da adolescência. 

As alterações das relações pais/filhos são difíceis para ambos pois também 

os pais terão de reestruturar o tipo de relacionamento que até ai estabeleciam 

com os seus filhos . 

No entanto, o conhecido conflito de gerações entendido como conflito 

aberto entre pais e filhos é questionado por alguns trabalhos. Chabrol (1984) em 

Sampaio (1999) diz não ser obrigatória a presença de conflitos marcados entre 

pais e filhos, pois de acordo com Mise (1980) citado por (Sampaio, 1999), 61% 

dos adolescentes consideravam-se satisfeitos com a sua família. 
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Sampaio num estudo em que colaborou em 1984, verificou igualmente que 

os adolescentes tem tendência para avaliar de forma positiva a família: 83% 

definem-na como " um grupo de pessoas que se ajudam umas ás outras", e 67% 

afirmam "local onde encontramos as nossas raízes" (Sampaio, 1999:69). 

Referindo o mesmo autor 74% dos jovens dizem gostar de viver com os 

seus pais e só 6% sairá de casa na primeira oportunidade. 

Bandura (1972) em Sampaio (1999), confirma igualmente existirem muitos 

adolescentes com relações satisfatórias e cooperantes. 
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1.4.2- O grupo dos pares 

Em consequência das alterações biopsicológicas da adolescência e a 

desidealização parental, aparece o investimento no grupo de pares à procura de 

novas identificações e laços afectuosos entre iguais. 

O grupo de iguais permite o reforço da identidade através da identificação, 

desde a necessidade de o adolescente se "separar" dos pais. (Figueiredo, 1985), 

permitindo projectar nos iguais a realização de fantasias, tendo por função a 

reparação da auto-estima. 

As intensas experiências de grupo e o aparecimento de novas capacidades 

psicológicas, como sejam a capacidade de desobediência, pode levar à existência 

de conflitos. Se aquando destas novas competências, ou segundo alguns autores 

fenómenos de depressividade ou clivagem, surgem atitudes parentais de 

grandes restrições, as contestações do adolescente podem agravar-se e podem 

propiciar-se neste contexto comportamentos aditivos ou mesmo psicopatológicos 

como sejam o fumar, o começar a beber ou até experiênciar drogas, como desejo 

de oposição à autoridade paterna ou de aquisição de estatuto de adulto 

(Fonseca, 1988). 

A pertença a um grupo é tarefa crucial para o adolescente. Neste período 

do desenvolvimento, o indivíduo encontra no grupo um suporte para ensaiar uma 

infinidade de movimentos necessários ao crescimento psicológico com que o 

adolescente se confronta. 

O grupo de pares é um contexto de aprendizagem social que permite ao 

jovem reorganizar o seu modus vivendi, separando-se dos pais sem sentir a perda 

de não ser contido por ninguém ( conceito de função "continente" do grupo 

segundo Dias, 1988), este é um espaço privilegiado para partilha de dúvidas e 

fragilidades e o caminho para a individualização adulta. 

A metáfora conter / ser contido (Dias, 1988) permite entender a 

imanência grupai, da intimidade aos aspectos psicossociais mais latos. Na 

adolescência, o grupo proporciona ajuda à transformação de dificuldades 
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emocionais impossíveis de resolver na família (o luto, a separação dos imagos 

parentais) assim como aceitar um corpo novo sexuado, pois muitas vezes os 

jovens vivênciam com imensa culpabilidade o emergir sexual, manifestando-o no 

grupo. 

No grupo, o jovem pode dar vazão aos seus impulsos sexuais e agressivos, 

e também expandir o seu horizonte intelectual e social (Levisky, 1995). 

Surge nesta altura a luta por ideais, em que o adolescente investe 

intensamente como as causas sociais, políticas, económicas, estudantis, 

religiosas /ou amorosas. O dedicar-se a estes ideais, além de representar 

aspectos do seu desenvolvimento intelectual, pode ter a função de substituição 

dos seus impulsos sexuais, sentidos como ameaçadores neste período (Levisky, 

1995). 

25 



1.5 - QUADROS PSICOPATOLÓGICOS DA ADOLESCÊNCIA 

A adolescência é caracterizada por uma grande "turbulência", 

nomeadamente a nível comportamental. Como refere Levisky (1995), é através do 

comportamento que o adolescente expressa os conflitos resultantes das 

contradições do seu mundo interno e externo que parecem ameaçá-lo. No entanto 

há jovens que ultrapassam a adolescência sem perturbações emocionais graves. 

Por vezes, há condutas que podem causar expectativas e preocupações 

junto dos seus familiares e amigos , devendo por isso fazer-se o diagnóstico 

diferencial entre a "crise normal " da adolescência e o comportamento patológico 

que pode ser atribuído a (ou levar a) situações de toxicodependência, depressões, 

psicoses e tentativas de suicídio. 

Os distúrbios psicológicos mais frequentes na adolescência são a 

depressão, a dependência de drogas, a anorexia e a tentativa de suicídio. 

Segundo Sprinthall e Collins (1994) é nos anos intermédios da adolescência que 

se verifica um aumento da incidência dos distúrbios psicológicos pelo que a sua 

prevenção deverá começar mais cedo. 

1.5.1 - Depressão e suicídio 

" A tentativa de suicídio juvenil, mesmo que não tenha gravidade biológica, 

é sempre um sinal de alarme, pois traduz um fracasso do processo da 

adolescência " Sampaio (1999). 

A posição da sociedade face ao suicídio tem-se modificado ao longo da 

história. Como refere Sampaio (1999:29), citando Prats (1987) " não há nenhuma 

sociedade ou micro cultura, qualquer que seja o período histórico considerado, 

onde não exista suicídio, embora gerido em cada uma delas de forma 

diferenciada, conforme a sua mentalidade e ideologia especificas sobre a vida e o 

seu valor social e simbólico, sobre a morte e o significado do após a morte". 
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A compreensão do suicídio tem forçosamente de ser visto á luz do seu 

enquadramento cultural. No século XIII, o suicídio é considerado pecado, ideia 

veiculada por S. Tomás de Aquino, à semelhança de Santo Agostinho no século 

IV. Nessa época, o corpo do suicida não era merecedor de um enterro cristão e 

era exposto em praça pública como forma de dissuasão (Sampaio, 1999). 

No século XIX, com o contributo da Sociologia, o suicido é analisado à luz 

da ciência. 

Em 1897 os primeiros estudos sobre o suicídio por Emile Durkheim, 

seguido de Sigmund Freud e Karl Meninger. 

Durkheim (1897) citado por Sampaio ( 1999:31),define desta forma o 

suicídio " todo o caso de morte que resulta directa ou indirectamente de um acto 

positivo ou negativo praticado pela própria vitima, acto que a vitima sabia produzir 

esse resultado". 

Vaz Serra (1971) citado por Sampaio (1991:31) define o suicídio como " 

Suicidio-autodestruição por um acto deliberadamente realizado para conseguir 

este fim". 

Por seu lado a OMS (1984) referenciada por Sampaio (1999) considera o 

suicídio como um fenómeno complexo, multifacetado, necessitando de esforços 

coordenados de vários sectores, unidos através de uma correcta metodologia de 

intervenção o mais objectiva possível. 

Em Portugal, o suicídio é a segunda causa de morte entre os 15 e os 24 

anos, após os acidentes de viação (INE, 1990) citado por (Frasquilho, 1996). 

No sentido de fazer face ao problema do suicídio no adolescente, é 

inequívoca a necessidade de se compreender as tentativas de suicídio juvenil. 

A análise internacional das tentativas de suicídio em adolescentes e jovens 

adultos, refere que o seu numero tem aumentado, ultrapassando largamente os 

valores dos adultos em idade média ou terceira idade (OMS, 1984) citado por 

Sampaio (1999). 

Segundo Sampaio (1999), o crescente numero de tentativas de suicídio 

justifica o estudo de casos de tentativas de suicídio, pela dimensão preventiva 

quer de recidivas quer da concretização do suicídio . 
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As autópsias psicológicas, isto é o estudo retrospectivo dos suicídios 

consumados realizados noutros países tem demonstrado a importância da 

depressão e alcoolismo na história pré-suicidária . 

Para compreendermos a tentativa de suicídio em jovens, devemos ter em 

consideração a potencialidade depressiva deste período do desenvolvimento. 

A adolescência é " uma fase longa do ciclo de vida, de contornos 

indefinidos, em que o conflito se joga cada vez mais no palco familiar, com a 

afectividade pesada em crenças e mitos de lealdade, engendrando culpa, 

ansiedade e/ou ressentimentos mútuos" (Fleming, 1983) citada por Sampaio 

(1999:69), " ...mas é também uma fonte inesgotável de criatividade individual e 

familiar, um cenário de trocas afectivas intensas e onde a vida e a morte surgem 

constantemente. É neste quadro complexo que tantas vezes surge a tentativa de 

suicídio... " Sampaio (1999:69). 

No período da adolescência, o diagnóstico de depressão não é fácil de 

realizar, pois no adolescente normal podem existir : "...momentos depressivos na 

adolescência, como resposta a situações de frustração e perda que ocorrem 

durante este período " (Sampaio, 1999:70). 

No entanto, há situações clinicas de depressão que se afastam do 

desenvolvimento normal, com a dificuldade acrescida de que muitas vezes a 

depressão surge de uma forma não nítida . 

Fernandes da Fonseca (1961) referenciado por Sampaio (1999), refere que 

surge por vezes, um conjunto de perturbações somáticas, que designou de 

equivalentes afectivos, como por exemplo crises reumatóides, nevrálgicas, crises 

asmatiformes, queixas gástricas recorrentes e diversas dermatoses. Muitas vezes, 

quando estes quadros somáticos desapareciam davam lugar a estados 

depressivos. 

Momentos depressivos na adolescência são frequentes e podem contribuir 

para a resolução das tarefas deste período, no sentido de atingir a idade adulta. 

Estes momentos permitem a elaboração reflexiva das perdas emocionais. 
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Como defende Amaral Dias e Vicente (1984), existem 5 lutos obrigatórios 

no desenvolvimento normal do adolescente: 

a) luto pela fonte de segurança - corresponde ao luto da mãe refúgio; 

b) luto renovado pelo objecto edipiano - relacionado com o 

desinvestimento dos aspectos edipianos dos pais; 

c) luto pelo ideal do Eu - devido á perda da imagem dos pais 

idealizados, fonte principal do ideal do Eu, á medida que o 

adolescente se confronta com a realidade exterior; 

d) luto pela bissexualidade - com a escolha do objecto heterossexual ; 

e) luto pelo grupo - o adolescente deverá a pouco e pouco afastar-se 

do grupo e ser capaz de viver independentemente, ao mesmo tempo 

que aprende a estar só 

Golberg (1981) citado por Sampaio (1999) refere existir uma correlação 

significativa entre níveis altos de sintomatologia depressiva e ideação suicida, em 

jovens de 1 8 - 2 0 anos o que demonstra a importância do diagnóstico da 

depressão no estudo e tratamento da conduta suicidaria em jovens. 

Para Sampaio (1999), o gesto autodestrutivo é a tentativa desesperada de 

alterar uma situação insustentável uma vez esgotada as outras possibilidades. O 

jovem que tentou o suicídio fracassou no seu processo de desenvolvimento, a 

nível da relação com os pais, da relação com os companheiros e da sua 

identidade sexual. Este fracasso determina uma visão negativa de si próprio, 

processo este que provavelmente se terá iniciado durante a infância. 

Laufer (1975) considera a tentativa de suicídio juvenil como uma súbita e 

grave ruptura que o adolescente experimenta: " ...invadido por uma tão grande 

quantidade de sentimentos que o impedem de fazer qualquer coisa para lidar com 

eles, respondendo de uma forma fora da realidade, atacando o seu corpo e pondo 

em perigo a sua vida" (Sampaio, 1999:191). 

Sampaio atribui grande importância ás perturbações afectivas na 

compreensão do acto suicida, e considera em muitos casos um retorno á posição 

depressiva, com grande ambivalência face aos objectos de amor e grande quebra 

de auto-estima, terreno favorável ao aparecimento da tentativa de suicídio. 
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No seu estudo sobre tentativas de suicídio juvenil, Sampaio (1999), chama 

a atenção para algumas características: 

a) são adolescentes que afirmam sofrer de aborrecimento, isto é um 

sentimento de mal estar crónico, de falta de prazer nas actividades 

que realizam e na relação com os outros; 

b) têm uma visão negativa de si próprios, com uma auto-definição do 

tipo calado-triste-pessimista-inseguro-insociável (baixa acentuada 

de auto-estima);. 

c) as famílias destes adolescentes são caracterizadas por um certo 

isolamento social, com escassas relações sociais significativas 

(amigos, familiares e vizinhos), funcionando como sistemas rígidos 

com dificuldade de adaptação á mudança, e dificuldades de 

comunicação intra-familiar. São também frequentes condutas 

suicidarias nestas famílias; 

d) quanto ás relações sociais, estes jovens tendem a isolar-se. E o 

seu relacionamento com colegas e professores é do tipo 

conflituoso. As suas relações com amigos, vizinhos e familiares são 

também escassas, á semelhança da sua família. 

O grupo de jovens permite ao adolescente deixar a família e ter acesso á 

sociedade onde porá em prática as normas e valores que interiorizou, apesar do 

seu comportamento "agressivo" no interior da família (Segalen, 1981) citado por 

Sampaio (1999). 

O jovem necessita dos seus companheiros para adquirir uma unidade 

interna básica para prosseguir o seu desenvolvimento. O isolamento social e a 

não integração em, grupo de jovens contribuem para a impossibilidade de 

atingirem uma identidade sexual e uma estrutura de carácter, que caracteriza o 

final da adolescência. 

Sampaio considera que o gesto suicida do adolescente é uma 

metacomunicação, ou seja, uma comunicação sobre a comunicação familiar. 

Estas famílias são sistemas caracterizados por uma rigidez, incapazes de 

negociar as finalidades individuais do jovem com as finalidades da própria família. 
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As tentativas de suicídio nos jovens ocorrem na maior parte dos casos em 

casa destes e com familiares nas proximidades; normalmente não é um gesto 

impulsivo e decorre após um período de dificuldade onde esteve presente a 

ideação suicida; a forma mais frequentemente utilizada é a intoxicação 

medicamentosa com medicação existente em casa. 

A tentativa de suicídio do adolescente corresponde a um triplo fracasso nas 

vertentes que caracterizam este período do desenvolvimento, e que são a vertente 

individual, familiar e social do jovem, não conseguindo por isso realizar as tarefas 

maturativas da adolescência (Sampaio, 1999). 

1.5.2 - Distúrbios alimentares 

As perturbações alimentares são uma das causas da morbilidade nas 

adolescentes sendo difíceis de tratar, dai a importância de se estar atento a 

alterações de comportamento no adolescente pois a sua identificação precoce é 

primordial (STWART,2001) 

As principais perturbações alimentares são a anorexia nervosa e a bulimia 

nervosa. 

Sabemos que a preocupação com o peso e a figura é comum na 

adolescência. Uma investigação realizada com adolescentes entre os 9 e os 16 

anos de idade, determinou que mais de 40% destes queriam perder peso e 

consideravam-se gordos (STWART,2001 ). 

O estudo realizado para a OMS em Portugal no ano de 1998, refere que a 

vontade de alterar algo no corpo é mais frequente nas raparigas e nos 

adolescentes mais velhos, e aparece relacionada com indícios de 

comportamentos de risco ( consumo de tabaco, álcool e drogas), a uma 

percepção de infelicidade pessoal, a um afastamento face á família, á escola e 
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aos pares, a uma alimentação menos saudável e a um comportamento de dieta 

(Fonseca, 2002). 

As raparigas são também as que mais frequentemente referem não estar 

satisfeitas com o seu corpo. Os resultados deste estudo sugerem também que os 

adolescentes que estão em dieta referem mais frequentemente não se acharem 

felizes e apresentam sintomatologia de mau estar físico e psicológico (Fonseca, 

2002). 

Tanto a anorexia como a bulimia são problemas complexos que envolvem a 

esfera da saúde mental. 

A anorexia nervosa está descrita desde o Séc. XVIII, época em que as 

adolescentes faziam jejuns religiosos (Ito, 1998). 

A doença é caracterizada por uma recusa da adolescente em se alimentar 

adequadamente e por uma determinação em manter o seu peso sempre abaixo 

dos valores considerados normais. 

A quantidade e variedade de alimentos é reduzida, com grandes períodos 

de jejum e intensa actividade física. Apesar do aspecto excessivamente 

emagrecido, de uma forma geral, estas doentes referem sentir-se bem com elas 

mesmas. 

O distúrbio de imagem corporal é outra característica psicopatológica 

presente na anorexia nervosa. A doente faz uma avaliação inadequada dos 

contornos do seu corpo, descrevendo-se como gorda, mesmo quando está 

visivelmente emagrecida e apresenta um medo intenso de engordar (Ito, 1998). 

Em 40% dos casos de anorexia, encontram-se episódios bulímicos 

seguidos ou não de vómitos (Cordas, 1993) citado por Ito (1998). 

A anorexia nervosa origina complicações de ordem física e mental. A nível 

físico, a doente apresenta-se extremamente emagrecida, normalmente com 

menos 85% do peso médio calculado para a idade e altura, pele seca, lanugo, 

cabelo quebradiço, hipotensão arterial, hipotermia e até desidratação. Fraco 

desenvolvimento dos caracteres sexuais e frequentemente ausência de período 

menstrual. 

A nível mental é comum surgirem dificuldades de concentração, irritação, 

períodos de desânimo, sintomas depressivos e fadiga. 
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A anorexia nervosa ocorre normalmente no inicio da adolescência e pode 

ser vista como resultado de diversos factores como estrutura de personalidade, 

ambiente familiar e predisposição genética. 

Nos doentes com anorexia há outros aspectos presentes de ordem 

psicológica tais como a incapacidade de identificar estados fisiológicos e 

emocionais em si próprios, perfeccionismo e dificuldade em assumir a sua 

identidade feminina. Nas famílias destes doentes prevalecem ambientes de pouca 

intimidade e alto grau de exigência dos pais para com os filhos. 

A anorexia nervosa é o resultado da interacção de diversos factores, pelo 

que o seu tratamento necessita de uma abordagem multiprofissional. 

A prevalência da bulimia nervosa, de acordo com os critérios da DSM-IV, é 

de cerca de 1 a 2% das mulheres (Ito, 1998). 

O quadro clinico desta doença, caracteriza-se por alterações do 

comportamento alimentar ( restrição alimentar excessiva seguido de episódios 

bulímicos ), sintomas depressivos e distorções cognitivas. 

As distorções cognitivas da doença são semelhantes ás distorções 

cognitivas descritas na depressão, predominando sentimentos de desvalorização 

pessoal, baixa auto-estima, percepção errada de peso e aparência física. 

Os comportamentos estão centrados na perda de peso, por distorção 

cognitiva da imagem corporal sendo frequente as doentes fazerem longos 

períodos de jejum, saltando refeições, diminuindo a quantidade de comida e 

seleccionando alimentos menos calóricos. Seguem-se episódios de bulimia com 

ingestão excessiva de alimentos num curto espaço de tempo, acompanhado do 

sentimento de perda de controle. 

Logo após o episódio bulímico, a doente experimenta sentimentos de 

arrependimento, depressão, ansiedade e culpa que levam de novo á restrição 

alimentar, acompanhada do uso de laxantes e diuréticos ou até da prática de 

intensa actividade física (Ito, 1998). 

Tanto a anorexia como a bulimia são problemas complexos que envolvem a 

esfera da saúde mental. 
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2 - ADOLESCÊNCIA E SAÚDE - Fundamentação das variáveis em estudo 

Neste capitulo abordaremos as variáveis que decidimos monitorizar neste 

estudo, pela susceptibilidade de interferirem no nível de saúde dos adolescentes. 

Assim, analisaremos os hábitos alimentares, uso do tabaco, uso de álcool 

e drogas ilícitas, bem como a actividade física de lazer, a sexualidade, a 

contracepção e as doenças sexualmente transmissíveis. 

2.1 - HÁBITOS ALIMENTARES 

A alimentação é possivelmente um dos factores ambientais que maior 

influência exerce sobre a nossa saúde, pois pode condicionar o nosso 

desempenho físico, emocional e intelectual. 

As necessidades nutricionais de cada indivíduo variam de acordo com a 

idade, o sexo, estatura e peso, intensidade de actividade física, intelectual, etc. 

Para Alcântara (1990) citado por Rocha (1995), a alimentação designa um 

conjunto de actividades conscientes e voluntárias, mediante as quais 

proporcionamos ao organismo as substâncias indispensáveis para manter a saúde 

e a vida. 

A alimentação constitui ainda um meio de convívio social que vem já de 

eras ancestrais. As refeições têm, assim, sido através dos tempos cenário de 

negociações, de conhecimentos sociais e de prazer. 

Todos os dias precisamos de ingerir uma variedade de alimentos que nos 

permite obter os nutrientes necessários ao pleno funcionamento do nosso 

organismo. Para praticar uma alimentação saudável é importante ter alguns 

conhecimentos básicos, nomeadamente a distribuição quantitativa e qualitativa 

dos alimentos expressa na roda dos alimentos ou na pirâmide alimentar. 

A roda dos alimentos é constituída por cinco grupos de alimentos. Em cada 

grupo são apresentados os alimentos com fontes de nutrientes semelhantes e a 

proporção em que devem ser ingeridos, o que permite o uso alternado desses 

alimentos. Verificamos que fruta, legumes, batata e cereais constituem dois 
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terços da roda alimentar; a porção mais diminuta diz respeito ao grupo da carne, 

peixe e produtos alternativos, ao grupo do leite e derivados e aos alimentos ricos 

em gorduras e açúcar. 

Em todo o mundo os especialistas em saúde aconselham uma alimentação 

rica em complantix e hidratos de carbono energéticos (pão e cereais) moderada 

em proteínas e gorduras (mas baixa em gorduras saturadas) e rica em vitaminas, 

minerais e fitoquimicos (compostos biologicamente activos das plantas). Desta 

forma garantimos o aporte energético necessário ao organismo permitindo 

manter-se em boa forma, de boa saúde e reduzir os riscos de doença. 

Figura 1 
Roda dos alimentos 
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A Faculdade de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto, em 

parceria com o Instituto do Consumidor, criaram uma nova versão da Roda dos 

Alimentos, com o slogan associado " coma bem, viva melhor " (Carmo, 2003). 

A nova versão da roda dos alimentos, apresenta algumas inovações, tais 

como: 

- a água passou a estar no centro da roda dos alimentos por fazer parte 

da constituição de quase todos os alimentos e por ser indispensável á 

vida; 

- está dividida em 7 grupos de alimentos, enquanto que a anterior tinha 

apenas 5; 

- alguns dos grupos da antiga roda foram separados, nomeadamente o 

grupo dos vegetais em fruta, leguminosas e produtos hortícolas; 

- devem ser ingeridos alimentos de cada um dos grupos diariamente; 

- o diferente tamanho das fatias corresponde à importância dos alimentos 

numa dieta equilibrada. 

Assim, os sete grupos que constituem a roda dos alimentos são: 

- cereais e derivados, tubérculos 

- hortícolas 

- fruta 

leguminosas 

- carnes, pescado e ovos 

- gorduras e óleos 

A nova roda dos alimentos, promove os valores socioculturais portugueses 

e hábitos alimentares ao destacar alimentos como o pão de qualidade, o azeite, o 

pescado, as leguminosas e os produtos hortícolas ( Carmo, 2003). 

A adolescência exige uma nutrição acrescida para fazer face ao rápido 

crescimento e ao início da puberdade. Cerca de 95% da resistência da massa 

esquelética é estabelecida no final da adolescência. 

A ingestão de proteínas, cálcio, magnésio e zinco bem como outros 

nutrientes é importante para suportar o crescimento de músculos e ossos, bem 
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como o normal desenvolvimento hormonal das adolescentes. Nas raparigas, com 

o início da menstruação há necessidade de ingestão de mais ferro. 

A preocupação crescente dos adolescentes, sobretudo das raparigas, com 

a sua imagem corporal associada a alterações psicológicas neste período bem 

como a uma vida social extra familiar intensa, levam frequentemente a dietas 

restritivas ou desequilibradas que podem agravar alterações orgânicas ou 

psicológicas preexistentes. 

Estudos alimentares mostram que a alimentação de uma grande 

percentagem de adolescentes, principalmente de raparigas é pobre em cálcio, 

zinco e magnésio, colocando-as desta forma em risco de anemia e futura 

osteoporose Costain (2001 ). 

Segundo Peres (1991) citado por Rocha (1995), o objectivo da alimentação 

saudável nesta idade é : 

- possibilitar o desenvolvimento máximo consentido pelas características 

genéticas. 

incrementar a capacidade da resposta imune; 

- beneficiar a capacidade mental, favorecer a atenção e contribuir para 

aptidões escolares e diferenciação profissional 

- impedir o arranque de doenças metabólicas, degenerativas e outras; 

- educar para uma alimentação saudável ao longo da vida ". 

Para Cervera (1987), citado por Rocha ( 1995 ), a aprendizagem alimentar 

inicia-se na família, prossegue na escola e por meio da escola volta enriquecida 

para o seio da família. 

Devido ao movimento de contestação do adolescente relativamente á 

autoridade parental, entre outros factores, são frequentemente descuradas e 

desvalorizadas as suas orientações alimentares, com consequentes hábitos e 

dietas incorrectas. 

Alcântara (1990) e Loureiro e Miranda (1993) citados por Rocha (1995), 

verificaram que frequentemente os adolescentes não seguem um padrão 
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alimentar correcto. De estudos que fizeram, concluíram que o pequeno almoço é 

insuficiente em qualidade e quantidade; ingerem também ao longo do dia 

quantidades deficientes de alimentos importantes como vegetais, fruta, leite e 

derivados; fazem um consumo excessivo de refrigerantes ou bebidas com alto 

teor de açúcar; alimentos de "pacote" ricos em gordura, sal e sacarose. 

Peres (1994) citado por Santos (1999:28) diz " os nossos jovens púberes e 

adolescentes cometem muitos erros". Segundo este autor, no nosso país ainda se 

verifica o consumo de bebidas alcoólicas em crianças, comida escassa ou mal 

combinada; o primeiro almoço insuficiente ou inexistente; intervalos longos entre 

as refeições pela falta de merendas. 

O desenvolvimento dos meios urbanos contribuem para a desorganização 

da vida familiar, com impossibilidade de comer em casa, horários de trabalho 

desencontrados, a má comida das cantinas e restaurantes (Santos, 1999). 

O padrão alimentar da sociedade portuguesa, designado por padrão 

alimentar ocidental, inclui vários erros alimentares, tais como : 

:=> Excesso de bebidas alcoólicas 

=> Quantidade de gorduras superior ao limite saudável 

=> O abandono de leguminosas secas 

=> Excesso de hidratos de carbono, através do uso de açúcar e refrigerantes 

=> A carne, o peixe e ovos são os fornecedores proteicos mais procurados, em 

detrimento das proteínas de origem vegetal 

=> O uso diminuto de legumes e frutas (Santos, 1999 ) 

Segundo o mesmo autor, no meio urbano verifica-se que 38% dos jovens 

bebem cerveja, 11 % vinho e 8% bebidas destiladas; 54% não merendam a meio 

da manhã e 26% não o fazem a meio da tarde; 6% não tomam o pequeno almoço; 

96% comem fritos regularmente, 46% comem pasteis e 76% adoçam bastante 

tudo o que bebem . 

Na adolescência, há necessidades nutricionais especiais tendo a 

alimentação um papel de relevo (Fonseca, 2002). Para a autora, médica 
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especializada em Saúde do Adolescente, o tema da alimentação deveria estar 

sempre presente nas consultas de vigilância de saúde do adolescente. Neste 

período há uma grande alteração dos vários compartimentos do corpo, com 

aumento da massa esquelética, massa muscular e volume sanguíneo. 

Na adolescência adquire-se 25% da altura total, 50% da massa 

esquelética, 50% do peso definitivo e o volume sanguíneo aumenta em 33% 

(Fonseca, 2002). 

A autora, considera que os nossos jovens se alimentam mal, com refeições 

feitas á base de pizzas, hambúrgueres, batatas fritas, e simultaneamente com 

reduzida ingestão de legumes e frutas. Como consequência destes hábitos 

alimentares verifica-se o aumento de adolescentes obesos. A obesidade na 

adolescência para além de constituir um problema orgânico, envolve também 

questões de saúde mental. Como confirma Helena Fonseca, os adolescentes 

obesos têm habitualmente uma baixa auto-estima. 

A par da obesidade, o culto social da mulher magra, gera na adolescente a 

necessidade de emagrecer (normalmente de forma inadequada) e com graves 

prejuízos para a saúde (Fonseca, 2002). 

A dieta alimentar também se encontra associada ás doenças 

cancerígenas. Segundo Austoker (1994), citado por Bennet e Murphy (1999), 25% 

das mortes por cancro são atribuíveis a factores dietéticos, nomeadamente a 

quantidade elevada de gordura, a baixa ingestão de fibras e desequilíbrios de 

aporte de vitaminas e minerais. 

Segundo a OMS (1990) citado por Bennet e Murphy (1999), os fumadores 

poderão reduzir o risco de cancro do pulmão se a sua dieta contiver altos níveis 

de antioxidantes, encontrados na fruta e vegetais. 

Pelo contrário, uma dieta pobre em frutas e vegetais, associada a uma 

elevada ingestão de álcool, aumenta significativamente o risco em relação ao 

cancro da boca, da faringe e esófago. 
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Como refere Cruz (1997:25) " a dieta mediterrânica é um dos melhores 

padrões alimentares para a prevenção da doença coronária ( à semelhança do 

que acontece com a dieta dos japoneses". 

O padrão alimentar da dieta mediterrânica, que se fazia nos países do sul 

da Europa ( Grécia, Itália, Espanha e Portugal ) no inicio da década de 60, é um 

conceito importante porque propõe a utilização de um esquema alimentar 

saudável em termos contemporâneos, nomeadamente: 

- ingestão adequada de pão e outros cereais, leguminosas secas, 

produtos hortícolas e frutos ( ricos em antioxidantes e fibras); 

- consumo elevado de peixe; 

- consumo reduzido de carne, principalmente de carnes vermelhas; 

- consumo reduzido de açúcar; 

- o azeite é a gordura dominante; 

- menor consumo de alimentos processados ricos em gorduras ( os 

ácidos gordos TRANS são responsáveis pelo aumento do colesterol 

LDL e a redução do colesterol HDL, associados a episódios 

trombogénicos ), em açúcar e em aditivos ( Cruz ,1997). 

Com as mudanças de estilo de vida das populações, os hábitos alimentares 

sofreram alterações importantes, nomeadamente o aumento do consumo de 

açúcar e a diminuição de ingestão de alimentos ricos em hidratos de carbono 

complexos e fibras. 

A ingestão diária de fibras, o consumo adequado de cereais e seus 

derivados e de leguminosas secas é muito vantajosa para o organismo, pois 

contribui para uma melhor saúde e menor incidência das doenças da "civilização" 

como a Diabetes Mellitus Tipo II, a obesidade, a obstipação, as doenças 

cardiovasculares e diversos tipos de cancro , em especial do cólon (CNAN.1997). 

Enquanto que o açúcar e as bebidas alcoólicas só fornecem 

essencialmente energia, os cereais e derivados, raízes e tubérculos e 

leguminosas, fornecem muitos outros nutrientes. 
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Como aponta a Comissão de Educação Alimentar da CNAN (1997), as 

estatísticas nacionais mostram um aumento acentuado de lipídios nas ultimas 

décadas. A dieta alimentar rica em lipídios, em particular por ácidos gordos 

saturados favorece a obesidade, a doença isquémica do coração e a ateros 

clerose. 

Aconselha-se assim, a redução do consumo das gorduras sólidas 

(manteiga, margarinas ou natas) dando preferencia ao azeite. 

Outra estratégia de redução de consumo de ácidos gordos é o aumento do 

consumo de peixe. 

O peixe tem uma riqueza nutricional excepcional pois é rico em proteínas, 

ácidos gordos poiinsaturados, minerais e vitaminas. A gordura do peixe contribui 

também para a redução dos níveis de colesterol e redução da agregação 

plaquetária, participando desta forma na prevenção das doenças coronárias. 

De acordo com a Comissão de Educação alimentar do CNAN (1997) variar 

e fraccionar a alimentação é a receita segura para satisfazer as necessidades 

nutricionais do organismo. 

Assim, no sentido de preparar o organismo para as exigências da 

actividade diária, a primeira refeição da manhã deverá repor as energias e iniciar o 

abastecimento de nutrientes. Depois, fraccionar os alimentos ao longo do dia -

entre 4 a 6 refeições - permite o abastecimento de energia de forma gradual, 

aumentando o rendimento físico e intelectual. 

Investigações continuam a descobrir ligações entre uma alimentação rica 

em alimentos vegetais e a redução do risco de doenças coronárias 

(Costain,2001 ). 

"Os alimentos vegetais são excelentes fontes de antioxidantes - macro 

nutrientes que ajudam a proteger o organismo dos potenciais malefícios dos 

radicais livres" (Costain,2001:6). 

Vitaminas, minerais, proteínas, gorduras, hidratos de carbono e fibras são 

nutrientes essenciais, pelo que devemos obtê-los através dos alimentos. 
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Os antioxidantes protegem dos efeitos da oxidação orgânica. 

Cada célula do corpo utiliza oxigénio para produzir energia e permitir que o 

organismo desempenhe as suas funções. 

No decurso destas reacções, podem ser produzidas moléculas muito 

instáveis, conhecidas por radicais livres que são prejudiciais á saúde (Costain, 

2001). 

Os antioxidantes têm a possibilidade de ceder um dos seus próprios 

electrões e neutralizar os radicais livres. Desta forma, impedem a danificação 

celular. O aumento de radicais livres deve-se também á poluição, raios ultra

violetas, fumo de cigarros, stress e excesso de gorduras polissaturadas. 

O organismo produz alguns antioxidantes, mas a capacidade de produzir 

os próprios antioxidantes vai decrescendo com a idade. 

Por isso é muito importante obter uma diversidade de antioxidantes de uma 

alimentação variada. 
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2.2 - USO DE TABACO 

O consumo de tabaco constitui, actualmente nos países desenvolvidos, a 

principal causa de morbilidade e mortalidade, sendo responsável por cerca de 

20% do total de mortes verificadas anualmente (Nunes, 2003). 

Diversos estudos epidemiológicos confirmam a associação entre o 

consumo de tabaco e uma maior probabilidade de se vir a contrair numerosas 

doenças, em particular o cancro com diversas localizações e as doenças do foro 

respiratório e do aparelho circulatório. 

As consequências nefastas do tabaco são amplamente conhecidas. 

O tabaco é a causa apontada como responsável por 25% de todas as 

mortes por doenças coronárias, 80% dos casos de doença obstrutiva crónica das 

vias aéreas e 90 % das mortes devidas a cancro do pulmão (Bennet e Murphy, 

1999). 

Existe hoje a evidência cientifica que o tabagismo é um factor de risco para 

o próprio fumador como para os fumadores passivos. Assim, as pessoas expostas 

de forma crónica ao fumo passivo têm uma maior probabilidade de vir a contrair 

cancro do pulmão (risco acrescido de 10 a 30%), de doenças cardiovasculares e 

outras patologias do foro respiratório. 

No estudo de Jorge Negreiros (1996), em alunos entre o 7o e o 11o anos 

de escolaridade no Concelho de Matosinhos, conclui-se que 39 % dos jovens 

refere ter experimentado o tabaco. Também a idade de iniciação, é mais baixa nos 

rapazes (idade média = 12,4 anos) do que nas raparigas (idade média = 13 anos). 

Quanto aos níveis de consumo de tabaco, constata-se que dos que fumam 

diariamente: 55% fumam de 1 a 5 cigarros, 28% de 6 a 10 cigarros e 17% dos 

jovens fumavam mais de 10 cigarros. 
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Associando os jovens que consomem álcool e tabaco, Negreiros(1996.) 

verificou que os adolescentes que consomem 10 ou mais cigarros constituem 30% 

dos consumidores excessivos de álcool. 

Em Portugal, 20% da população com mais de 10 anos é fumadora (Nunes, 

2003). 

Segundo dados do INS (1999) citado por Nunes (2003), pode verificar-se 

que, no sexo masculino a proporção de fumadores tem vindo a decrescer, á 

excepção do grupo etário dos 35 aos 44 anos, enquanto que no sexo feminino a 

tendência tem sido crescente. 

Esta tendência é confirmada no trabalho apresentado por Dias, Martins e 

Graça (2001) citado por Precioso e Macedo (2003:70), segundo os dados dos 

Inquéritos Nacionais de Saúde em Portugal entre 1987 e 1999, " ...Os dados 

revelam que nas mulheres, a percentagem de fumadoras tem subido em todas as 

faixas etárias com particular ênfase na dos 35 aos 45 anos em que se regista um 

aumento de cerca de 10 pontos percentuais, entre os anos de 1987 para 1999, o 

que revela que as mulheres começam a fumar cada vez em maior numero ...". 

De acordo com o INS (1998/1999) citado por Nunes (2003), 

aproximadamente 29,3% dos homens e 7,9% das mulheres com mais de 15 anos 

refere ser fumadores. 

Quanto à idade de inicio do consumo de tabaco, 19% refere ter começado 

a fumar antes dos 15 anos, 36% entre os 15 e os 17 anos e 39% entre os 18 e os 

24 anos, confirmando desta forma o período da adolescência como a idade de 

inicio do consumo de tabaco. 

Segundo dados obtidos pela HBSC, efectuado pela OMS, entre 1997 e 

1998, do consumo de tabaco nos jovens portugueses escolarizados, verificou-se 

que aos 11 anos de idade fumavam em Portugal diariamente 1 % das raparigas e 

1 % dos rapazes, aos 13 anos de idade 2% das raparigas e 3% dos rapazes e aos 

15 anos de idade a percentagem de fumadores diários tinha subido para os 10% 

nas raparigas e para os 13% nos rapazes (Precioso e Macedo, 2003). 
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A iniciação ao hábito de fumar parece assim estar relacionada com factores 

ambientais, como os modelos e pressões sociais, a facilidade de acesso e o grupo 

de amigos. Para os jovens a experiência de fumar passa por mecanismos de 

afirmação pessoal, identificação com a idade adulta, aceitação e integração no 

grupo de pares. 

No entanto, sabemos que nem todos os jovens que experimentam o tabaco 

se vão tornar fumadores regulares. Mas também se sabe, que quanto mais 

precoce é o contacto com o consumo de tabaco, maior será a propensão para um 

consumo regular na idade adulta (Nunes, 2003) citada por Precioso e Macedo, 

(2003). 

Os fumadores, apesar de na sua maioria conhecerem os malefícios do 

tabaco, não têm uma percepção adequada dos riscos inerente ao seu consumo, 

em particular os adolescentes ( Nunes, 2003) citada por Precioso e Macedo 

(2003). 

É na adolescência que mais de 80% dos casos se inicia o consumo de 

tabaco, período do desenvolvimento em que as preocupações com a saúde não 

são uma prioridade e a informação é insuficiente. 

Para além disso, o habito de fumar é socialmente aceite e muito difundido. 

A educação para a saúde das crianças e adolescentes na prevenção de 

hábitos tabágicos deverá iniciar-se na família. Paralelamente, a escola tem 

particular relevância como afirma Nunes, citada por Precioso (2003). 

Para a autora os objectivos da educação para a saúde nestes grupos 

deverão orientar-se no sentido de construírem uma auto-estima positiva, 

desenvolverem a capacidade de resistir ás pressões dos pares, da publicidade e 

decidir de modo informado, autónomo e responsável. 
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2.3 - CONSUMO DE ÁLCOOL 

O consumo de álcool pelos adolescentes tem sido objecto de várias 

investigações. 

A adolescência constitui uma fase, por excelência, para a iniciação do 

consumo de álcool e de outros tóxicos. 

Neste período da vida o álcool tem o papel de facilitador do processo de 

socialização ao reduzir a tensão, a ansiedade ou ao ser também fonte de prazer e 

permitir a integração no grupo de pares. Pode ainda constituir uma forma de 

emancipação do poder paternal, ou seja funcionar como "um ritual de passagem" 

para o mundo adulto (Souto-Lopes, 1990). 

Quanto á regularidade do consumo de bebidas alcoólicas em jovens, 

estudos realizados nos EUA (Bachman, Johnston e O' Malley, 1981) citado por 

Souto-Lopes (1990) provam que os jovens bebem menos regularmente que os 

adultos, mas nas ocasiões propicias exageram. 

Manuela Mendonça (1968/1972) citada por Souto-Lopes (1990), em 

pesquisas feitas em Portugal, concluiu que 56% das crianças ingerem bebidas 

alcoólicas quando o pai bebe moderadamente e esse valor passa para 74% 

quando o pai é alcoólico. 

Segundo um estudo realizado por J. Negreiros (1996) no Concelho de 

Matosinhos a alunos do 7o ao 11o ano de escolaridade, 47% dos alunos inquiridos 

referiu consumir ou já ter consumido bebidas alcoólicas , dos quais 46% eram 

consumidores regulares de cerveja, 24% de vinho e 29% de bebidas destiladas. 

Conclui-se assim, neste estudo que a cerveja é a bebida mais frequentemente 

consumida por jovens. 

De entre os jovens verifica-se também que a percentagem dos 

consumidores do sexo masculino é superior á do sexo feminino, seja qual for o 

tipo de bebida alcoólica. Segundo o mesmo estudo, a idade em que o maior 

numero de adolescentes se inicia no uso de bebidas alcoólicas é os 14 anos. 
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Actualmente verifica-se que o consumo de álcool entre os jovens tem 

aumentado preocupantemente e o consumo excessivo de álcool ocorre em idades 

cada vez menores (Fonseca, 2002). 

O estudo HBSC da OMS (1998), citado por (Fonseca, 2002) apresenta as 

seguintes conclusões relativamente ao consumo de álcool pelos adolescentes 

portugueses: os jovens que experimentam ou consomem regular ou abusivamente 

álcool, apresentam um perfil de afastamento em relação á escola, família e 

colegas de ensino; apresentam também experimentação e consumo de tabaco, 

drogas ilícitas e envolvimento em situações de violência física; referem ainda ver 

televisão 4 ou mais horas por dia e despendem menos tempo em actividades 

físicas. De uma forma geral, referem uma alimentação menos saudável e um 

maior desagrado em relação á sua imagem corporal. 

Assim se percebe que o consumo de álcool está frequentemente associado 

a outros comportamentos de risco para a saúde (Fonseca, 2002). As possíveis 

consequências deste comportamento vão desde a ocorrência de acidentes de 

viação, principal causa de morte na adolescência e cirrose hepática a longo prazo. 

Muitos autores referem a frequente associação do álcool com outros 

tóxicos. Habitualmente, assiste-se a uma escalada de tóxicos. Iniciam-se no uso 

de cerveja e vinho, por vezes associado ao tabaco; segue-se o haxixe, hipnóticos, 

psicoestimulantes e até heroina, podendo muitas vezes ocorrer a 

politoxicodependência (Souto-Lopes, 1990). 
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2.4 - USO DE DROGAS ILÍCITAS 

O consumo de aditivos não se faz normalmente pelas drogas ilícitas, 

habitualmente a iniciação faz-se através do álcool e tabaco. 

Vários estudos têm demonstrado que os comportamentos de risco estão 

muitas vezes associados e se potenciam (Fonseca, 2002). 

Parece haver uma associação entre o consumo de álcool, drogas e 

comportamentos sexuais de risco. 

Num estudo referido por Braconnier e Marcelli (2000), 92% dos jovens, 

entre os 11 e 19 anos, que já experimentaram uma droga ilícita consomem 

também álcool e tabaco de forma regular ou quotidiana e o numero de 

adolescentes com consumo associado de pelo menos três produtos ( tabaco, 

álcool, droga ilícita e/ou medicamentos), aumenta sensivelmente entre os 16 e os 

18 anos, particularmente no sexo masculino. 

É por isso importante estar atento e avaliar se determinado comportamento 

de um adolescente o poderá envolver noutros comportamentos de risco, sem 

esquecer no entanto, que as condutas de experimentação fazem parte do 

processo de desenvolvimento de um jovem (Fonseca, 2002). 

A integração de um adolescente num grupo de jovens responde a 

necessidades sociais, pois permite-lhe o acesso a novas actividades e 

experiências, para além de representar a descoberta de novos mundos que lhe 

abrem perspectivas para a sua afirmação. 

O grupo de pares é necessário e indispensável ao adolescente para 

proporcionar um certo afastamento em relação aos pais e permitir a socialização, 

mas constitui também um dos factores de maior risco para o adolescente 

(Braconnier e Marcelli, 2000). 

"Todos os inquéritos epidemiológicos mostram que o grupo representa uma 

caixa de ressonância, um amplificador potencial dos comportamentos desviantes 

ou dos comportamentos de consumo de produtos: por um lado o proselitismo, por 

outro a necessidade para o jovem de fazer como os camaradas, a fim de ser um 
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membro de pleno direito do grupo, explicam este risco potencial" (Braconnier e 

Marcelli, 2000:44) 

Assim, a aquisição de maturidade é um processo turbulento. 

O experimentar drogas pode ser um dos aspectos do movimento do 

adolescente no sentido da independência longe do cuidado paternal (Mac 

Farlane, 2001). 

Quando se questionam jovens porque experimentam drogas, 50% 

responde que o faz por divertimento e ou curiosidade; 30% porque os amigos já 

consomem drogas e 20% afirmam que o consumo de drogas é uma "boa 

alternativa" à realidade das suas vidas (Mac Farlane, 2001). 

Com efeito, a utilização de álcool ou de outras drogas pode apresentar um 

carácter recreativo, mas o recurso do adolescente à utilização compulsiva de 

substâncias psicoactivas inscreve-se numa manobra antidepressiva (Farate, 

1998). 

Amaral Dias, citado por Farate (2000), refere ainda que o adolescente ao 

recorrer ao uso compulsivo de drogas, não consegue realizar o trabalho de "luto" 

necessário ao processo de autonomização individual. 

Devido ao processo de desenvolvimento inerente à transição para a idade 

adulta, os adolescentes têm uma maior vulnerabilidade ao consumo de drogas, 

como confirma Geada (1992) citado por Frasquilho (1996), através de um estudo 

nacional. 

Frasquilho (1996) refere que o envolvimento neste tipo de comportamentos 

não saudáveis, interfere com o processo normal de desenvolvimento adolescente. 

Instala-se uma paragem na esperada maturação emocional, e o adolescente 

passa a lidar com os desafios da vida, à custa de instrumentos e processos 

patológicos como as substâncias químicas. 

Segundo o HSBC (1998), em Fonseca (2002), a percentagem de 

adolescentes portugueses que experimentaram e que consomem drogas ilícitas 

aumenta consoante se avança na idade da amostra (dos 11 aos 16 anos). 
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O haxixe é a droga de eleição na primeira experiência de consumo e é 

também a mais utilizada pelos jovens. As razões deste tipo de comportamento são 

justificadas pelos adolescentes como sendo a curiosidade e a procura de prazer. 

Perante o consumo de drogas, é necessário destinguir qual o tipo , a 

função e o impacto na vida social e afectiva do adolescente. 

Como menciona Braconnier e Marcelli (2000), é importante, entre os 

adolescentes que utilizam drogas ilícitas distinguir os utilizadores ocasionais dos 

utilizadores regulares, pois a droga tem necessariamente funções e impactos 

diferentes. No primeiro caso, a droga é procurada esporadicamente como meio de 

evasão e no segundo, ou seja os toxicómanos, centram toda a sua vida no tóxico, 

na procura deste e dos seus efeitos anulando todos os outros interesses e 

prazeres da vida. 

Na adolescência, o tipo de consumo mais frequente é o consumo festivo e 

recreativo, onde se procura o efeito euforizante da substância. 

Normalmente realiza-se em pequenos grupos e mais frequentemente ao 

fim de semana, festas e férias. Estamos a falar da moda das "RAVE PARTIES" 

durante as quais é utilizado, em particular , o Ecstasy ou MDMA (Braconnier e 

Marcelli, 2000; e Viana, 1998). 

Em inúmeros estudos realizados nos EUA; determinam que 40% dos 

estudantes do ensino secundário estiveram "expostos" ao MDMA (Viana, 1998). 

O uso recreativo do MDMA é muito popular entre os adolescentes e jovens 

profissionais e frequentemente associado a "Rave Parties" ou a discotecas 

associadas ao movimento "acid house" ou "tecno". 

Os motivos, como refere Viana, (1998), frequentemente apresentados para 

a preferência desta droga é a curiosidade e divertimento. 

Devido aos excepcionais efeitos estimulantes no ecstasy, os "ravers" 

dançam durante longos períodos de tempo, pois o produto anula a sensação de 

exaustão. Normalmente estes utilizadores não ingerem bebidas alcoólicas, 

recorrendo usualmente aos sumos de frutas, águas e bebidas energéticas 

revitalizantes. 
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Neste tipo de consumo o jovem conserva não apenas a actividade escolar 

mas também os investimentos desportivos, culturais e sociais, no entanto pode 

verificar-se a diminuição do rendimento escolar (Braconnier e Marcelli, 2000). 

Apesar dos riscos que todo o comportamento de consumo significa, não se 

deve considerar o consumidor de psicotrópicos como um toxicómano, como alerta 

Choquet (1991) citado por Braconnier e Marcelli (2000:192) "...o consumo juvenil 

é um processo descontinuo; o facto de se começar o consumo de uma droga não 

é necessariamente o início de uma escalada para a toxicomania". 

Para Braconnier e Marcelli (2000), só um pequeno número de 

consumidores juvenis se tornará toxicómano, apesar de a maior parte dos 

toxicómanos ter iniciado os seus consumos na adolescência. 

No entanto, Negreiros (1996:62) afirma " Estudos em meio escolar sobre o 

uso deste tipo de drogas têm demonstrado que a percentagem de utilizadores é 

habitualmente muito reduzida". 

No estudo que realizou, o autor aponta o uso de Cannabis (Marijuana ou 

haxixe) como a substância ilícita mais frequentemente utilizada, e os consumos de 

cocaína e heroina "virtualmente inexistentes". Para além disso prova também que 

os rapazes recorrem mais ao uso de Cannabis que as raparigas, com valores de 

aproximadamente3,5% e 1% respectivamente. 

Na iniciação ao consumo de Cannabis, 79% dos sujeitos refere que tal 

ocorreu na presença de colegas ou amigos. 
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2.5 - ACTIVIDADES FÍSICAS DE LAZER 

O sedentarismo só por si ou conjuntamente com o tabagismo, as práticas 

sexuais impróprias e a má nutrição é considerado um factor de risco, com 

implicações nefastas para a futura saúde dos adolescentes e destes quando 

adultos. 

Segundo conclusões de um estudo realizado para a OMS (1998) referido 

por Sardinha (2003) , um estilo de vida sedentário pode sertão prejudicial para a 

saúde como o tabagismo. 

"Uma vida activa deve ser entendida como o alicerce para um aumento da 

autonomia, produtividade, sensação de bem- estar, qualidade e alegria de 

vida"(Sardinha,2003). 

Na segunda metade do século XX, verificou-se a introdução de novas 

mentalidades e novos valores na pratica desportiva ( Marivoet, 1998). 

Em oposição á moral desportiva de esforço e instrumentalização corporal 

excessiva (a prática de competição), surge o culto do corpo, a procura de lazeres 

activos e da informalização dos espaços de prática, como defesa da valorização 

corporal, de prazer e bem-estar físico. 

Para além desta vertente, a maior sedentarização , a urbanização 

crescente criaram condições para a procura de actividades físicas praticada em 

espaços naturais, e defendidas em meio médico como importante contributo para 

a Saúde Pública e redução dos níveis de morbilidade. 

São valores de cultura física mais abrangentes, onde os principais 

objectivos são a ocupação de tempos livres e a constituição de estilos de vida 

saudáveis ( Marivoet, 1998). 

Confirma-se assim que a pratica desportiva constitui-se como um hábito 

cultural. 

Verificou-se também que são os filhos enquadrados em famílias com mais 

hábitos desportivos que mais praticam desporto. 

No final do Séc. XX, assiste-se a novas transformações sociais que têm 

igualmente expressão ao nível das concepções das práticas desportivas. 
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Procuram-se então novos estilos de vida, ecológicos e higienistas, com 

objectivo de marcar a diferença e romper com a rotina da vida quotidiana, a busca 

de excitação, da aventura e do risco. Assiste-se cada vez mais á procura de novas 

práticas desportivas, vulgarmente designadas desportos radicais desenvolvidos 

em meios naturais. 

Estas novas práticas desportivas têm maior expressão nas camadas mais 

jovens da população. 

Para Isabel Mesquita (1997) citada por Marivoet (1998), a nível individual, 

a pratica desportiva exerce um papel fundamental na formação quer enquanto 

atleta quer como pessoa, na medida em que : 

- faz parte do processo educativo e formativo da criança, contribuindo 

para o seu desenvolvimento integral (físico, social e emocional); 

- permite a vivência de situações que conduzem á aquisição de valores 

essenciais do "saber- ser" tais como auto- disciplina, autocontrole, 

perseverança, humildade, etc. 

- promove a vivência de situações que conduzem á aquisição de valores 

essenciais do "saber- estar" como o civismo, companheirismo, respeito 

mutuo, lealdade, etc. 

- permite o desenvolvimento de capacidades e habilidades motoras do 

indivíduo; 

- e contribui para o equilíbrio do indivíduo por conduzir a uma redução do 

stress quotidiano, próprio das sociedades contemporâneas. 

A OMS (1997) citado por Sardinha (2003), defende a importância da 

actividade física para a prevenção das Doenças Cardiovasculares, referindo 

nomeadamente que a Educação Física e o Desporto deverão ter uma função 

importante na prevenção de muitas outras doenças não transmissíveis. Para além 

disso, advoga também que o sedentarismo é um dos factores que é urgente 

alterar, no sentido de prevenir as doenças cardiovasculares, a diabetes e a 

obesidade (OMS, 1998) citado por Sardinha (2003). 
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Os benefícios da actividade física na redução da morbilidade e mortalidade 

estão comprovadas. Recentemente foi um estudo (Knowler e col., 2002) citado por 

Sardinha (2003), que sugere a importância do estilo de vida activo para pessoas 

sedentárias, com elevados níveis de glicemia, mas sem diagnóstico de Diabetes 

tipo II. Ficou comprovado que o aumento de actividade física reduziu a incidência 

acumulada da Diabetes em 58%. 

Os resultados do estudo documentam que a actividade física tem um 

importante efeito coadjuvante na prevenção da Diabetes. 

Na Europa, num estudo realizado por Tuomilehto e col.,(2001), citado por 

Sardinha (2003), que envolvia a modificação dos estilos de vida de indivíduos 

adultos, através da redução de peso, da ingestão total de gorduras, do aumento 

da ingestão de fibras e da actividade física regular, a incidência acumulada de 

diabetes após os 6 anos de estudo foi de 11% enquanto que no grupo de controle 

foi de 23%. 

Ficou assim comprovado que o risco da diabetes foi reduzido em 58% no 

grupo de intervenção, devido a alterações no estilo de vida (Sardinha., 2003). 

Na União Europeia, as actividades físicas mais populares são as seguintes: 

o andar (31%), jardinagem (18%), andar de bicicleta (17%), natação (10%) e 

fitness (18%). No entanto, verifica-se também que com o avançar da idade, os 

níveis de participação nestas actividades decrescem, com excepção do andar e 

jardinagem (Sardinha, 2003). 

Em relação a Portugal, Faria (2001 ) citado por Sardinha (2003) elaborou 

um estudo em que as conclusões foram as seguintes : 

- as actividades físicas mais praticadas são a natação, o fitness 

(cardiofítness, musculação e step) e o futebol; 

- existem mais não praticantes do que praticantes e nas modalidades 

desportivas referidas, apenas o fitness parece ter uma participação 

regular de 3 a 4 horas por semana; 

- os homens realizam mais actividade física que as mulheres. 
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Segundo o estudo realizado pelo Centro de Estudos e Formação 

Desportiva de Portugal em 2001, a prática de desporto ou de uma actividade física 

situa-se nos 23% da população, e no que diz respeito ao género os homens 

praticam proporcionalmente mais desporto do que as mulheres. 

Quanto á idade, o estudo revelou que a participação desportiva é 

inversamente proporcional á idade, isto é, os jovens são os que praticam mais 

desporto, bem como os que apresentam um desejo superior em iniciar a prática 

de outras modalidades. 

São também os jovens entre os 15 e os 24 anos que praticam mais 

desporto de forma organizada. 

Das conclusões deste estudo destaca-se que a prática desportiva depende 

do hábito cultural. Dai a extrema importância de junto das gerações mais jovens, 

desenvolver a cultura fisico-desportiva. 

A prática desportiva varia de acordo com o género, a idade, a escolaridade 

e o grupo sócio profissional. Assim os homens praticam mais desporto que as 

mulheres, e as gerações jovens mais do que as gerações de idade avançada. 

Para além disso, a prática desportiva é directamente proporcional ao nível de 

escolaridade, responsabilidade e qualificação dos grupos sociais. 

Neste estudo verificou-se também que quanto mais elevado é o nível de 

escolaridade maior é a participação desportiva. São os indivíduos com formação 

superior que manifestam mais intenção de iniciar a prática desportiva ou o desejo 

de iniciar a prática de outras modalidades para além das já praticadas (Marivoet, 

2001). 
O nível de participação desportiva também difere segundo os grupos sócio 

profissionais. Aqui são igualmente os indivíduos integrados nos grupos sociais 

com desempenhos profissionais de maior qualificação e responsabilidade que 

praticam mais desporto, mais manifestam a intenção de iniciar a prática desportiva 

e em que há um menor valor de abandonos da prática desportiva. 

O futebol é a modalidade mais praticada e representa 30% das 

modalidades, a natação é a segunda (11%) e o atletismo a terceira (8%) seguida 

das actividades de manutenção em 4o lugar com 7%, que compreende a 

musculação, o footing e jogging (Marivoet, 2001). 
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Na sociedade Portuguesa, a prática desportiva apresenta valores mais 

baixos quando comparados com os restantes países da União Europeia (Marivoet 

, 1998 ). Verifica-se ainda, segundo resultados de estudos da Direcção Geral do 

Desporto (1991) Marivoet (1998), que os homens, os jovens e os indivíduos de 

grupos sociais com elevados níveis económicos e culturais são os que praticam 

mais desporto. 

A percentagem (18%) de mulheres com hábitos desportivos, é inferior à dos 

homens (37%). Verifica-se ainda que após o casamento as taxas de abandono da 

prática desportiva aumenta em ambos os sexos, mas mais no sexo feminino. 

Quanto ao inicio da prática desportiva a escola revelou-se como a 

instituição mais capaz para a transmissão de valores e de práticas desportivas, ou 

seja, onde a socialização desportiva melhor se expressa (Marivoet, 1998) 

Os jovens são claramente o grupo social com mais hábitos desportivos 

(entre os 15 e os 19 anos - 55%). 
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2.6 - SEXUALIDADE, CONTRACEPÇÃO E DOENÇAS SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS 

A sexualidade está presente desde o nascimento. A relação mãe - bebé é 

o primórdio da construção da sexualidade, pois é a primeira relação amorosa 

(Fonseca, 1998). 

É no seio familiar onde se realizam as primeiras relações afectivas, 

vinculativas e de sociabilidade que irão influenciar a vida afectiva, amorosa e 

sexual do jovem (Brazelton e Kramer, 1993) citado por Costa(2002). 

A sexualidade deve ser entendida como um conjunto dinâmico de 

características que vamos desenvolvendo ao longo do ciclo vital, e é permeável 

tanto ás modificações internas (por ex. aparecimento da menstruação nas 

raparigas ou maior autonomia em relação aos pais no adolescente) como externas 

(por ex. o movimento feminista ou a propagação da SIDA). (Campos, 1990) 

A OMS em 1984, define sexualidade da seguinte forma: " A sexualidade é 

uma energia que nos motiva a procurar amor, contacto, ternura, intimidade; que se 

integra no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados; é ser-se 

sensual e ao mesmo tempo sexual; ela influencia pensamentos, sentimentos, 

acções e interacções, e por isso, influencia também a nossa saúde física e 

mental' (Costa, 2002:27). 

Na adolescência, a sexualidade revela-se intensamente e o adolescente 

começa a associar a sexualidade e a afectividade (Miguel, 1989). 

As relações afectivas, que durante a primeira década de vida se limitavam 

á família, alongam-se e direccionam-se, na adolescência, no sentido dos pares. 

A capacidade de reprodução ou maturidade sexual, é apenas um dos 

aspectos da sexualidade do adolescente. 

Citados por Sprinthall e Collins (1994), os antropólogos John Whiting e Irvin 

Child afirmam que a existência de diferentes padrões sexuais, dão origem a 
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diferenças a nível psicológico entre o rapaz e a rapariga. Assim, nas suas 

experiências sexuais iniciais existem diferenças significativas entre rapazes e 

raparigas. 

Essas diferenças resultam das influências sociais, dos papeis e 

expectativas sociais do meio em que estão inseridos. Na generalidade os rapazes 

têm relações sexuais mais cedo do que as raparigas, apesar da imaturidade 

interpessoal (Costa, 2002; Braconnier e Marcelli, 2000; Vilar, 2003). 

Muitas vezes, os rapazes iniciam as suas experiências sexuais sem 

grande envolvimento social e emocional. Pelo contrário, as raparigas são mais 

propensas a experiênciar a sexualidade num contexto interpessoal com um certo 

compromisso emocional. 

Os diferentes padrões comportamentais que os dois sexos exprimem, 

derivam dos diferentes factores socioculturais e educativos. Como refere Vilar 

(2003), existe um duplo padrão de expectativas face á sexualidade juvenil, por 

parte dos progenitores. 

"Estas diferenças reflectem-se na forma como são conversados temas 

como os namoros entre jovens, as relações sexuais entre eles e a contracepção. 

O "tem cuidado", nos rapazes significa "podes namorar e ter relações 

sexuais desde que não engravides ninguém". O "juizinho", nas raparigas significa 

"podes namorar desde que não tenhas relações sexuais" ou "só podes ter 

relações sexuais se tiveres a certeza que é com ele que te vais casar" " (Vilar 

,2003:336). 

O comportamento sexual masculino tem como propósito principal a 

concretização da actividade sexual em si, enquanto que a nível feminino a 

actividade sexual é referida como uma resposta ás representações do amor 

romântico, á sensibilidade e expressividade que caracterizam o papel sexual 

feminino (Sprinthall e Collins, 1994). 

O desenvolvimento de papeis sexuais, corresponde normalmente á 

dimensão comportamental da identidade do género. Aliás, segundo Kolberg 

(1990) citado por Campos (1990); a identidade do género, isto é, a identificação 
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como rapaz ou rapariga, é a organizadora do processo de construção da 

identidade sexual. 

O desenvolvimento destes papeis resultam da observação dos 

comportamentos apropriados ás regras e expectativas para cada sexo, como por 

exemplo o modo de falar, de vestir e tarefas a desempenhar. 

A expressão da sexualidade é orientada por expectativas sociais 

especificas a cada sexo. A identificação que cada um faz em relação á sua 

orientação sexual é fundamental. 

O indivíduo aprende a dirigir o seu interesse sexual para indivíduos do 

mesmo sexo ou do sexo oposto, e esta preferência resulta da interacção de 

factores biológicos , psicológicos e sociais. 

Assim, os indivíduos são heterossexuais quando se sentem atraídos por 

pessoas do sexo oposto ; homossexuais quando são atraídos sexualmente por 

pessoas do mesmo sexo; bissexuais quando orientam a sua atracção por ambos 

os sexos. 

A homossexualidade tem sido alvo de investigações, geralmente centradas 

na dimensão biológica e social. Durante muitos anos fez parte dos manuais de 

psiquiatria, sendo considerada como " desvio da personalidade ". Actualmente 

apesar de já não ser considerada como uma psicopatologia, sofre no entanto uma 

descriminação social. 

A homossexualidade, enquanto orientação sexual exclusiva, é rara nos 

adolescentes. Estudos elaborados por Sprinthall e Collins (1994), indicam que 

menos de 5% dos estudantes universitários se considera exclusivamente 

interessada em indivíduos do mesmo sexo (Sprinthall e Collins, 1994). 

Sabemos, no entanto, que os contactos homossexuais são frequentes entre 

rapazes e raparigas, não tendo quaisquer implicações no desenvolvimento sexual 

normal. 

No inicio da adolescência os sonhos eróticos são comuns entre os 

adolescentes de ambos os sexos. É frequente durante o sono, nos rapazes, a 

ocorrência de erecção que pode ser acompanhada de ejaculação. Os 
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adolescentes vivênciam muitas vezes este período com grandes dificuldades e 

sentimentos de culpa. 

A masturbação é outra actividade sexual, que consiste na manipulação dos 

órgãos genitais ou outra zona erógena no sentido de provocar excitação sexual, e 

é mais regular nos rapazes que nas raparigas. Nas raparigas, esta actividade 

sucede muitas vezes à experiência do coito (Campos, 1990). 

Os jogos sexuais designam todo o conjunto de carícias que desencadeiam 

a excitação sexual, a exploração do corpo do companheiro e o conhecimento das 

suas respostas sexuais. Para muitos adolescentes esta é a actividade sexual 

principal. 

As relações sexuais heterossexuais ou coito, constituem um passo 

importante na conquista da autonomia (Campos, 1990). 

A incidência do coito antes do casamento, no sexo feminino parece estar a 

aumentar significativamente. 

Numa investigação realizada pela Associação de Planeamento Familiar em 

1981, no distrito de Lisboa, dirigida a jovens dos 14 aos 18 anos, verificou-se que 

54% dos rapazes e 14% das raparigas declararam ter tido relações sexuais. Mas 

Miguel e Vítor (1987) citados por Campos (1990), refere que é possível que haja 

uma tendência para os rapazes declararem ter tido relações sexuais sem as 

terem realizado e pelo contrário as raparigas negarem esta experiência apesar de 

já a terem praticado. 

Provavelmente este dado resulta do sentimento de culpabilidade que as 

adolescentes sentem, e o valor atribuído á actividade sexual na nossa sociedade. 

Na sociedade Portuguesa ainda prevalece uma atitude culpabilizante e 

negativa face á sexualidade feminina. 

Os adolescentes, com a extrema necessidade de aprovação dos outros, 

podem declarar comportamentos e atitudes que de facto não possuem, 

sobrevalorizando as próprias experiências sexuais. 

Apesar das condicionantes em torno do tema e da obtenção de dados 

fidedignos sobre o comportamento sexual, tem-se vindo a verificar o aumento da 
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incidência do coito e um padrão de comportamento sexual mais igualitário nos 

dois sexos. 

Geralmente a sexualidade adolescente desenvolve-se numa relação de 

intimidade entre dois indivíduos que gostam um do outro, caracterizada por uma 

troca de sentimentos e uma revelação pessoal mutua (Campos, 1990). 

Erikson citado por Sprinthall e Collins (1994), afirma que a identidade 

precede a intimidade, mas outras investigações revelam que a construção da 

identidade anda a par com o processo de estabelecimento de relações de 

intimidade. 

Para o psiquiatra Harry S. Sullivan (1963), citado por Campos (1990), a 

adolescência é um período em que predominam duas necessidades 

extremamente importantes, o desejo sexual e a intimidade, e segundo o autor, as 

relações entre colegas, nomeadamente entre amigos do mesmo sexo, são vitais 

para o desenvolvimento de relacionamentos heterossexuais saudáveis. Este autor 

definiu o estádio do amigo intimo como etapa importante na préadolescência, que 

consiste no estabelecimento de amizades próximas com indivíduos do mesmo 

sexo, o que permite um crescimento psicológico através da partilha de ideias e 

sentimentos com o outro. 

Tal como Sullivan (1963), Erickson, citado por Sprinthall e Collins (1994), 

referia que o indivíduo ultrapassa mais facilmente o egocentrismo característico da 

adolescência ao comparar-se com os outros. 

Assim, a tarefa primordial da adolescência consiste na integração da 

intimidade e o desejo sexual, de forma a experiênciar o prazer da sexualidade 

num contexto interpessoal intimo e saudável. 

Segundo Lutte (1988), citado por Campos (1990) o amor é uma 

característica da adolescência. 

A capacidade de amar emerge na adolescência como consequência do 

crescimento psicológico, o tomar conhecimento de si próprio e do outro e a 

capacidade de se colocar na perspectiva do outro. 
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O amor reflecte igualmente as transformações cognitivas, o processo de 

autonomização e de individuação que se realiza neste período. " O amor permite 

assim ao adolescente emancipar-se dos pais e considerar-se igual aos adultos" 

(Lutte, 1988 : 231) citado por Campos (1990) 

A actividade sexual com outra pessoa consiste numa experiência 

emocional muito forte e profunda. 

Erikson (Sprinthall e Collins, 1994) define intimidade como acto de 

compartilhar as principais experiências e compromissos emocionais num processo 

de igualdade e reciprocidade e cada um deles esforça-se pelo bem estar mútuo. 

Para este autor alcançar uma verdadeira intimidade sexual só é possível 

depois do processo de formação da identidade estar completo. 

Segundo Fonseca (1988), o adolescente deve aprender a assumir a sua 

sexualidade, da mesma forma que aprende a assumir a sua identidade. 

Todos os jovens de qualquer sociedade devem ser convenientemente 

informados dos aspectos da evolução psicológica desta fase e da maturação da 

vida sexual, assim como dos meios de contracepção, gravidez, aborto e DST. 

Maia e col. (2001), realizou um estudo junto de adolescentes na faixa etária 

dos 17 anos, alunos de 12° ano, numa escola secundária do Distrito do Porto, no 

âmbito dos seus conhecimentos sobre sexualidade. 

Este estudo sugere que, na amostra estudada, a média da idade de inicio 

da actividade sexual foi de 16 anos para os rapazes e de 16,6 para as raparigas. 

Dos adolescentes sexualmente activos, o estudo refere que os rapazes 

raramente utilizam algum método contraceptivo e quando o fazem, o preservativo 

é o método escolhido. 

Nas raparigas que já tiveram relações sexuais, 87% refere utilizar a pílula 

como método contraceptivo, e 78% dos adolescentes apresentam fracos 

conhecimentos sobre as técnicas contraceptivas. Na amostra em estudo, 2 

raparigas referem ter estado grávidas e uma delas realizou aborto. 

Como principal fonte de informação sobre sexualidade, a escolha recaiu 

sobre a leitura e os amigos, seguindo-se os professores e só depois os pais. 
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" Uma grande maioria de adolescentes afirma que adquiriu a maior parte 

dos conhecimentos sobre sexo através dos colegas "(Sprinthall e Collins, 1994: 

422). 

A confirmar esta noção, Sampaio (2000:82) que realizou um estudo numa 

amostra de jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos, diz "... 

mais de 50% destes estudantes acham que as dúvidas sobre a sexualidade se 

esclarecem através do contacto com o grupo de amigos...". 

O problema desta aprendizagem consiste no facto de os próprios 

adolescentes se encontrarem de uma maneira geral mal informados sobre o sexo. 

Portugal é o segundo pais da união Europeia com a maior taxa de 

natalidade por mães adolescentes entre os quinze e os dezanove anos. Segundo 

o Instituto Nacional de Estatística, o numero de partos em adolescentes com 

menos de quinze anos inclusive, aumentou 11,5% entre 1999 e 2000 (Fonseca, 

2002). 

Segundo Helena Fonseca (2002) a gravidez na adolescência acarreta 

inúmeras desvantagens quer de ordem física quer de ordem psicossocial devido à 

imaturidade biopsicossocial da adolescente. 

A nível biológico uma gravidez acarreta uma sobrecarga para um 

organismo em crescimento; o aporte de ferro, acido fólico e cálcio( entre outros) 

pode ser insuficiente causando perturbações no crescimento da futura mãe e 

desenvolvimento do feto. Por vezes, estes factores ainda se encontram 

associados ao medo social de estar grávida o que leva a gravidezes não vigiadas 

durante os primeiros meses. 

A nível psicossocial, a adolescente sofre perdas significativas pois 

normalmente a necessidade de prestar cuidados ao bebé, leva á interrupção ou 

abandono escolar e ao inicio de uma actividade laboral de forma precária e mal 

remunerada 

A adolescente vê-se assim na impossibilidade de desfrutar das 

experiências necessárias ao seu desenvolvimento psicossocial. 

Como se verifica trata-se de uma área prioritária de intervenção em termos 

de saúde pública. 
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Parece que não é o desconhecimento dos meios contraceptivos que 

justifica a tão elevada taxa de gravidez na adolescência em Portugal. 

Apesar da disponibilidade dos métodos contraceptivos e da abundância de 

informação, os adolescentes sexualmente activos tendem a não os usar ou a usá-

los de forma irregular. 

A procura e a utilização de meios contraceptivos implica o reconhecimento 

de si como indivíduo sexualmente activo (Campos, 1990). 

Junto dos adolescentes ainda subsiste a crença e a distinção entre as " 

boas " raparigas e as " más " raparigas, ou seja, ainda é valorizada a atitude 

passiva da adolescente (Sprinthall e Collins, 1994) 

Se a jovem usa contraceptivo é porque planeia ter relações sexuais, sendo 

por isso rotulada de "má" rapariga ou "fácil". As "boas" raparigas vivem muitas 

vezes as suas experiências sexuais com culpabilidade, acrescida da falta de 

protecção quer para a gravidez quer para as doenças sexualmente transmissíveis. 

Este tipo de raciocínio boicota qualquer tipo de planeamento da actividade sexual. 

(Campos, 1990) 

A idade é outra das variáveis que interfere positivamente no uso de 

contraceptivos. Quanto mais velhos os adolescentes, maior é a probabilidade de 

usarem métodos contraceptivos logo que iniciam a actividade sexual (Campos, 

1990). 

Quando os adolescentes iniciam a sua actividade sexual, ainda não há um 

domínio das operações formais. Os adolescentes mais velhos e a maior 

maturidade cognitiva permite-lhes reconhecer a responsabilidade e as implicações 

da sua actividade sexual (Campos, 1990) 

Segundo Campos (1990), a auto-estima é outra variável importante no uso 

de contraceptivos; este autor em investigações realizadas verificou que as 

adolescentes que usam preservativo têm uma auto-estima mais elevada. 

As aspirações e o sucesso educativo são também variáveis que interferem 

na utilização de contraceptivos. Assim, como refere Sprinthall e Collins (1994), os 

estudantes do secundário com notas acima da média e que aspiravam à 

frequência universitária eram mais consistentes no uso de contraceptivos. 
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A natureza da relação é outro factor importante, pois á medida que a 

relação se desenvolve no sentido de um maior investimento afectivo e intimidade, 

maior é a probabilidade de utilização de métodos contraceptivos (Campos, 1990). 

Como verificamos a utilização de métodos contraceptivos depende da 

conjugação de múltiplas variáveis. 

Em 1990, a Lei de Bases da Saúde 48/80, publicada em 24 de Agosto, 

privilegia a promoção da saúde e prevenção da doença como prioridade no 

planeamento das actividades do Estado, considerando as crianças e os 

adolescentes "grupos sujeitos a maiores riscos". 

Em Outubro de 1998, através da resolução do Conselho de Ministros n.° 

194/98, é aprovado o Relatório Interministerial para a Elaboração de um Plano de 

Acção em Educação Sexual e Planeamento Familiar. Nele, a educação sexual é 

entendida como primordial na educação e promoção da saúde. 

Como refere Manuela Sampaio (2000), as fontes de informação actuais 

sobre a educação afectiva e sexual dos jovens situam-se em : 

- 42% a nível dos amigos 

- 20% através dos meios de comunicação social 

- 17% na escola 

- 15% com os pais 

Como consequências temos informações distorcidas, falsas 

representações, vivências culpabilizadoras que podem conduzir ao 

empobrecimento das relações sociais entre os sexos. 

A Lei 120 de Agosto de 1999, reforça o direito á saúde reprodutiva, e 

preconiza a implementação de um programa para a promoção da saúde e da 

sexualidade humana, nos estabelecimentos de ensino básico e secundário. A 

escola tem um papel único na socialização do adolescente, e é ai frequentemente 

que se esboçam os primeiros movimentos de envolvimento afectivossexual 

(Fonseca, 2002). 

A importância do grupo de pares, o convívio e a partilha características da 

adolescência, os contactos com uma grande diversidade de jovens permite-lhes 
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descobrir e experiênciar um enorme leque de atitudes e comportamentos como 

refere Helena Fonseca (2002). Neste contexto os professores são interlocutores 

privilegiados pois podem funcionar como adultos de referência. 

Vilar (2003), no seu estudo realizado em jovens com idades compreendidas 

entre os 15 e os 20 anos, diz: "Os jovens expressam, quase sempre, uma opinião 

francamente positiva sobre as aulas ou acções de educação sexual nas escolas 

que, em muitos casos, é apontada como uma alternativa a uma deficiente 

informação ou educação por parte dos progenitores ou de outros agentes, 

nomeadamente, os seus pares..." e "...mesmo quando é referida a existência de 

uma boa comunicação com os progenitores nestas matérias, em geral os jovens 

acham que a escola pode ser útil numa perspectiva de complementaridade..." 

(Vilar, 2003:330) 

Manuela Sampaio (2000) afirma que a escola deverá ter um papel decisivo 

nesta construção e a dimensão da educação sexual estaria forçosamente incluída 

neste conjunto de escolhas éticas. Para tal, deveria ser realizada por professores 

de diferentes disciplinas quer em espaços colectivos, como recomenda a lei 

recente, quer em espaços mais definidos como por exemplo numa disciplina de 

âmbito global como o Desenvolvimento Pessoal e Social. 

Ao propor-se fazer uma educação afectiva e sexual dos adolescentes, a 

escola promove o desenvolvimento de capacidades através da assimilação 

pessoal de informação, conceitos, comportamentos e valores. Prepara-os para a 

convivência, a afectividade e o respeito pelo outro. Desta forma, pretende-se 

desenvolver as diversas dimensões humanas: o corpo, o intelecto, os afectos, o 

social e a ética (Sampaio, M. 2000). 

O modo como os adolescentes entendem a sexualidade e as decisões que 

tomam ou os juízos críticos que fazem destas questões, resultam da associação 

simultânea em diversas áreas. A forma como o indivíduo pensa e age, em termos 

de sexualidade, depende do seu nível de maturidade cognitiva (Teoria de 

Piaget)do nível da formação da identidade ( Teoria de Erikson ), do nível de 

desenvolvimento pessoal e interpessoal ( Teoria de Selman e Loevinger ) e do 
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nível geral de desenvolvimento de valores ( Teoria de Kolberg ) (Sprinthall e 

Collins, 1994). 

Assim a educação sexual e as questões relativas á sexualidade devem ser 

abordadas de acordo com os níveis de maturidade dos adolescentes e não 

fundamentar-se isoladamente na idade. 

O conhecimento do estádio de desenvolvimento em que o indivíduo se 

encontra é extremamente importante de forma a que se apresente informações 

que contribuam para melhorar a sua capacidade de decisão. 

Segundo Erikson, citado por Campos (1990), o indivíduo não conseguirá 

tomar uma decisão complexa e completamente informada antes do final da 

adolescência., isto é, só alcança uma verdadeira intimidade quando o processo de 

formação de identidade está completo. 

No inicio do pensamento formal, os adolescentes necessitam de manter 

longos diálogos e reflexões ( exemplo: as conversas intermináveis ao telefone 

partilhando sentimentos, desejos e aspirações); estes, aparentemente circulares, 

permitem o desenvolvimento intelectual e emocional do significado da atracção 

interpessoal (Sprinthall e Collins, 1994). 

Segundo Erikson citado por Sprinthall e Collins(1994) muitos jovens casam-

se antes do processo de formação de identidade estar completo "... esperam 

encontrar-se a si mesmos ao encontrarem outra pessoa... Para que duas pessoas 

construam uma união verdadeira, cada uma delas tem de encontrar-se primeiro a 

si própria "(Sprinthall e Collins, 1994 :442). 
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3 - COMPORTAMENTOS SALUTOGENEOS/COMPORTAMENTOS PROBLEMA 

Saúde é um conceito complexo e relativo. Abarca múltiplas dimensões que 

se interaccionam como a dimensão física, psíquica e sociocultural (Frasquilho, 

1996). 

Temos assistido a diversas abordagens que permitem a compreensão do 

que é a saúde. Vários técnicos se debruçam na análise do conceito e muitos 

assemelharam-na a qualidade de vida (Dubos, 1976; Wenger, 1984; Croog, 

Lenine e Testa, 1986 ; etc.) citado por Frasquilho (1996). 

Hoje sabe-se que a saúde é uma componente no bem estar e na qualidade 

de vida do Homem 

A noção de prazer, em vários aspectos do estilo de vida, surge também 

como essencial à definição de qualidade de vida (Warburton e Sherwood, 1996) 

citado pelo mesmo autor. 

Antonovsky (1984) referenciado por Frasquilho (1996) apresenta um novo 

conceito denominado salutogénese. Para o autor, o conceito de saúde traduz-se 

por um continuo entre dois pólos conceptuais : o total bem estar, tradicionalmente 

equivalente a saúde , e a total doença. Na prática nenhuma das duas existe , uma 

vez que mesmo num indivíduo com uma doença grave há partes dele que 

permanecem saudáveis. 

Entende-se que o estado de saúde das pessoas se move ao longo desse 

continuum , dependendo da capacidade daqueles em lidar de modo eficaz com as 

crises de vida. O ideal será ajudar as pessoas a posicionarem-se mais próximo do 

pólo saúde, visto que vários comportamentos estão na base de problemas de 

saúde relevantes, tais como a nutrição, o consumo de álcool, tabaco e tóxicos, 

exercício físico, lazer e a opção geral de medidas de segurança. Importa por isso 

reforçar comportamentos geradores de saúde e diminuir os comportamentos que 

a podem comprometer. (Frasquilho, 1998). 
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Muitos comportamentos relevantes para a saúde (no momento e no futuro) 

são efectivamente iniciados na faixa etária correspondente ao grupo em análise, 

tal como a actividade sexual, a alteração do padrão alimentar, o exercício físico, o 

consumo de drogas, a condução de veículos motorizados, etc. 

Verifica-se através de estudos efectuados que as principais causas de 

mortalidade e morbilidade neste grupo etário têm origem em comportamentos de 

risco. Exemplo disso são os acidentes de viação, o suicídio ou comportamentos 

para-suicidários mais frequentes hoje em dia. Como comprova o Dr. Daniel 

Sampaio em entrevista " os comportamentos de risco dos adolescentes têm vindo 

a aumentar e a este nível estamos a falar do consumo de álcool - que tem 

registado um acréscimo significativo - e de drogas - sobretudo haxixe e ecstasy" 

(In Oxigénio, 2002:). 

Em Portugal o suicídio é a segunda causa de morte entre os 15 e os 24 

anos, após os acidentes de viação (INE, 1990). Para além disso, sabe-se que há 

actualmente mais adolescentes sexualmente activos do que em décadas 

anteriores (Patient, 2003). 

Em 1999, estudos realizados nos EUA, revelaram que entre os estudantes 

do ensino secundário 52% dos rapazes e 48% das raparigas da amostra eram 

sexualmente activos. 

Como já foi referido anteriormente, as raparigas atingem actualmente a 

puberdade mais cedo do que há décadas atrás, iniciando cada vez mais cedo uma 

série de eventos característicos deste período, que podem ter consequências 

prejudiciais sobre a saúde, nomeadamente o aumento do risco de contraírem 

doenças sexualmente transmissíveis. 

Quanto mais novo o adolescente se tornar sexualmente activo, maior é a 

probabilidade de ser afectado por uma doença sexualmente transmissível 

sobretudo porque se encontram numa fase de experimentação e julgam que o 

risco está longe do acontecimento (Pinkowish, 2003). 

Actualmente nos EUA os adolescentes representam 25% dos 12 milhões 

de novos casos anuais de doenças sexualmente transmissíveis. A infecção por 

HIV tem também uma incidência elevada nos adolescentes desse país. 
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A gravidez em adolescentes muito jovens representa um risco acrescido 

para a sua saúde física e mental. 

A adolescência é assim considerada um período de considerável risco para 

a saúde, podendo também ser um período sensível para intervenções 

significativas de promoção da saúde e estilos de vida saudáveis como refere 

Ginizberg (1991), citado por Frasquilho (1996). 

É um período de grande vulnerabilidade para a iniciação do uso de 

substâncias psicoactivas. Na convivência diária, os jovens são confrontados com 

colegas que usam e abusam de substâncias tóxicas, e o grupo de pares é um 

factor importante de socialização neste período. " a experimentação de álcool e 

drogas é praticamente um comportamento normativo entre adolescentes" 

(Kaminier e Kukstein, 1998) em Frasquilho (1996). 

No que concerne a comportamentos de risco ou comportamentos 

problema, quer sejam o consumo de droga, a condução perigosa, sexo inseguro e 

outras, a sua etiologia é complexa e multifactorial. Dai ser necessário definir os 

conceitos de factores de risco e factores protectores. 

Os factores de risco foram definidos por Jessor et ai. (1995) citado por Inês 

Abraão (1999), como variáveis ou condições que aumentam a probabilidade de 

ocorrência de comportamentos que comprometam a saúde quer a nível biológico, 

psicológico ou social. 

Rutter (1979) citado por Frasquilho (1996), designa por factores 

protectores, padrões de adaptação e competência que dependem de certos 

atributos quer das pessoas, quer dos ambientes, quer das situações que veiculam 

resistência ao risco. 

" Os factores protectores são actualmente considerados como variáveis 

independentes que podem exercer influência directa no comportamento , mas que 

mais do que isso, podem moderar a relação entre os factores de risco e o 

comportamento" (Jessor et ai., 1995) in Abraão (1999). 

A protecção é então entendida não como simples eliminação do risco, mas 

o lidar com ele e com sucesso (Frasquilho, 1996) 
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4 - O PAPEL DO ENFERMEIRO NA SAÚDE DO ADOLESCENTE 

A saúde e o bem estar dos adolescentes são hoje entendidos como 

elementos chave do desenvolvimento humano, como nos diz Prazeres (1998). 

A melhoria das condições de vida das populações, a vacinação 

generalizada e a evolução tecnológica, têm proporcionado a diminuição da 

prevalência das doenças infecciosas. No entanto as transformações sociais têm 

determinado um numero crescente de problemas de saúde ligados aos estilos de 

vida, às perturbações do ambiente e á utilização indevida da tecnologia, como por 

exemplo os acidentes rodoviários (principal causa de morte dos adolescentes) 

(Prazeres, 1998) 

Na sociedade contemporânea, segundo, verifica-se um conjunto de 

vicissitudes que condicionam as vivências dos adolescentes, tais como: 

- as separações e divórcios 

- a dificuldade de comunicação verbal e trocas afectivas 

- a crise de autoridade dos pais e consequente demissão do seu papel de 

educadores 

- ausência prolongada de ambos os pais por trabalho absorvente 

sociedade marcada pelo consumismo 

- o aparecimento da SIDA 

- o aumento da incidência da hepatite B 

- a toxicodependência e o desenvolvimento de novas drogas 

Compreender a adolescência é estar atento ás amplas mudanças que se 

inscrevem neste estádio, valorizando os contextos que as modelam e tornam 

significativas. Assim, as necessidades de saúde dos adolescentes revestem-se de 

características particulares, reflexo do processo de desenvolvimento e 

crescimento que atravessam, têm expressão diferente consoante o meio e as 

circunstâncias de vida dos jovens, e variam segundo a idade, o sexo, a 

escolaridade, actividade laboral e factores individuais (Prazeres, 1998). 

Nos últimos 15 a 20 anos têm sido desenvolvidas diversas actividades 

centradas na promoção da saúde e prestação de cuidados ao adolescente. 
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Paralelamente, é aprovada matéria legislativa e normativa relativa ás intervenções 

de saúde neste grupo específico . 

Em Portugal, no final dos anos 70, abordam-se questões relativas á saúde 

dos adolescentes. Entre 1984 e 1985, cria-se enquadramento legal para as 

experiências de promoção da saúde, atendimento, formação e investigação junto 

dos adolescentes, através da publicação da Lei 3/84 sobre Educação Sexual e 

Planeamento Familiar e da Portaria 52/85 que a regulamentava (Prazeres, 1998). 

Em Agosto de 1990, a Lei de Bases da Saúde, considera os adolescentes 

como um dos "grupos sujeitos a maiores riscos" para os quais "são tomadas 

medidas especiais". 

Em 1997, no documento sobre "SAÚDE EM PORTUGAL- uma estratégia 

para o virar do século", do Ministério da Saúde, o grupo dos adolescentes é 

claramente merecedor de actuação prioritária na protecção e promoção da saúde 

(Prazeres, 1998). 

Segundo Mott (1990) é durante a adolescência que as crenças e valores 

sobre saúde são formalizadas. Porém, para muitos deles as preocupações 

recaem sobre a escola, o grupo de pares, o desporto, a sua imagem corporal e o 

seu projecto de futuro. 

A adolescência é um período de considerável vulnerabilidade à doença 

mas pode constituir também um período sensível para intervenções significativas 

de promoção da saúde e estilos de vida saudáveis (Santos, J.O.-1999). 

A reforçar esta ideia, Rodrigues (2003) afirma que a pré-adolescência e a 

adolescência têm vindo a ser consideradas como etapas fundamentais para a 

promoção da saúde, pelo facto de " ...os hábitos de saúde ainda não estarem 

formados, sendo por isso os jovens susceptíveis de novas aprendizagens" ( 

Diclemente, Hansen & Ponton, 1996) In Rodrigues (2003:121) 

Em Cuidados de Saúde Primários, a Enfermagem integra o processo de 

promoção da saúde e prevenção da doença, evidenciando-se as actividades de 

educação para a saúde, manutenção, restabelecimento, coordenação, gestão e 

avaliação dos cuidados prestados aos indivíduos, famílias e grupos que 

constituem uma determinada comunidade (Correia et Al, 2001 ). 
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"Os estilos de vida e os comportamentos, constituem variáveis muito 

importantes do processo saúde / doença de cada pessoa ou comunidade" (OMS, 

1982) citado por Rodrigues (2003), e por isso, a educação para a saúde é 

considerada como uma estratégia essencial para a promoção da saúde. 

Para Antonovsky (1984) citado por Rodrigues (2003), as pessoas podem 

mover-se ao longo de um continuum entre dois pólos abstractos de saúde / 

doença, e a promoção da saúde consiste em ajudar os indivíduos a posicionarem-

se o mais próximo possível do pólo saúde. 

Em programas de saúde dos adolescentes, podem ser contemplados 

diversos assuntos desde o crescimento e o desenvolvimento juvenil, os estilos de 

vida, as condutas que envolvem riscos para a saúde, a expressão da sexualidade 

e a saúde reprodutiva, etc. 

Na saúde dos adolescentes, a principal tarefa é promover o 

desenvolvimento harmonioso físico e mental, o bem estar afectivo e sexual, a 

comunicação e a participação pública, a inserção no mundo do trabalho e a 

harmonia com o meio ambiente. 

Há por isso factores de desenvolvimento que devem que ser fomentados 

tais como o exercício físico, os padrões alimentares equilibrados, a capacidade de 

gestão do stress, a criação artística, a importância do lazer, a sociabilidade e a 

cultura ecológica. 

Em Saúde Juvenil, o trabalho interdisciplinar é fundamental pois permite a 

compreensão do fenómeno e a globalidade dos cuidados a disponibilizar ao 

adolescente. 

A transição satisfatória para a idade adulta requer o apoio dos pais, 

professores, profissionais de saúde e de todos os que se relacionam com o 

adolescente. 

Os enfermeiros deverão assumir-se como agentes de mudança, tendo em 

conta que atitudes e comportamentos não se alteram de um dia para o outro e que 

a sua consolidação exige tempo. 

De acordo com Mendes (1998) citado por (Costa, 2002), importa reflectir 

sobre as praticas de prevenção e intervir para a motivação da mudança dos 
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comportamentos dos adolescentes, através da informação/ sensibilização, 

direccionada aos diferentes grupos etários sobre a vivência da sua sexualidade, 

incentivando-lhes autoconfiança e o respeito pela individualidade de cada um, 

com a finalidade de obter uma sexualidade responsável. 

O aparecimento da SIDA e a crescente incidência da hepatite B e das 

toxicodependências, vieram contribuir para a reformulação de medidas 

preventivas em saúde e Educação Sexual (Prazeres, 1998). 

Em saúde juvenil, é da responsabilidade dos profissionais criar condições 

para que, os adolescentes desenvolvam as capacidades de decisão pessoal sobre 

os comportamentos, assentes em valores e em atitudes individuais face á 

sexualidade. Este contributo é habitualmente designado por "aconselhamento" , e 

constitui uma forma privilegiada de cuidados personalizados. 

Segundo a Comissão Nacional de Saúde Infantil, no âmbito do capitulo 

"Cuidados de Saúde á Criança e Jovens", para além da prestação de cuidados em 

episódios de doença, o Enfermeiro Pediátrico poderá prestar cuidados que 

satisfaçam as necessidades desta população e que promovam o melhor estado de 

saúde possível das crianças e dos jovens (Comissão Nacional de Saúde Infantil, 

1993). 
Assim, os objectivos da intervenção da Enfermagem na área da Saúde 

Infantil e Pediátrica: 

- " Ajudar a criança, jovem e a família na identificação escolha de 

comportamentos saudáveis que mantenham e promovam o seu nível de 

saúde; 

- assistir a criança, o jovem e a família nas acções necessárias à prevenção da 

doença ou de lesão; 

- assistir a criança, o jovem e a família com problemas de saúde, incluindo os 

decorrentes da doença crónica, deficiência e incapacidade, de forma atingirem 

e a manterem os melhores níveis de saúde e de desenvolvimento possíveis" 

(Comissão Nacional de Saúde Infantil, 1993:76). 
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Considerado como grupo etário mais saudável, é também um dos grupos 

que menos procura os Serviços de Saúde. 

As situações patológicas do jovem derivam quase sempre dos seus 

comportamentos, nomeadamente os comportamentos de risco, como os 

acidentes, os consumos nocivos, a gravidez não programada, as DST, etc. 

Para a promoção da saúde dos jovens, os profissionais de saúde, e 

especificamente os enfermeiros, é fundamental : 

- Identificar e controlar os diversos factores de risco; 

- desenvolver factores protectores : 

- reconhecer estilos de vida, atitudes e comportamentos prejudiciais; 

- promover a correcção de padrões alimentares, o controlo de consumos 

nocivos, a prática de exercício físico e a gestão adequada da adversidade e 

stress; 

- estimular o conhecimento e a adopção de estilos de vida saudáveis; 

- promover uma vivência sexual responsável; 

- criar o estimulo pelo associativismo juvenil; 

- fomentar a auto-estima;: 

- estimular os potenciais individuais 

- orientar capacidades e vocações, entre outras (Comissão Nacional de Saúde 

Infantil, 1993). 

O atendimento personalizado e as acções de promoção da saúde com 

grupos de jovens, deverão constituir tarefas articuladas e complementares. 

Para além disso a participação dos jovens em programas e projectos de 

saúde constituem um elemento chave na promoção e na difusão de condutas 

favorecedoras da saúde (Prazeres, 1998). 
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Il PARTE 



O método cientifico é um conjunto de procedimentos ordenados, 

sistematizados com o objectivo de se obter informação fiável, credível e útil. 

A investigação consiste num processo de obtenção de conhecimentos. Em 

Saúde a finalidade da investigação é a melhoria da própria saúde. 

Das características que o investigador deve ter destacam-se a curiosidade, 

perseverança e rigor. 

O pensamento critico de uma investigação engloba a observação, medição 

ou colheita de dados e a análise e interpretação de resultados. 

1- OBJECTIVOS E FINALIDADES 

1.1-OBJECTIVO GERAL 

Consistiu em estudar os comportamentos de adolescentes. 

1.2- OBECTIVOS ESPECÍFICOS 

Como objectivos específicos, definimos : 

- Estudar comportamentos salutogéneos em adolescentes 

- Estudar alguns comportamentos de risco em adolescentes 

1.3-FINALIDADES 

Contribuir para o enriquecimento dos conhecimentos de Enfermagem sobre 

a adolescência e para a melhoria dos cuidados a prestar a este grupo. Só 

conhecendo as necessidades e problemas dos jovens será possível adequar as 

respostas e intervenções dos profissionais de saúde, e em particular dos 

enfermeiros. 
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2- MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - POPULAÇÃO / AMOSTRA 

Foi seleccionada uma população de 126 alunos com idades compreendidas 

entre os 13 e os 17 anos, de diversas turmas de uma escola secundária do 

Concelho de Matosinhos. 

2.2 - TIPO DE ESTUDO / QUESTIONÁRIO 

Foi efectuado um estudo exploratório sobre comportamentos de saúde em 

adolescentes, pois desta forma permite-nos a caracterização da população alvo 

num determinado momento, pois segundo Ary et Al (1982) citado por Santos 

(1999) "...os estudos desta natureza tratam de obter informações acercado estado 

actual dos fenómenos..." 

Este estudo consistiu na elaboração de um questionário com perguntas 

abertas e fechadas, abordando variáveis como a alimentação, actividades físicas 

de lazer, o consumo de álcool, tabaco e outras drogas, a experiência sexual e 

fontes de informação sobre a mesma. 

As perguntas abertas tiveram como objectivo compreender as principais 

preocupações e/ou problemas sentidos pelos próprios adolescentes, pois era-lhes 

possível descrever sentimentos e conhecimentos 

A elaboração do questionário teve por base, literatura cientifica, a 

experiência como enfermeira e entrevistas exploratórias com os pares. Após a 

elaboração do questionário este foi testado num grupo com características 

idênticas à dos inquiridos, afim de corrigir e aferir a linguagem e compreensão das 

perguntas. 

Após as devidas correcções o questionário foi aplicado à população / 

amostra seleccionada. 
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Para a aplicação do questionário foi solicitada autorização ao Conselho 

Directivo que para o efeito desejou conhecer o objectivo, finalidades do estudo, 

bem como o respectivo questionário. 

O questionário, após uma introdução , pela própria investigadora, dirigida 

aos inquiridos, foi distribuído a estes na sala de aula, sendo, após o seu 

preenchimento, recolhido por esta. 

Teve-se a preocupação de preservar a confidencialidade dos dados. 

2.3 - TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados foram tratados estatisticamente através do programa SPSS. 

Das perguntas abertas foi feita a análise de conteúdo, estabelecendo-se 

para o efeito categorias. 

Relativamente á profissão dos pais e para facilitação do tratamento de 

dados, foi utilizada a Classificação Nacional de Profissões do INE. 
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3 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Caracterização da amostra 

A amostra em estudo é constituída por 126 adolescentes, maioritariamente 

do sexo feminino (62,7%) (Gráfico 1). 

Gráfico 1- Distribuição dos jovens por sexo 

A idade dos adolescentes varia entre os 13 e os 18 anos (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Distribuição dos sexos por idades 
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A média de idades da amostra é de 15,1 anos e a mediana situa-se nos 15 anos. 
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Relativamente ao ano de escolaridade verifica-se que os alunos do 10
o ano 

são o grupo mais representado ( Fi = 43 ) no estudo. No que concerne á idade e 
ao respectivo ano de escolaridade parece existir algum equilíbrio entre estas duas 
variáveis. Verifica-se, assim, que no 8o ano a maioria dos jovens tem 13 anos; no 
9

o ano têm 14 e 15 anos; no 10° ano os alunos têm 15 e 16 anos e no 11° ano a 
maioria dos alunos tem 16 anos. Parece assim haver uma situação de relativo 
sucesso escolar ( Quadro 1 e Gráfico 3 ). 

Quadro 1 
Idade dos adolescentes por ano de escolaridade 

ano de 

8
o 

ano 9
o ano 10° 11° Total 

Idad 13 

14 

20 

11 13 

20 
24 

15 1 10 19 30 

16 3 21 12 36 

17 1 8 9 

18 2 5 7 

Total 32 26 43 25 126 

Gráfico 3 - Distribuição por idades e ano de escolaridade 
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Caracterização das famílias 

Relativamente à escolaridade dos pais dos jovens da amostra em estudo, 

verifica-se que a maioria das mães (68,3%), apenas têm a escolaridade 

obrigatória (Quadro 2), o mesmo se passando com os pais (66,7%) embora em 

percentagem ligeiramente inferior (Quadro 3). 

Quadro 2 

Escolaridade das mães 

Fi % 
1o ciclo- até á 4o 48 38,1 
2o ciclo- até ao 6o 17 13,5 
3o ciclo-até ao 9o 21 16,7 
até ao 12° 18 14,3 
licenciatura 21 16,7 
Não responde 1 ,8 

Total 126 100,0 

Em relação aos pais mantém-se a mesma tendência com 27,8% a terem 

como habilitações literárias o 1 o ciclo, havendo no entanto uma maior fatia 

(24,6%) com o 3o ciclo (Quadro 3) 

Quadro 3 

Escolaridade dos pais 

Fi % 
1o ciclo-até á 4o 35 27,8 
2o ciclo- até ao 6o 18 14,3 
3o ciclo-até ao 9o 31 24,6 
até ao 12° 20 15,9 
licenciatura 21 16,7 
Não respondeu 1 ,8 

Total 126 100,0 
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Relativamente á profissão das mães dos adolescentes da nossa amostra, 

verificamos que um numero significativo não tem emprego (27%), sendo o 

segundo maior grupo constituído por profissionais intelectuais e científicos (16,7%) 

(Quadro 4 ) (INE, 1994). 

Quadro 4 
Profissão da mãe 

Fi % 
Dirigentes e gerentes 8 6,3 
Profissionais intelectuais e científicos 21 16,7 
Profissionais de nível intermédio 14 10,3 
Pessoal administrativo 14 11,1 
Pessoal serviços e vendas 13 10,3 
Operários e artifices 22 17,5 
Desempregada 34 27,0 
Reformada 1 ,8 
Total 126 100,0 

Quanto aos pais a maioria são operários e artífices (38,1%), seguindo-se 

os profissionais intelectuais e científicos e o pessoal de serviços e vendas (14,3%) 

(Quadro 5 ) 

Quadro 5 
Profissão do pai 

Fi % 
Dirigentes e gerentes 11 8,7 
Profissionais intelectuais e científicos 18 14,3 
Profissionais de nível intermédio 15 11,9 
Pessoal administrativo 6 4,8 
Pessoal Serviços e vendas 18 14,3 
Operários e artifices 48 38,1 
Desempregado 6 4,8 
Reformado 4 3,2 
Total 126 100,0 
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Hábitos alimentares 

Apesar da maioria (97,6%) dos adolescentes conhecer a roda dos 

alimentos(Gráfico 4), só (88,8%) é que sabe que alimentos ingerir em maior 

quantidade (Quadro 6). 

Gráfico 4 - Conhecimento da roda dos alimentos 
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Apenas 5,6% deram respostas erradas, referindo como alimentos a serem 

ingeridos em maior quantidade as proteínas, leite e derivados e até todos os 

alimentos ( Gráfico 5 ). De salientar ainda que há igual percentagem (5,6%) que 

ou não responderam ou afirmaram não saber (Quadro 6). 

Quadro 6 
Resposta dos adolescentes sobre os alimentos que devem ser ingeridos em maior 

quantidade 

Fi % 

Respostas certas 112 88,8 

Respostas erradas 7 5,6 

Não sabe 6 4,8 

Não responde 1 0,8 

Total 126 100 

Gráfico 5 
Percentagem de alunos que responderam erradamente sobre os alimentos a ingerir em 

maior quantidade 
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Em relação á questão colocada sobre os alimentos que devem ser ingeridos 

em menor quantidade, 90,5% dos adolescentes responderam correctamente, 

referindo as gorduras, açucares e proteínas como alimentos a serem menos 

utilizados, havendo no entanto ainda 8,7% que responderam erradamente ou não 

souberam (Quadro 7). 

Quadro 7 
Resposta dos adolescentes sobre os alimentos que devem ser ingeridos em menor 

quantidade 

Fi % 

Respostas certas 114 90,5 

Respostas erradas 6 4,8 

Não sabe 5 3,9 

Não responde 1 0,8 

Total 126 100 

Das respostas obtidas, 6 alunos responderam de forma errada ou 

incompleta, referindo o açúcar e as proteínas como os únicos alimentos a serem 

ingeridos com menor frequência (Gráfico 6). 
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Quanto à caracterização dos hábitos alimentares dos alunos em estudo, 
verifica-se que a maior parte dos adolescentes faz 5 ou mais refeições por dia 
(Gráfico 6) 

Gráfico 6 
Numero de refeições dia 
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No grupo de adolescentes que realizam 5 ou mais refeições, verificamos que 

se situam nas faixas etárias dos 13 aos 16 anos inclusive. De destacar que os 

jovens que fazem apenas , e erradamente, 2 refeições por dia têm entre os 15 e 

os 18 anos. No entanto verifica-se que a maioria dos adolescentes (42,9%) faz 

apenas 4 refeições por dia (Quadro 8). 

Quadro 8 
Distribuição do numero de refeições diárias por idade 

quantas refeições fazes por dia 
Total 2 refeições 3 refeições 4 refeições 5 refeições 6 refeições Total 

Anos 13-14 3 
6,8% 

19 
43,2% 

16 
36,4% 

6 
13,6% 

44 
100,0% 

15-16 1 
1,5% 

8 
12,1% 

30 
45,5% 

20 
30,3% 

7 
10,6% 

66 
100,0% 

17-18 1 
6,2% 

1 
6,2% 

5 
31,3% 

7 
43,8% 

2 
12,5% 

16 
100,0% 

Total 2 
1,6% 

12 
9,5% 

54 
42,9% 

43 
34,1% 

15 
11,9% 

126 
100,0% 
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Através do Gráfico 7, podemos concluir que todos os adolescentes almoçam 

e jantam, 89,7% fazem pequeno almoço, uma percentagem elevada de jovens 

não comem a meio da manhã (61,1%) e uma ainda maior não faz a ceia (70,6%). 

De referir que há ainda 10,3% dos adolescentes que não tomam pequeno 

almoço começando as suas actividades diárias em jejum. 

Gráfico 7 

Frequência das refeições diárias 
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Ocupação dos tempos livres 

Relativamente ás actividades que realizam nos seus tempos livres, o que os 

adolescentes mais gostam de fazer é de conversar com os amigos, 

desempenhando o grupo de pares um papel primordial(Quadro 9). 

Outro meio de ocupação importante é a televisão (42,9%), seguido do 

desporto (41,3%) e de ouvir música (41,3%). 

Quadro 9 

Ocupação dos tempos livres 

Fi % 

Fazer desporto 52 41,3 

Trabalhar/brincar PC 35 27,8 

Ir ao cinema 14 11,1 

Ver TV 54 42,9 

Ouvir música 52 41,3 

Ir ao café, pub, discoteca 25 19,8 

Conversar com amigos 63 50,0 

Quase metade dos adolescentes (48,4%) não pratica exercício físico(Gráfico 9). 

Gráfico 8 

Pratica de actividade física 
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Entre os que realizam uma actividade física organizada(51,6%), verifica-se 

uma grande diversidade, sendo a natação (13,5%) e o futebol (11,9%) as que 

mais atraem os inquiridos. Surge depois a aeróbica (7,9%), o andebol (4,8%) e o 

Karaté (4,0%). 

Outras actividades físicas com menor expressão são o Ballet, o atletismo e a 

patinagem entre outras (Gráfico 9). 

Gráfico 9 
Actividades físicas praticadas 
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Os adolescentes que desenvolvem actividade física, 29% despendem com 
ela 8 ou mais horas semanais; (26%) gastam 3 horas por semana (Gráfico 10). A 
média de horas por semana despendidas em actividades físicas por semana é de 
4,6 horas e a mediana é 5,0 horas. 

Gráfico 10 
Percentagem de adolescentes segundo o n.° de horas/semana em actividades físicas 
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Já o numero de horas a ver televisão diariamente é bastante menor; assim a 

maior percentagem de adolescentes dedica 2 horas por dia (33,3%),com 3 horas 

por dia observou-se 23% e 19,8% dedicam apenas 1 hora por dia. Com 8 horas 

ou mais por dia há uma percentagem reduzida ( 3,2%) (Gráfico 11, Quadro 10). 

A média de horas diárias despendida a ver televisão é de 2,8 horas. 

Gráfico 11 
Percentagem de alunos por n ° de horas/ dia a ver televisão 
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Quadro 10 
Distribuição do n.° de horas/ dia a ver TV por faixa etária 

n° horas/ da a ver televisão 

Total 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 
8 horas 
ou Total 

idade 13 

14 

15 

16 

17 

18 

Total 

45,0% 
16,7% 

23,3% 
8,3% 

22,2% 

19,8% 

25,0% 
33,3% 
23,3% 
44,4% 
44,4% 
28,6% 
33,3% 

20,0% 
16,7% 
30,0% 
22,2% 

57,1% 
23,0% 

10,0% 

20,8% 

6,7% 
8,3% 

11,1% 

10,3% 

8,3% 
3,3% 

11,1% 
11,1% 

6,3% 

6,7% 
5,6% 

11,1% 

4,0% 

4,2% 

6,7% 

14,3% 

3,2% 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

A maioria dos adolescentes (56,3%) vê entre 2 a 3 horas de televisão por dia. 

Na distribuição por grupo etário 45% dos alunos de 13 anos vê apenas 1 hora de 

televisão. 
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Uso de tabaco 

Há ainda 36,5% dos adolescentes que referem fumar ou já ter fumado 
alguma vez, porém a maioria (62,7%) nunca fumou cigarros (Gráfico 12). 

Gráfico 12 
Consumo de tabaco 
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De entre os que dizem já ter fumado alguma vez, verificou-se que 50% fuma 
esporadicamente, enquanto que 41% fuma tabaco diariamente (Gráfico 13). 

Gráfico 13 
Regularidade do consumo de tabaco 
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Dos que fumam diariamente constatamos que a maioria tem 16 anos 
(Quadro 11). 

Quadro 11 
Regularidade de consumo de tabaco por faixa etária 

com que regularidade fuma 
Total esporadicamente diariamente não responde Total 

idade 13 1 
50,0% 
4,3% 

1 
50,0% 
25,0% 

2 
100,0% 

14 2 
40,0% 

8,7% 

2 
40,0% 
10,5% 

1 
20,0% 
25,0% 

5 
100,0% 

15 9 
81,8% 
39,1% 

2 
18,2% 
10,5% 

11 
100,0% 

16 5 
35,7% 
21,7% 

8 
57,1% 
42,1% 

1 
7,1% 

25,0% 

14 
100,0% 

17 3 
37,5% 
13,0% 

4 
50,0% 
21,1% 

1 
12,5% 
25,0% 

8 
100,0% 

18 3 
50,0% 
13,0% 

3 
50,0% 
15,8% 

6 
100,0% 

Total 23 
50,0% 

100,0% 

19 
41,3% 

100,0% 

4 
8,7% 

100,0% 

46 
100,0% 
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A idade em que iniciaram consumo de tabaco foi em 28,3% dos adolescentes 

aos 14 anos; em 23,9% aos 13 anos e constata-se que 4,3% dos fumadores 

consumiu tabaco pela primeira vez antes ou aos 10 anos (Quadro 12). 

Quadro 12 
Idade em que consumiu de tabaco pela 1a vez 

Fi % 

idade < ou = 10 anos 2 4,3 
11 anos 3 6,5 

12 anos 6 13,0 

13 anos 11 23,9 

14 anos 13 28,3 

15 anos 5 10,9 

16 anos 3 6,5 

17 anos 3 6,5 

Total 46 100.0 

Quanto á idade de iniciação no consumo de tabaco, verifica-se que os 

rapazes parecem ter iniciado o consumo mais cedo que as raparigas, conforme 

denotam as colunas das faixas etárias com menos de 10 anos e com 11 anos 

(Gráfico 14). 
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Gráfico 14 
Idades de inicio de consumo de tabaco segundo o sexo 
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Quadro 13 Idade de inicio de consumo de tabaco segundo o sexo 

com que idade começou a fumar 

Total 

<ou 
10 

anos 
11 

anos 
12 

anos 
13 

anos 
14 

anos 
15 

anos 
16 

anos 
17 

anos Total 

feminino 1 
3,2% 

1 
3,2% 

4 
12,9% 

9 
29,0% 

9 
29,0% 

4 
12,9% 

3 
9,7% 

31 
100% 

masculino 1 
6,7% 

2 
13,3% 

2 
13,3% 

2 
13,3% 

4 
26,7% 

1 
6,7% 

3 
20,0% 

15 
100% 

Total 2 
4,3% 

3 
6,5% 

6 
13,0% 

11 
23,9% 

13 
28,3% 

5 
10,9% 

3 
6,5% 

3 
6,5% 

46 
100% 

Conforme se constata no Quadro 13, a maioria dos adolescentes em ambos 

os sexos inicia-se no consumo do tabaco entre os 13 e 14 anos. 
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Os adolescentes fumadores representam 36,5% da amostra. No sentido de 

determinar os seus níveis de consumo de tabaco, criaram-se cinco classes de 

consumo. Assim, constatamos que adolescentes que fumam menos de cinco 

cigarros apresentam a mesma percentagem dos que fumam entre 6 a 10 cigarros 

por dia (19,6%). Há no entanto a assinalar que 45,7% dos fumadores não 

responderam a esta questão, o que não permitiu obter uma expressão correcta do 

total da amostra (Quadro 14). 

Quadro 14 

Níveis de consumo de tabaco 

Frequência Percentagem 
Consumo 1 - 5 cigarros 9 19,6 

6 - 1 0 cigarros 9 19,6 
11 -15 cigarros 4 8,7 
16 -20 cigarros 2 4,3 
> 21 cigarros 1 2,2 
não responde 21 45,7 
Total 46 100,0 
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Consumo de álcool 

A grande maioria de adolescentes (94,4%), refere os refrigerantes como a 

bebida de eleição, só 0,8% afirmam beber bebidas destiladas (Gráfico 15). 

Gráfico 15 

Percentagem de adolescentes por bebidas mais frequentes 
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Porém quando questionados sobre o consumo de álcool, 57,9% refere já ter 
experimentado (Gráfico 16). 

Gráfico 16 

Consumo de bebidas alcoólicas 
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De acordo com o Gráfico 17, verifica-se que a faixa etária mais frequente de 

inicio do consumo de álcool é aos 14 anos (26%). 

Gráfico 17 
Idade de inicio de consumo de bebidas alcoólicas 
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Quanto á expressão do género, na idade de iniciação do consumo de álcool, 

verificamos através do gráfico 19, que os rapazes iniciam maioritariamente o 

consumo de bebidas alcoólicas entre os 12 -13 anos. Quanto às raparigas, as 

idades que predominam no inicio do consumo de álcool são os 14 e 15 anos 

(Gráfico 18). 

Gráfico 18 
Idades de inicio de consumo de álcool segundo o sexo 
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Entre os que consomem bebidas alcoólicas, a maioria (89%) fá-lo fora das 

refeições e só 1,4% refere beber álcool ás refeições. (Gráfico 19). 

Gráfico 19 

Contexto de uso de álcool 
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Entre os que consomem álcool, 81% refere beber esporadicamente, 
contrastando grandemente com 8% da amostra que refere ingerir álcool aos fins 
de semana (Gráfico 20). 

Gráfico 20 

Padrão de consumo de álcool 
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Uso de drogas ilícitas 

Há uma grande percentagem de alunos (44,4%) que já teve contacto com 

pessoas que experimentaram drogas ilícitas (Gráfico 21). 

Gráfico 21 
Conhece alguém com experiência de drogas ilícitas 
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Quanto à experiência pessoal, 11,9% dos adolescentes refere já ter 

experimentado drogas ilícitas (Gráfico 22). 

Gráfico 22 
Percentagem de alunos com experiência de drogas ilícitas 
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Dos adolescentes inquiridos que já experimentaram ou consomem, verificamos a 

maioria são do género feminino (Gráfico 24 ). 



Gráfico 23 

Prevalência do consumo de drogas segundo o sexo 
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Dos jovens que referem já ter experimentado drogas, verificamos que se 
situam maioritariamente nos 16 anos (Quadro 15) 

Quadro 15 

Níveis de consumo de drogas ilícitas 

já experimentou drogas ilícitas 

sim não não responde 
idade 13 1 

6,7% 
18 

16,5% 
1 

50,0% 
14 2 

13,3% 
22 

20,2% 
15 2 

13,3% 
27 

24,8% 
1 

50,0% 
16 5 

33,3% 
31 

28,4% 
; 17 3 

20,0% 
6 

5,5% 
18 2 

13,3% 
5 

4,6% 
Total 15 

100,0% 
109 

100,0% 
2 

100,0% 
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A droga mais utilizada foi o haxixe (em 87% dos casos). No entanto, entre 

os que consomem regularmente há 13% que utiliza outras drogas (Gráfico 24). 

Gráfico 24 

Drogas utilizadas 
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No que respeita ao uso de drogas ilícitas verificamos que a maioria dos 

adolescentes (67%), teve apenas uma experiência isolada de consumo de drogas 

e apenas 7 % dos inquiridos referem fazer uso destas substâncias ao fim de 

semana (Gráfico 25). 

Gráfico 25 
Regularidade do consumo de drogas 
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Sexualidade 

Quanto aos conhecimentos sobre sexualidade, 88,1% dos adolescentes 

referem ter informação suficiente sobre o tema; só 11,9% destes afirmam que não 

(Quadro 16),sendo que são as raparigas que referem em maior numero a falta de 

informação. 
Quadro 16 

Percentagem de alunos com informação suficiente sobre sexualidade por sexo 

tem informação 
suficiente sobre 

sexualidade 

sim não Total 
Sexo feminino 69 10 79 

87,3% 12,7% 100,0% 
masculino 42 5 47 

89,4% 10,6% 100,0% 
Total 111 15 126 

88,1% 11,9% 100,0% 

Relativamente à questão sobre a fonte de informação mais significativa, para 

eles, sobre sexualidade, os adolescentes citaram os amigos (21,4%), seguido dos 

livros (19,3%). 

A Mãe e a escola, aparecem neste estudo com frequências idênticas (17,5% 

e 17;2% respectivamente ). O pai é mencionado em 14,8%, a televisão aparece 

como ultima hipótese com 9,65% ( Quadro 17). 

Quadro 17 

Fontes de informação sobre sexualidade mais significativas 

Fi % 

Amigos 62 21,4 

Livros 56 19,3 

Mãe 51 17,5 

Escola 50 17,2 

Pai 43 14,8 

Televisão 28 9,65 
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Quando questionados sobre a sua actividade sexual, apenas 23% dos 

adolescentes referem ter tido relações com alguém, sendo os rapazes que 

apresentam a frequência mais elevada (27,7%) (Quadro 18 ). 
Quadro 18 

Experiência sexual segundo o género 

ja se relacionou sexualmente 
alguém 

com 

sim não não responde Total 
Sexo feminino 16 

20,3% 

62 

78,5% 

1 

1,3% 

79 

100,0% 

masculino 13 

27,7% 

34 

72,3% 

47 

100,0% 

Total 29 

23,0% 

96 

76,2% 

1 

,8% 

126 

100,0% 

De realçar que 2,4% dos que já tiveram relacionamento sexual com alguém 

são adolescentes de 13 anos de idade. No entanto, verifica-se que a faixa etária 

em que há maior percentagem de adolescentes que diz ter-se relacionado 

sexualmente é a dos 16 anos (Quadro 14). 
Quadro 19 

Distribuição da experiência sexual por idades 

ja se relacionou sexualmente i ;om 
alguém 

sim não nãc i responde Total 
idade 13 3 

2,4% 

17 

13,5% 

20 

15,9% 

14 4 

3,2% 

20 

15,9% 

24 

19,0% 

15 2 27 1 30 

1,6% 21,4% ,8% 23,8% 

16 12 

9,5% 

24 

19,0% 

36 

28,6% 

17 3 

2,4% 

6 

4,8% 

9 

7,1% 

18 5 

4,0% 

2 

1,6% 

7 

5,6% 

Total 29 96 1 126 

23,0% 76,2% ,8% 100,0% 
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A maioria dos alunos inquiridos referem conhecer métodos 

contraceptivos(Gráfico 26) 
Gráfico 26 

Percentagem de alunos que conhece métodos contraceptivos 

A pílula e o preservativo são os métodos contraceptivos mais conhecidos 

pelos adolescentes, como se constata pelo Gráfico 27. 

Gráfico 27 

Métodos contraceptivos que conhecem 
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Dos adolescentes que referem usar métodos contraceptivos, o mais 

escolhido é o preservativo(59%) seguido da pílula (21%). 

De salientar que há ainda 14% de jovens que utilizam o método combinado, 

isto é, o preservativo em conjunto com a pílula (Gráfico 28). 

Gráfico 28 

Os métodos contraceptivos usados 
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Verificamos ainda que 3,2% dos jovens da amostra já se relacionaram 

sexualmente com alguém referem não usar qualquer método contraceptivo 

(Quadro 20) 
Quadro 20 

Experiência sexual e uso de método contraceptivo 

usa algum método 
contraceptivo 

não 
sim não responde Total 

ja se relacionou sim 24 4 1 29 
sexualmente 19,0% 3,2% ,8% 23,0% 
com alguém não 5 78 13 96 

4,0% 61,9% 10,3% 76,2% 
não responde 1 

,8% 
1 

,8% 
Total 29 83 14 126 

23,0% 65,9% 11,1% 100,0% 

114 



Relativamente á procura da consulta de planeamento/contracepção, 

verificou-se que apenas 11,1% dos adolescentes recorreram a este serviço, sendo 

as raparigas a maioria (Quadro 21). 

Quadro 21 
Procura de consulta planeamento/Contracepção 

já foi a consulta de 
planeamento/contracepção 

sim não não responde Total 
Sexo feminino 9 

7,1% 
69 

54,8% 
1 

,8% 
79 

62,7% 
masculino 5 

4,0% 
42 

33,3% 
47 

37,3% 
Total 14 

11,1% 
111 

88,1% 
1 

,8% 
126 

100,0% 

Dos adolescentes que mencionaram a procura da consulta de planeamento 

/contracepção, 69% referem o Centro de Saúde como local seleccionado, e15% 

recorreram ao centro de atendimento a jovens (Gráfico 29). 

Gráfico 29 
Local de consulta de Planeamento/Contracepção 
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Foram igualmente questionados se no corrente ano haviam procurado, 

especificamente a consulta de enfermagem no respectivo Centro de Saúde, e 

como se verifica no gráfico 30 apenas 3,2% dos inquiridos responderam 

afirmativamente. 

Gráfico 30 

Procura da consulta de Enfermagem 

não responde 

3,2% 

Os motivos que levaram os adolescentes a recorrer à consulta de 

Enfermagem do seu Centro de Saúde, foram a procura de informações, dúvidas 

na área da sexualidade e gravidez (Quadro 22). 

Quadro 22 
Motivo de consulta de Enfermagem 

Frequência Percentagem 

informação 
sexualidade 

aravidez 

2 
1 
1 

50 
25 

25 
Total 4 100 
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No sentido de aferir a informação que os adolescentes dispõem sobre o 

Centro de Saúde da sua área, foram questionados sobre quais os Serviços que 

este disponibiliza, tendo-se verificado que a maioria dos adolescentes diz não 

saber (36,4%) e uma percentagem bastante elevada atribui a dimensão curativa 

como principal função do Centro de Saúde (33,9%)(Quadro 23). 

Quadro 23 

Serviços que o Centro de Saúde presta segundo 

Fi 

os adolescentes 

% 

Vacinação 16 13,6% 

Contracepção/Planeamento Familiar 12 10,2% 

Enfermagem 4 3,4% 

Consultas médicas 40 33,9% 

Serviço domiciliário 3 2,5% 

Não sei 43 36,4% 

Quando questionados relativamente ao papel que o Enfermeiro poderá ter no 

acompanhamento do adolescente, 42,2% dos inquiridos consideram ter um papel 

informativo e esclarecedor sobre sexualidade, DST e drogas, seguido do papel de 

aconselhar (20,7%)(Quadro 24). 

Quadro 24 

Papel do Enfermeiro segundo os adolescentes 

Fi % 

Aconselhar 24 20,7% 

Ajudar, compreender o adolescente 21 18,1% 

Vacinação 5 4,3% 

Informar, esclarecer os adolescentes sobre 

sexualidade, DST e drogas 49 42,2% 

Nenhum 5 4,3% 

Não sei 12 10,3% 
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No sentido de averiguar qual a importância que os adolescentes atribuem á 

dimensão preventiva da saúde, questionou-se quantas vezes recorreu ao Centro 

de Saúde para Consulta de vigilância, verificando-se que a maioria (56,9%) não o 

fez nenhuma vez no ultimo ano (Quadro 25). 

Quadro 25 

Recurso ao Centro de Saúde para consulta de vigilância 

Fi % 

Uma vez 22 17,9% 

Duas vezes 12 9,8% 

Três vezes ou mais 9 7,3% 

Nenhuma 70 56,9% 

Não sei 10 8,1% 

Em episódios de doença verificamos que apenas 27,9% dos adolescentes, 

no último ano, recorreram ao Centro de Saúde e 71,3% nunca não o fizeram 

(Quadro 26). 
Quadro 26 

Recurso ao Centro de Saúde por doença 

Fi % 

Uma vez 21 17,2% 

Duas vezes 8 6,6% 

4,1% Três vezes ou mais 5 4,1% 

Nenhuma 87 71,3% 

Não sei 1 0,8% 

118 



Como se verifica no Gráfico 31,3% dos jovens optam por partilhar as alegrias 
e as tristezas com os pais e o melhor amigo, e logo de seguida o "melhor amigo" 
constitui a segunda grande opção dos adolescentes como confidentes desses 
momentos (27,8%). 

Os irmãos também aparecem como escolha na partilha das alegrias e 
tristezas juntamente com os pais e o melhor amigo. 

Gráfico 31 
Com quem partilha as alegrias e tristezas 

% 

119 



No sentido de conhecermos as principais preocupações dos adolescentes, 
foram colocadas três perguntas abertas, dando assim oportunidade de estes se 
exprimirem. Assim, como principais preocupações actuais dos jovens foram 
referidas: os estudos(28,7%); a guerra (14,8%); outras preocupações foram a 
amizade (8,3%) e o relacionamento amoroso (7,8%), a família (7,4%) e o futuro 
profissional (7%) (Quadro 27). 

Quadro 27 

Principais preocupações actuais dos adolescentes 

Fi % 

Estudos 66 28,7% 

Sexualidade 9 3,9% 

Guerra 34 14,8% 

Futuro/Profissão 16 7,0% 

Família 17 7,4% 

Amizade 19 8,3% 

Relacionamento amoroso 18 7,8% 

Imagem corporal 12 5,2% 

Outros 39 17,0% 
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Na área da Saúde predominou a preocupação em não ter doenças (27%), 

seguida da preocupação com o cancro e outras doenças graves (23%) (Quadro 

28). 

Em contrapartida as outras preocupações (15,1%) visavam doenças 

especificas. Foi ainda citado como preocupação a sexualidade na adolescência 

embora em menor percentagem(4,0%). 

Quadro 28 

Preocupações na área 

Fi 

da saúde 

% 

Não ter doenças 34 27,0% 

Sexualidade 5 4,0% 

SIDA 14 11,1% 

Cancro 29 23,0% 

Falta de recursos médicos 8 6,3% 

Outras 19 15,1% 

Não tem preocupações 17 13,5% 
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No que concerne ao futuro as principais preocupações dos jovens recaem 
sobre o emprego (32,2%), os estudos (14%) e de novo a guerra (11,2%). Para 
além (Quadro 29). 

Quadro 29 

Preocupações com o futuro 

Fi % 

Emprego 46 32,2% 

Estudos 20 14,0% 

Guerra 16 11,2% 

Família 9 6,3% 

Ser feliz 7 4,9% 

Outras 37 25,9% 

Não tem preocupações 8 5,6% 

Para além da família, as outras preocupações mencionadas foram muito 
dispares como Criminalidade, Política, Paz Mundial, Pobreza, Ambiente , etc. 
pelo que foram agrupadas na rubrica Outiras(25,9%). 
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Por último, procedemos á análise dos comentários efectuados pelos jovens 

às afirmações por nós colocadas, no final do questionário, acerca de alguns 

comportamentos e o seu impacto na saúde de cada um. 

Assim, relativamente à afirmação " O que eu fizer na adolescência vai-se 

reflectir na minha saúde quando for idoso", a maioria dos adolescentes 

concorda com a expressão, quer através de atitudes ou comportamentos positivos 

quer através de atitudes ou comportamentos negativos. Dos jovens que 

responderam "SIM" as razões invocadas são: 

- Os comportamentos aditivos como o tabaco, álcool e droga são 

percepcionados como não salutogéneos; 

- A nutrição; 

- O stress quotidiano e outros estilos de vida; 

- A higiene; 

- Comportamentos sexuais de risco; 

Quest. 60 - "É um facto pois se, por exemplo, uma pessoa tiver maus 

hábitos na adolescência como por exemplo fumar, drogar-se, beber 

bebidas alcoólicas, ao longo dos anos, vamos ter consequências e 

podemos sofrer de doenças derivadas desses hábitos"  

Relativamente á afirmação" O adolescente é sempre saudável ", os 

adolescentes dividiram-se em "concordo" e "não concordo". 

Os que concordaram apresentaram razões como a manutenção da prática 

de desporto, a ausência de comportamentos aditivos; e uma alimentação saudável 

como formas de manutenção da saúde, como se demonstra a seguir: 

Quest. 36 "O adolescente é sempre saudável se souber cuidar e 

proteger a sua saúde"  

Quest. 107 " O adolescente é sempre saudável se cuidar da sua saúde, 

se não fumar e consumir drogas" 

Quest. 112 * Desde que não fume e não beba, um adolescente tem 

tudo para ser saudável e se fizer também uma alimentação saudável" 
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Dos que não concordam com a afirmação, algumas das razões apontadas 

foram: 

- A existência de comportamentos aditivos na adolescência que podem 

tornar o jovem doente, como beber, fumar e utilizar drogas; 

- A má alimentação do adolescente; 

- A adolescência constituir um período de comportamentos de risco, que 

pode prejudicar a saúde; 

Algumas das suas respostas foram: 

Quest. 46 " Não acho que seja verdade até porque é na adolescência 

que se fazem os maiores disparates":  

Quest. 64 " Os adolescentes não se preocupam com a sua saúde e só 

pensam em divertir-se"; 

Quest.94 " Antes pelo contrário, a adolescência é a fase da nossa vida 

que queremos conhecer e experimentar tudo o que é novo, e por isso 

desconhecido, e por vezes essas experiências são negativas e afectam 

a nossa saúde". 

Os comentários efectuados à afirmação " Quanto mais comer, mais 

saudável sou", foram, na sua maioria, correctos em termos de conhecimentos do 

comportamento alimentar, mas despersonalizados. 

Assim, os jovens referiram a variedade alimentar, a selecção dos alimentos 

segundo a roda dos alimentos, a noção da qualidade em detrimento da 

quantidade como comportamentos a adoptar para a manutenção da saúde. 

Citaram ainda, e correctamente, o uso regular de "fast-food", o excesso alimentar 

e consequentemente o excesso de peso, como comportamentos não 

salutogéneos. 

Foi ainda referido por alguns jovens que situações do foro patológico como 

a anorexia, são sinais de ausência de saúde. A exemplo disto citamos:  

Quest. 41 ■ O caso da anorexia é muito grave e as pessoas que sofrem 

dela não são saudáveis"; 

Quest. 94 " Devemos seleccionar os nossos alimentos, optando por 

comer com qualidade e não em quantidade e excessivamente, pois isso 

prejudica a nossa saúde"; 
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- Quest. 56 " ...se comer coisas prejudiciais, do tipo Fast-Food e 
gorduras só contribui para o aparecimento de doenças. Logo se comer 
racionalmente com certeza serei saudável, mas a ajuda do desporto é 
também imprescindível " 



4 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No âmbito dos hábitos alimentares, verificamos que os jovens inquiridos 

possuem de uma forma geral, conhecimentos correctos sobre a alimentação e as 

orientações da "roda dos alimentos". Assim, 88,8% sabe quais os alimentos a 

ingerir em maior quantidade e 90,5% demonstra saber correctamente quais os 

alimentos a utilizar em menor quantidade. 

Quanto ás práticas alimentares, procuramos determinar o numero de 

refeições que os jovens fazem por dia e sobre quais incidem as suas preferências. 

Assim, verificamos que a maioria dos adolescentes faz 5 ou mais refeições por dia 

(46%), o que vai de encontro ás recomendações para a manutenção da saúde. Os 

que têm esta prática são os jovens que se situam entre os 13 e os 16 anos, o que 

nos poderá sugerir que estas práticas alimentares deriva da manutenção de 

hábitos familiares. 

Todos eles almoçam e jantam; 89,7% faz o pequeno almoço, o que 

significa que 10,3% destes não ingerem qualquer alimento antes de iniciar as suas 

actividades diárias, o que é considerado como um erro alimentar dos jovens 

portugueses na perspectiva de Peres (2000), pois como é sabido a ingestão desta 

refeição parece influenciar positivamente a atenção e a aprendizagem (Santos, 

1999). 

Na nossa amostra um numero elevado de jovens não come a meio da 

manhã (61,1%), o que significa que um grande numero de adolescentes faz 

intervalos muito grandes entre as refeições, o que vai ao encontro de estudos 

realizados por Peres em 1994, citado por Santos (1999), ( o autor refere que 54% 

dos jovens em meio urbano não merendam ao meio da manhã), também Santos 

(1999) verificou que apenas 29,6% dos jovens em estudo fazem uma refeição a 

meio da manhã. 

Relativamente á ocupação dos tempos livres, verificamos que conversar 

com os amigos é o que os adolescentes mais gostam de fazer (50%) e que vai de 

encontro ao que é referido na bibliografia, acerca do papel do grupo de pares 

nesta idade. Seguem-se a televisão (42,9%), ouvir música (41,3%) e fazer 

desporto (41,3%). 
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Quanto á prática de exercício físico, verificamos que 48,4% dos 

adolescentes não o faz á semelhança do estudo realizado por Santos (1999) que 

constatou que 50,7% dos jovens do seu estudo não tinham hábitos de prática de 

exercício físico. Cerca de metade da nossa amostra não pratica actividades 

físicas. 

Temos assim uma grande parcela de jovens que poderá incorrer numa 

série de implicações futuras pelo facto de não incluírem nos seus hábitos de vida 

a prática de actividades físicas, designadamente as doenças das sociedades 

modernas tais como a obesidade, o stress, as doenças cardiovasculares e 

diabetes entre outras. 

O sedentarismo, à semelhança de outros comportamentos tais como o 

tabagismo, a má nutrição e as práticas sexuais, é considerado um factor de risco 

para a saúde futura dos adolescentes. Aliás, a OMS (1998) referido por Sardinha 

(2003) sugere que um estilo de vida sedentário pode ser tão prejudicial para a 

saúde como o tabagismo. 

Dos que realizam actividade física organizada (51,6%), despendem em 

média 4,6 horas por semana. No entanto, é de salientar que 29% dos jovens tem 

o hábito de praticar uma actividade física com uma carga horária superior a 8 

horas semanais, o que nos parece traduzir a adopção de um comportamento 

salutogéneo e com características eventualmente diferentes dos restantes jovens 

da amostra. 

Relativamente ao numero de horas a ver televisão diariamente, verificamos 

que os jovens despendem em média 2,8 horas por dia. Se acrescentarmos a este 

dado, o facto de quase metade da amostra não praticar actividade física (48,4%), 

poderemos pensar que neste grupo de adolescentes predomina um estilo de vida 

sedentário, visto que 56,3% da amostra vê entre 2 a 3 horas de televisão por dia. 

Estes valores são confirmados com as respostas obtidas á questão de como 

ocupam a maior parte dos seus tempos livres, em que a televisão aparece em 

segundo lugar (42,9%) e só depois do desporto. 
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Verificamos também que nos alunos que vêem apenas 1 hora de televisão 

por dia, 45% corresponde a adolescentes com 13 anos. Podemos pensar que este 

estilo de vida, e o respeito pelas horas de sono, podem estar relacionados com 

hábitos de família. 

Apesar de os jovens serem o grupo social com mais hábitos desportivos, 

como afirma Marivoet (1998), e como apontam outros estudos do C.E.F.D.P 

.(Marivoet, 2001), este hábito de ordem cultural, vai-se perdendo consoante se vai 

entrando no mundo adulto, nomeadamente após o casamento, é importante 

consciencializar quer através da escola quer através da família que a prática de 

uma actividade física é comprovadamente promotora da saúde física e mental do 

ser humano. 

Como refere Marivoet (1998), após o casamento as taxas de abandono da 

prática desportiva sobem em ambos os sexos, com predomínio do sexo feminino. 

E neste estudo ficou comprovado igualmente que a escola tem um papel relevante 

quanto ao inicio da prática desportiva, isto é, é o espaço oncle a inicialização da 

prática desportiva melhor se expressa. 

As actividades físicas pelas quais os jovens se interessam são de grande 

diversidade, sendo a natação a que recolhe mais adeptos (13,5%), seguido do 

futebol (11,9%) e pela aeróbica (7,9%). O andebol, o karaté e a patinagem são, 

entre outras, actividades físicas com menor expressão. 

Também aqui, verificamos que o estudo vai de encontro ao que foi 

encontrado na bibliografia, pois os estudos nacionais realizados por Faria (2001) 

citado por Marivoet (2001), apontam a natação, o fitness {cardiofitness, 

musculação e step) e o futebol como as actividades físicas mais praticadas. 

Relativamente ao consumo de tabaco verificamos que 36,5% dos jovens 

refere fumar ou já ter fumado alguma vez, o que vai de encontro aos valores 

encontrados por Jorge Negreiros (1996) num estudo realizado no Concelho de 
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Matosinhos, em que 39% dos jovens referiu ter experimentado o tabaco. Destes 

50% diz fumar esporadicamente e 41 % diariamente. 

A maioria dos adolescentes, em ambos os sexos, inicia o consumo de 

tabaco entre os 13 e os 14 anos, embora se constate que os rapazes parecem ter 

iniciado o consumo mais cedo que as raparigas. Também aqui, o estudo vai de 

encontro aos resultados apresentados por Negreiros (1996) em que as idades de 

inicio do consumo de tabaco são em média de 12,4 anos para os rapazes e de 13 

anos para as raparigas. 

Salientamos no entanto que 4,3% dos fumadores consumiu tabaco pela 

primeira vez aos 10 anos ou mesmo antes. 

Constatamos ainda que adolescentes que fumam menos de 5 cigarros têm 

a mesma prevalência dos que fumam entre 6 a 10 cigarros por dia (19,6%). 

Verificamos também que 15,2% dos jovens fumam mais de 10 cigarros por dia, 

resultados que se assemelham aos valores encontrados por Negreiros (1996) no 

Concelho de Matosinhos. 

Quando questionados sobre a bebida que mais frequentemente bebem, 

apenas 0,8% dos jovens afirmam beber bebidas destiladas, e a maioria dos 

adolescentes refere beber preferencialmente refrigerantes (94,4%), o que vai de 

encontro a alguns estudos realizados neste grupo etário. Santos (1999), verificou 

que 85,2% dos adolescentes do seu estudo apontam os refrigerantes como a sua 

bebida de eleição. 

Quando questionados sobre o consumo de álcool, 57,9% refere consumir 

ou já ter consumido bebidas alcoólicas, o que sugere (salvaguardando 

metodologias de estudo) um aumento da prevalência do consumo de álcool nos 

jovens, se compararmos com o estudo no Concelho de Matosinhos (Negreiros, 

1996) em que os valores apurados são de 47%. 

No entanto, os valores encontrados vão de encontro a Fonseca (2002), ao 

referir que se tem verificado um aumento do consumo de álcool entre os jovens e 

que este ocorre em idades cada vez menores. Dai a necessidade, para se poder 

129 



comparar estes estudos, de aprofundar que metodologias foram utilizadas 

nomeadamente na amostragem. 

A idade predominante de inicio de consumo situa-se nos 14 anos. Para 

além disso, os rapazes iniciam-se mais cedo no consumo de álcool (12 - 13 

anos) do que as raparigas (14- 15 anos), o que vai de encontro ao que a 

bibliografia nos sugere nas diferenças comportamentais quanto ao género. 

81 % dos adolescentes refere beber esporadicamente; apenas 1,4% refere 

beber ás refeições, o que provavelmente nos remete para a noção de que o 

consumo de álcool é um comportamento de grupo, pois é sabido que o álcool é a 

substância de abuso mais frequente nos adolescentes. Este comportamento vai 

de encontro ao suporte bibliográfico, pois para além de constituir uma forma de 

emancipação do poder paternal, tem um papel facilitador do processo de 

socialização ao reduzir a tensão, a ansiedade ao permitir a integração no grupo de 

pares ( Souto-Lopes, 1990). 

Como refere Negreiros (1996) a iniciação ao consumo de álcool é uma 

actividade predominantemente social, e 40% dos jovens do seu estudo refere ter 

iniciado o consumo de álcool na presença de amigos ou colegas. 

Dos jovens em estudo, 44,4%destes refere conhecer alguém, no contexto 

de escola, que tenha experimentado drogas ilícitas, o que vai de encontro aos 

dados bibliográficos, onde as condutas de experimentação fazem parte do 

processo de desenvolvimento de um jovem (Fonseca, 2002). 

Mas apenas 11,9% diz já ter experimentado drogas ilícitas, á semelhança 

de Negreiros (1996), que defende que a percentagem de utilizadores de drogas 

em meios escolares é habitualmente reduzida. No entanto, a maioria dos que se 

iniciaram no consumo de drogas ilícitas são raparigas, o que contradiz os 

resultados apresentados por Negreiros (1996), que aponta os rapazes como os 

principais utilizadores deste tipo de drogas. 

Na nossa amostra, a droga mais utilizada é o haxixe; os resultados são 

semelhantes aos encontrados noutros trabalhos, em que se verifica que o uso da 

Cannabis (Marijuana ou Haxixe), é a substância ilícita mais frequentemente 
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utilizada e os consumos de cocaína e heroina são praticamente inexistentes 

(Negreiros 1996). 

Na nossa amostra, verificamos também que apenas 7% dos inquiridos 

fazem uso regular destas substâncias e que ocorre normalmente ao fim de 

semana. A maioria dos adolescentes (67%), refere ter tido apenas uma 

experiência isolada de consumo de drogas ilícitas, o que se inscreve nas 

condutas de experimentação contextualizadas no processo de desenvolvimento 

da adolescência (Fonseca, 2002). 

Mas á semelhança do que afirma Negreiros (1996), as baixas taxas de 

consumo não permitem concluir que o uso de drogas não possa ser problemático 

entre alguns jovens. 

Braconnier e Marcelli (2000) referem que o grupo de pares é necessário e 

indispensável ao adolescente para proporcionar um certo afastamento em relação 

aos pais e permitir a socialização, mas constitui também um dos factores de maior 

risco para o adolescente. 

No que se refere à informação no âmbito da sexualidade, 88,1% dos jovens 

referem possuir conhecimentos sobre o tema; os restantes 11 %, na sua maioria 

raparigas, afirmaram que não possuem informação suficiente. 

Paralelamente, a fonte de informação sobre sexualidade mais significativa 

par os jovens em estudo, foram os amigos (21,4%), seguido dos livros (19,3%); a 

mãe e a escola (17,5%); o pai (14,8%) e por último a televisão. 

Parece- nos que os resultados vão de encontro ao que Sampaio (2000:82) 

descreve sobre a importância do grupo de amigos e transmissão de informação 

sobre a sexualidade: "...mais de 50% destes estudantes acham que as duvidas 

sobre a sexualidade se esclarecem através do contacto com o grupo de 

amigos...". 

Estes dados concorrem também para o que Manuela Sampaio (2000) 

apresenta, situando os amigos em 42%; os média em 20%; a escola com 17% e 

os pais em 15% como fontes de informação actuais sobre sexualidade. 

Quanto ao facto de adolescentes referirem falta de informação, vem 

igualmente de encontro do suporte teórico pois é sabido que os adolescentes se 

encontram de uma maneira geral mal informados sobre sexo (Fonseca, 2000). 
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A mãe e a escola têm igualmente um papel preponderante no processo de 

educação afectiva e sexual junto dos jovens. 

A mãe pelo seu papel clássico de maior proximidade afectiva em relação 

aos filhos e a escola .provavelmente por estar relacionada com programas 

escolares sobre o tema, assim como acções de Educação para Saúde no âmbito 

da Sexualidade. 

A importância do papel da escola na Educação Sexual e Planeamento 

Familiar, é confirmada pela Lei n.° 120 de Agosto de 1999, em que preconiza a 

implementação de um programa para a promoção da saúde e sexualidade 

humana no ensino básico e secundário. Fonseca, (2002) considera que a escola 

tem um papel preponderante na socialização do adolescente e é nesse contexto 

que frequentemente se realizam os primeiros encontros de carácter 

afectivossexual. 

Verificamos também que 23% dos jovens referem ter tido relações sexuais 

com alguém, com predomino do sexo masculino. 

Destes, destaca-se que 2,4% são adolescentes de 13 anos de idade, o que 

vem de encontro à teoria de que a iniciação sexual ocorre em idades cada vez 

mais precoces e os riscos de saúde que daí advêm, nomeadamente de contrair 

doenças sexualmente transmissíveis(Patient Care, 2003), assim como os rapazes, 

na sua generalidade, têm relações sexuais mais cedo do que as raparigas ( Costa, 

2002). 

Deparamo-nos também com o dado preocupante de que 3,2% dos jovens 

sexualmente activos referem não usar qualquer método contraceptivo. Este 

resultado embora com pequena expressão, vai de encontro ao que a bibliografia 

nos diz sobre o uso de contracepção na adolescência. 

A utilização de métodos contraceptivos depende da conjugação de vários 

factores. Poderemos então , estar perante jovens com deficiente informação sobre 

sexo; jovens adolescentes em que ainda não se verifica o domínio das operações 

formais, no sentido de que só a maturidade cognitiva lhes permite reconhecer a 

responsabilidade e as implicações da sua actividade sexual (Campos, 1990). 
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Determinamos também, que 97,6% dos adolescentes dizem conhecer os 

métodos contraceptivos e destes a pílula e preservativo são os mais conhecidos. 

De entre os adolescentes que usam métodos contraceptivos, os métodos 

de eleição são o preservativo ( 59%) e a pílula (21%). 

Há no entanto a destacar que 14% dos jovens utilizam o método 

combinado da pílula e preservativo. Este dado realça a existência de um 

comportamento salutogéneo, pois poderemos pensar que estes jovens, 

provavelmente, terão a noção de prevenção da gravidez e das doenças 

sexualmente transmissíveis. 

Poderemos estar perante jovens com relações afectivas mais estáveis, pois 

como afirma Campos(1990) à medida que a relação se desenvolve no sentido de 

um maior investimento afectivo e intimidade, maior é a probabilidade de utilização 

de métodos contraceptivos. 

Na nossa amostra 11,1% dos adolescentes referem ter recorrido à consulta 

de Planeamento/Contracepção, sendo que a maioria são raparigas. 

O Centro de Saúde foi o local onde 69% dos adolescentes realizam essas 

consultas e 15% procuraram os Centro de Atendimento a Jovens. Estes 

resultados vão de encontro ao suporte bibliográfico, acerca da falta de informação 

correcta sobre sexualidade na adolescência, visto serem os amigos, também 

jovens, a principal fonte de conhecimentos. 

No entanto, esta procura pode ser percepcionada como um comportamento 

salutogéneo no sentido em que, quando o jovem procura os técnicos de saúde, 

adopta uma atitude de responsabilidade e prevenção do seu estado de saúde. 

Fonseca (1988) defende que todos os jovens de qualquer sociedade devem ser 

convenientemente informados dos aspectos da evolução psicológica da 

adolescência e da maturação da vida sexual, assim como dos meios de 

contracepção, gravidez, aborto e D.S.T. 

Na medida, em que se verifica a tendência de comportamentos sexuais 

mais igualitários nos dois sexos e um aumento da incidência do coito antes do 

casamento (Fonseca, 1988)a procura da Consulta de Planeamento/Contracepção 

poderá ser analisado como adopção de um comportamento positivo em saúde. 
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Quando questionados se tinham procurado o serviço de Enfermagem, 

durante o ano de 2003, apenas 3,2% responderam que sim e os motivos 

apontados foram a necessidade de informação, dúvidas na área da sexualidade e 

gravidez. 

Quanto ao Centro de Saúde, a maioria dos adolescentes(36,4%) diz não 

saber quais os serviços que este disponibiliza, e 33,9% dos jovens referem a 

dimensão curativa como principal função do Centro de Saúde. 

O Serviço de Vacinação surge com a expressão de 13,6% e a 

Contracepção/Planeamento com 10,2%. 

Pensamos que os resultados obtidos confirmam a bibliografia que suporta a 

adolescência. Temos assim, a confirmação de que os jovens são realmente um 

dos grupos que menos procura os serviços de saúde e se percepcionam como 

saudáveis. 

Relativamente ao papel do enfermeiro, 42,2% dos jovens conferem-lhe o 

papel informativo e esclarecedor na área da Sexualidade, DST e Drogas, assim 

como o papel de aconselhar. De acordo com os resultados, poderemos pensar 

que os enfermeiros são um grupo profissional com um papel de extraordinária 

importância juntos dos jovens. Informar, esclarecer, aconselhar, quando associado 

a uma atitude empática por parte do profissional, poderá ser a base de uma 

relação de ajuda com grande eficácia junto dos adolescentes. 

Quer através de atendimento em consulta, quer através de acções de 

Educação para Saúde, o enfermeiro poderá prestar um grande contributo na 

promoção e manutenção da saúde os adolescentes. 

Verificamos que, através deste estudo 56,9% dos jovens não recorreram 

nenhuma vez ao Centro de Saúde para consultas de vigilância, durante o ano de 

2003. E em situação de doença, 71,3% dos adolescentes nunca se deslocaram ao 

Centro de Saúde para tratamento. 

Estes dados subscrevem a bibliografia consultada no sentido em que os 

adolescentes são considerados como o grupo etário mais saudável. À semelhança 

do que refere Fonseca (2002:92) "O adolescente é essencialmente um indivíduo 

saudável' e acrescenta "O adolescente é tradicionalmente órfão de cuidados 

médicos" Fonseca (2002:91). 
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No que toca aos problemas de saúde que eventualmente surgem, acabam 

por ser resolvidos ao nível dos serviços de urgência. 

Apesar das Consultas de Vigilância estarem programadas até aos 18 anos, 

a nível do boletim de saúde, a adesão dos adolescentes às consultas vai 

diminuindo à medida que crescem. 

Quando questionados sobre com quem partilham as alegrias e as tristezas, 

verificamos que 31% dos jovens optam pelos pais e melhor amigo, seguindo-se 

depois o melhor amigo (27,8%). 

Estes resultados vão de encontro aos dados bibliográficos acerca do papel 

e importância dos amigos nesta fase da vida. 

Os pais têm também lugar de destaque como confidentes dos filhos, o que 

contradiz algumas teorias sobre a relação pais / filhos neste período, o conflito de 

gerações que Hellen Deutsch citada por Figueiredo (1985),. considera como tema 

principal na adolescência No entanto, os resultados obtidos são suportados pelas 

teorias defendidas por Sampaio (1999), citando Bandura (1972) que refere 

existirem muitos adolescentes com relações cooperantes e satisfatórias com os 

pais, assim como um numero elevado de adolescentes que definem a família 

como "um grupo de pessoas que se ajudam umas ás outras" (Sampaio, 1999:69). 

Relativamente ás principais preocupações actuais os adolescentes, as 

suas atenções centram-se nos estudos (28,7%); na guerra (14,8%); na amizade; 

no relacionamento amoroso; família e futuro profissional. 

Os estudos são assim a preocupação mais comum entre os jovens, que 

poderá estar relacionado quer com a pressão por parte da família, quer pela 

grande competitividade que actualmente se verifica a nível escolar. Estes dados 

vão de encontro aos resultados obtidos por Santos (1999). 

Quanto ás preocupações relativamente ao futuro, na área da saúde, a 

grande preocupação dos jovens é não ter doenças(27%).Surgem igualmente, e 

por ordem decrescente, a preocupação com o cancro e outras doenças graves e a 

SIDA. 

Noutras áreas, as suas preocupações recaiem sobre o emprego (32,2%), 

os estudos (14%)e a guerra. Verificou-se, no entanto, uma grande disparidade na 
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respostas a este item que vão desde a Paz Mundial, Política, Criminalidade, 
Pobreza, Ambiente, Clonagem entre outras. Pensamos que os dados obtidos vão 
de encontro á bibliografia, pois como refere Ehkson(1972) citado por Sprinthall e 
Collins (1994) e Levisky(1995) a adolescência é caracterizada pela paixão por 
causas universais, isto é, o adolescente investe intensamente na luta por ideais, 
como as causas sociais, políticas, económicas, religiosas e amorosas. 
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5 - CONCLUSÕES DO ESTUDO / SUGESTÕES 

Com a realização de este estudo descritivo, pretendeu-se abordar alguns 

dos comportamentos que os jovens adoptam actualmente. 

Assim, sem querer extrapolar os resultados, as principais conclusões são: 

Os hábitos alimentares dos jovens em estudo parecem-nos adequados, 

quer quanto ao numero de refeições por dia que efectuam, quer quanto ás noções 

que demonstram ter quanto á roda dos alimentos. A nossa maior preocupação 

consiste na ausência do habito de tomar o pequeno-almoço antes de qualquer 

actividade lectiva, assim como a falta da merenda a meio da manhã, e os efeitos 

nefastos que tal poderá acarretar na saúde dos adolescentes. 

Verificamos que o convívio com o grupo de amigos é , previsivelmente, a 

principal forma de ocupação dos tempos livres, seguida da televisão , a musica e 

o desporto. 

A pratica desportiva é realizada apenas por cerca de metade da nossa 

amostra, acrescendo que uma grande percentagem de adolescentes (56,3%) vê 

entre 2 a 3 horas de televisão por dia. Poderemos então falar do risco de 

sedentarismo que os nossos jovens incorrem. 

Destacamos no entanto a existência de uma parcela de jovens (29%) com 

intensa actividade desportiva, acima das 8 horas semanais. 

As actividades físicas mais praticadas pelos jovens são a natação, o futebol 

e a aeróbica. 

Quanto aos hábitos nocivos verificamos que uma percentagem significativa 

de jovens (36,5%) é fumador ou já experimentou fumar, e as idades de iniciação 

ao consumo de tabaco são entre os 13 e os 14 anos. 

Constatamos também que os rapazes se iniciam neste hábito mais cedo 

que as raparigas, para além de verificarmos que alguns destes se iniciaram antes 

dos 10 anos. Estes resultados constituem dados preocupantes, pois como nos 
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confirmam os estudos apresentados por Nunes (2003), quanto mais precoce é o 

contacto com o consumo de tabaco, maior será a propensão para um consumo 

regular na idade adulta com todos os malefícios que o consumo do tabaco produz. 

Relativamente ás bebidas que tomam mais frequentemente, os 

adolescentes na sua maioria optam pelos refrigerantes. 

Quanto ao álcool, uma grande percentagem (57,9%) dos jovens refere 

consumir ou já ter consumido bebidas alcoólicas, sendo este hábito praticado de 

forma esporádica, o que nos poderá remeter para a sua utilização em contexto de 

grupo. 

No que concerne ás drogas ilícitas, cerca de metade dos jovens da amostra 

afirma conhecer alguém na escola com experiência de drogas e apenas 11,9% 

destes refere já ter experimentado. 

Surpreendentemente, são as raparigas quem mais refere esta experiência 

embora com carácter único. 

A droga mais referenciada é a Cannabis, que como nos confirma a 

bibliografia, é a droga de iniciação mais usada pelos adolescentes. 

Relativamente á sexualidade, a maioria dos jovens refere possuir 

informação suficiente, e apenas uma minoria (11%), do género feminino, diz não 

ter conhecimentos suficientes nesta área. 

Para a maioria dos adolescentes, a fonte de informação mais significativa é 

o grupo de pares, seguindo-se os livros, a mãe e a escola. O pai e a televisão 

surgem por último. 

A quase totalidade dos adolescentes afirma conhecer os métodos 

contraceptivos, sendo a pílula e o preservativo os métodos mais conhecidos. 

Dos jovens da amostra, 23% são sexualmente activos, predominando o 

género masculino. Preocupantemente verificamos a existência de jovens com 

apenas 13 anos com actividade sexual, com todas as implicações para a saúde 

que este comportamento poderá trazer. 

Verificamos também que nos jovens com actividade sexual, os métodos 

contraceptivos utilizados são o preservativo (59%) e a pílula (21%). Há ainda uma 
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pequena percentagem que utiliza o método combinado da pílula e preservativo, e 

uma minoria(3,2%) não usam qualquer método contraceptivo. 

Quanto á procura da consulta de planeamento / contracepção, só 11 % dos 

jovens afirmam terem recorrido a este serviço, na sua maioria raparigas; as 

consultas foram na maior parte das vezes realizadas no Centro de Saúde local. 

Verificamos também que os jovens praticamente não recorrem ao serviço 

de enfermagem e a maioria dos jovens refere desconhecer quais os serviços que 

o seu centro de saúde disponibiliza. 

Apuramos também, que os adolescentes atribuem ao enfermeiro o papel de 

aconselhar, informar e esclarecer particularmente na área da sexualidade, DST e 

drogas. 

Quanto aos comportamentos de vigilância da sua saúde, constatamos que 

a maioria dos jovens não procurou nenhuma vez as consultas do centro de 

saúde. 

Em episódios de doença, a maioria dos adolescentes recorreu a outros 

serviços de saúde. 

Os pais e o melhor amigo são os confidentes que a maioria dos 

adolescentes privilegia, na partilha das alegrias e tristezas. 

As principais preocupações actuais dos adolescentes centrarn-se nos estudos, na 

guerra, na amizade e no relacionamento amoroso. 

Quanto ao futuro as suas preocupações centram-se na área da saúde, 

onde a grande preocupação dos jovens é não contrair doenças, nomeadamente o 

cancro e a SIDA. 

Relativamente a outras preocupações, os adolescentes referem particular 

apreensão quanto á aquisição de emprego, nos estudos e na guerra. 

Apercebemo-nos também de um grande leque de preocupações que outros 

jovens expressão e que vão desde a criminalidade, a paz mundial, a clonagem, a 

política, a pobreza entre outras. 

Quanto aos estilos de vida e o seu impacto na saúde, a maioria dos 

adolescentes tem a noção de que os comportamentos aditivos ( consumo de 
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tabaco, álcool e droga), o stress quotidiano, os comportamentos sexuais de risco e 

erros alimentares têm implicações negativas na manutenção da saúde. Enumeram 

também alguns comportamentos salutogéneos, como a prática de desporto, a 

ausência de consumos nocivos e uma alimentação saudável e equilibrada, como 

formas de manutenção da sua saúde. 

Os jovens da amostra, na sua maioria, apresentam conhecimentos de um 

comportamento alimentar saudável. Isto é, referem a importância de basear a 

selecção alimentar na roda dos alimentos, a noção de qualidade em detrimento da 

quantidade. 

Referem como comportamentos não salutogéneos o uso regular de "fast-

food", o excesso alimentar e consequente obesidade. 

Como é sabido, o adolescente é essencialmente um indivíduo saudável, no 

entanto, a prevalência de comportamentos de risco na adolescência é 

preocupante. Para além disso, o investimento que se faz nesta idade tem grandes 

implicações na qualidade de vida futura. 

Como afirma Jessor (1982) citado por Matos (1996), os comportamentos de 

saúde e os estilos de vida na idade adulta são em larga escala, o produto do 

desenvolvimento durante a adolescência. 

Como verificamos através deste estudo, os jovens dificilmente recorrem 

aos serviços de saúde, e a maioria deles não conhece os sen/iços que os centros 

de saúde disponibilizam. 

Parece-nos assim importante a realização de outros estudos no sentido de 

determinar os factores que influenciam a morbilidade e mortalidade deste grupo, 

assim como os factores que participam na promoção da saúde e qualidade de 

vida dos jovens. 

"Conhecer melhor as necessidades e os problemas dos adolescentes é 

condição indispensável para se poderem adequar as respostas por parte da 

Saúde e de outros Sectores" (Prazeres, 1998:51). 
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Para promover o bem estar psicossocial do adolescente, desenvolver 

estilos de vida saudáveis e prevenir comportamentos de risco é necessário 

implementar respostas que passem por : 

- divulgar junto da comunidade as respostas e programas dirigidos aos 

jovens, no âmbito dos serviços de saúde; 

- desenvolver acções nas escolas, de educação para a saúde e dinamizar 

grupos de trabalho nesta área; 

- criar uma rede de cuidados aos adolescentes e família, ou seja, criar um 

espaço de atendimento especializado em adolescentes bem como um 

serviço de apoio aos pais; 

- dar prioridade a situações ou grupos que envolvam maior risco de 

desenvolverem comportamentos não salutogéneos (ex. filhos de 

toxicodependentes, etc.) 

As famílias consideram frequentemente esta fase do desenvolvimento dos 

filhos como um período difícil, para o qual não se sentem preparados. 

Sendo a família, um dos factores que contribui para o desenvolvimento 

harmonioso do adolescente, é igualmente imprescindível disponibilizar por parte 

dos serviços de saúde um espaço de apoio aos pais. 

É importante ajudar o adolescente e a família a crescerem em conjunto. 

Em Saúde Juvenil, a prevenção do risco deverá acompanhar a promoção 

da saúde. Neste sentido, seria importante: 

- desenvolver programas de promoção da saúde, dinamizando grupos de 

trabalho com os adolescentes, no sentido de promover competências de 

autonomia, de responsabilidade e sentido critico; 

- formar profissionais de saúde e educadores, no sentido de responderem 

de forma mais eficaz e com maior sensibilidade aos problemas dos 

adolescentes; 

- proporcionar a partilha de informação e de experiências entre os 

diversos profissionais de saúde. 
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ANEXOS I 
QUESTIONÁRIO 



QUESTIONÁRIO 



NÃO TE ESQUEÇAS QUE O QUESTIONÁRIO É ANÓNIMO. 

ESTE QUESTIONÁRIO DESTINA-SE A UM ESTUDO SOBRE OS ESTILOS DE VIDA DOS 
ESTUDANTES, NA ESCOLA E FORA DELA. 

QUEREMOS SABER O QUE REALMENTE PENSAS E QUAIS AS TUAS PREOCUPAÇÕES. 

GOSTÁVAMOS QUE PENSASSES UM POUCO SOBRE CADA QUESTÃO E RESPONDESSES COM O 
MAIOR RIGOR. 

AS RESPOSTAS SÃO CONFIDÊNCIAS E ANÓNIMAS, PELO QUE NÃO DEVES ESCREVER O TEU 
NOME. 

DESDE JÁ AGRADECEMOS A TUA PARTICIPAÇÃO. 



QUESTIONÁRIO 

1- SEXO 
© MASCULINO 
© FEMININO 

2- IDADE 

3- ANO DE ESCOLARIDADE . 

4- PROFISSÃO DOS PAIS 
Mãe 

Pai _____ 

5- HABILITAÇÕES LITERÁRIAS DOS PAIS 
Mãe . 

Pai 

6- HÁBITOS ALIMENTARES 

6.1-CONHECES A RODA DOS ALIMENTOS ? 
© SIM 
© NÃO 

6.2-QUAIS OS ALIMENTOS QUE DEVEM SER INGERIDOS EM MAIOR 
QUANTIDADE? 

6.3-QUAIS OS ALIMENTOS QUE DEVEM SER INGERIDOS EM MENOR QUANTIDADE ? 

6.4-HABITUALMENTE QUANTAS REFEIÇÕES FAZES POR DIA? 

6.5- ASSINALA QUAIS. 
® PEQUENO ALMOÇO 
© A MEIO DA MANHÃ 
© ALMOÇO 
© LANCHE 
© JANTAR 
© CEIA 

7- HÁBITOS DE EXERCÍCIO FÍSICO/ACTIVIDADES LÚDICAS 

7.1-COSTUMAS OCUPAR A MAIOR PARTE DOS TEUS TEMPOS LIVRES A : (escolhe apenas 2) 
© FAZER DESPORTO 
© TRABALHAR /BRINCAR NO COMPUTADOR 
© IR AO CINEMA 
© VER TELEVISÃO 
© OUVIR MUSICA 
© IR AO CAFÉ, PUB OU DISCOTECAS 
® CONVERSAR COM AMIGOS 



7.2- PRATICAS ALGUM DESPORTO? 
® SIM 
© NÃO 
SE SIM, QUAL? 

7.3- QUANTAS HORAS POR SEMANA DEDICAS Á PRATICA DE DESPORTO'' 

7.4- QUANTAS HORAS POR DIA PASSAS A VER TELEVISÃO? 

8- FUMAS OU JÁ ALGUMA VEZ FUMASTE? 
® SIM 
© NÃO 

8.1- SE SIM, COM QUE REGULARIDADE O FAZES? 
© ESPORADICAMENTE 
© DIARIAMENTE 

8.2- SE FUMAS OU FUMASTE, COM QUE IDADE COMEÇASTE A FUMAR ? 

8.3- SE FUMAS, QUANTOS CIGARROS FUMAS POR DIA ? 

9- QUAIS AS BEBIDAS QUE FREQUENTEMENTE CONSOMES ? 
© REFRIGERANTES 
© CERVEJA 
© VINHO 
© BEBIDAS DESTILADAS(WHISKY,AGUARDENTE,OUTRAS) 

10- TOMAS OU JÁ TOMASTE BEBIDAS ALCOÓLICAS? 
© SIM 
© NÃO 

11- SE SIM, COM QUE IDADE COMEÇASTE A TOMAR BEBIDAS ALCOÓLICAS? 

12- EM QUE SITUAÇÕES CONSOMES BEBIDAS ALCOÓLICAS: 
® ÁS REFEIÇÕES 
© FORA DAS REFEIÇÕES 

13- SE FORA DAS REFEIÇÕES, COM QUE REGULARIDADE O FAZES : 
© ESPORADICAMENTE 
© FIM DE SEMANA 
© DIARIAMENTE 

14- CONHECES ALGUÉM NA ESCOLA QUE TENHA EXPERIMENTADO DROGAS ILÍCITAS 
(HAXIXE, HEROINA, COCAPNA,ETC) ? 

© SIM 
© NÃO 

15- E TU, JÁ EXPERIMENTASTE DROGAS ILÍCITAS? 
© SIM 
© NÃO 
16- SE SIM, QUAL OU QUAIS ? 
17- COM QUE REGULARIDADE A(S) USAS? 



18- ACHAS QUE TENS INFORMAÇÃO SUFICIENTE SOBRE SEXUALIDADE? 
© SIM 
© NÃO 

19- PARA TI, QUAL É A FONTE DE INFORMAÇÃO SOBRE SEXUALIDADE MAIS SIGNIFICATIVA ? 
© MÃE 
© PAI 
® ESCOLA 
© AMIGOS 
© LIVROS 
© TV 

20- JÁ TE RELACIONASTE SEXUALMENTE COM ALGUÉM? 
© SIM 
© NÃO 

21-CONHECES MÉTODOS CONTRACEPTF/OS? 
© SIM 
© NÃO 
SE SIM, QUAL OU QUAIS ? 

22-USAS ALGUM MÉTODO CONTRACEPTIVO? 
© SIM 
® NÃO 
SE SIM, QUAL ? 

23- ALGUMA VEZ FOSTE A CONSULTA DE PLANEAMENTO/CONTRACEPÇÃO? 
© SIM 
© NÃO 
SE SIM, DIZ ONDE: 
© CENTRO DE SAÚDE 
© CENTRO DE ATENDIMENTO A JOVENS 
© OUTRO QUAL? 

24- DURANTE ESTE ANO, ALGUMA VEZ FALASTE COM A ENFERMEIRA DO TEU CENTRO DE 
SAÚDE, EXTRA CONSULTA MÉDICA? 
© SIM 
© NÃO 

25- SE SIM, DIZ QUAL O MOTIVO: 

26- QUAIS OS SERVIÇOS QUE O TEU CENTRO DE SAÚDE PRESTA? 

27- QUAL PENSAS QUE PODE SER O PAPEL DO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DO 
ADOLESCENTE? 

28- DURANTE ESTE ANO, QUANTAS VEZES TE DESLOCASTE AO TEU CENTRO DE SAÚDE PARA 
CONSULTA DE VIGILÂNCIA? 

29 - DURANTE ESTE ANO, QUANTAS VEZES TE DESLOCASTE AO TEU CENTRO DE SAÚDE 
PARA CONSULTA POR DOENÇA? 



30- COM QUEM COSTUMAS PARTILHAR AS TUAS ALEGRIAS/TRISTEZAS ? (INDICA UM 
MÁXIMO DE 2 ) 
© PAIS 
© IRMÃOS 
© MELHOR AMIGO 
© PAIS +MELHOR AMIGO 
© IRMÃOS +MELHOR AMIGO 
© OUTROS QUEM? 

31-ENUMERA ALGUMAS DAS TUAS PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES ACTUAIS 

32- ENUMERA ALGUMAS DAS TUAS PREOCUPAÇÕES RELATIVAMENTE AO FUTURO 

32.1- NA ÁREA DA SAÚDE 

32.2- NOUTRAS ÁREAS 

33- FAZ OS TEUS COMENTÁRIOS ÁS SEGUINTES FRASES: 

"O QUE EU FIZER NA ADOLESCÊNCIA VAI-SE REFLECTIR NA MINHA SAÚDE QUANDO FOR 
IDOSO" 

'O ADOLESCENTE É SEMPRE SAUDÁVEL' 

'QUANTO MAIS COMER MAIS SAUDÁVEL SOU!' 

OBRIGADO PELA TUA COLABORAÇÃO 



ANEXOS II 
PED.DO DE AUTORIZAÇÃO Á ESCOLA PARA COLHEITA DE DADOS 



Exm° Sr. Presidente do Conselho 
Directivo da Escola Secundária do 
Padrão da Légua 

Maria Manuela Gonçalves Guedes de Pinho Guerra, enfermeira 

especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica, a exercer funções no CAT -

Ocidental, em virtude de se encontrar a elaborar a sua tese de Mestrado no 

Instituto de Ciências Biomédicas Professor Abel Salazar, subordinada ao tema 

" Estilos de vida dos adolescentes ", vem por este meio solicitar a V. Exa, 

autorização para a realização de um questionário a aplicar aos alunos desta 

escola, com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos. 

Pede deferimento, 

Mlatosinhos, 26 de Fevereiro de 2003 

( Manuela Guerra ) 
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CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO PARA A COLHEITA DE DADOS 



^EdueaçãÔ 

Escola Secundária do Padrião da Légua (402412) 

DECLARAÇÃO 

O Conselho Executivo desta escola, declara que MARIA MANUELA 

GONÇALVES GUEDES DE PINHO GUERRA, está autorizada a aplicar inquéritos a 

adolescentes entre os 13 e os 17 anos. 

Por ser verdade e ter sido pedida se passa a presente declaração, que vai 

devidamente assinada e autenticada com o selo branco em uso nesta Escola. 

Escola Secundária Padrão da Légua, 28 de Março de 2003 

A Presidents do Conselho Executivo 

ismudisk 
(Rosa Maria Maia de Sousa Ferreira da Silva) 
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