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Unidade 5 | Saúde do Adolescente

Nesta unidade temática, você verá que a adolescência é o pe-

ríodo de transição entre a infância e a fase adulta. A ado-

lescência é caracterizada por profundas modificações físicas e 

psicológicas, que transformam a maneira do indivíduo intera-

gir socialmente. 

A adolescência é o período em que ocorrem a maturação sexual, o 

aumento dos conflitos familiares e o processo de estruturação e soli-

dificação da personalidade do indivíduo. Nessa fase, são exigidas as 

responsabilidades, os valores morais e as atitudes decisivas, influen-

ciando a formação do caráter. Assim, a adolescência é caracterizada 

por um longo e complexo processo de amadurecimento.

A adolescência é um período de vulnerabilidade, intensas transfor-

mações, conflitos e desafios. Devido a todas essas mudanças que 

ocorrem com os adolescentes, os comportamentos de risco são 

frequentemente encontrados nesse grupo. 

Por comportamentos de risco entendemos, por exemplo, a não utilização 

de métodos contraceptivos, o uso de drogas e o uso excessivo de bebi-

das alcoólicas. Ao apresentarem comportamentos de risco, os adolescentes 

encontram-se mais expostos à gravidez precoce, aos acidentes, às diferentes 

formas de violência e às doenças sexualmente transmissíveis, dentre as quais 

se destaca a Aids.

Dessa forma, podemos concluir que promover a saúde e o desenvolvimento 

dos adolescentes é uma tarefa complexa. Portanto, a elaboração de ações 

e políticas voltadas para um atendimento de qualidade eficiente é funda-

mental na promoção da saúde do adolescente. Essas ações devem contar 

com a participação da família, dos profissionais da saúde e da educação, da 

sociedade civil e do Estado.
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Tema 1 | Aspectos históricos,  
conceituais e epidemio
lógicos da saúde do  
adolescente

Objetivo geral do tema

•	 Apresentar os principais aspectos históricos e conceituais rela-

cionados ao período da adolescência.

Objetivos específicos voltados para o 
conteúdo

1. ordenar os momentos históricos, em que ocorreu a construção 

do conhecimento sobre a adolescência;

2. definir o conceito de adolescência de acordo com o critério cro-

nológico;

3. identificar comportamentos de risco comuns aos adolescentes.

Competência a ser desenvolvida

Ao final desta tema, você deverá ser capaz de:

1. prestar assistência de enfermagem ao adolescente e sua família 

de forma integral e humanizada. 
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Cabeça nas nuvens...

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/511261
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O xote das meninas 

(Zé Dantas/Luiz Gonzaga)

Mas o doutor nem examina

Chamando o pai de lado

Lhe diz logo em surdina

Que o mal é da idade

E que pra tal menina

Não há um só remédio

Em toda medicina

Ela só quer, só pensa em namorar

Ela só quer, só pensa em namorar

A menina está tão apaixonada que o pai chegou a pensar que ela estava 

doente. O médico logo identificou que a menina não tem doença alguma; 

ela está é apaixonada! “O mal é da idade.” Que idade a menina apaixonada 

tem? Provavelmente, tem entre 12 e 18 anos, período em que normalmente 

se descobre o interesse por outra pessoa.

E que período é esse? É a adolescência. Nessa fase, ocorrem várias trans-

formações físicas e emocionais que provocam uma verdadeira turbulência, 
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causada pelas transformações hormonais e psicológicas. E essas turbulências 

podem fazer o adolescente se comportar de maneira arriscada. Os com-

portamentos de risco são bastante frequentes entre os adolescentes. Eles 

tendem a acreditar que são imunes a muitos perigos!

A menina apaixonada da música não pode se esquecer de usar camisinha 

na relação sexual com o seu amor. Assim, ela evitará a gravidez precoce e 

a possibilidade de infecção por alguma doença sexualmente transmissível. 

O uso de drogas é outro exemplo de com-

portamento de risco comum na adolescên-

cia e que pode trazer consequências desas-

trosas, como, por exemplo, a infecção pelo 

vírus da Aids. O uso excessivo de bebidas 

alcoólicas também é outro comportamento 

que pode colocar a vida do adolescente em 

risco. O adolescente embriagado, e, portan-

to, sem a plena consciência de seus atos, 

corre o risco de se envolver em brigas sérias 

ou acidentes de carro.

Os comportamentos de risco que os adoles-

centes possuem são variados e os diferentes 

setores da sociedade devem estar envolvi-

dos para amparar o adolescente, orientando-o em suas condutas. E você, 

como técnico em enfermagem, é uma pessoa importante nesse momento.

A adolescência foi reconhecida somente 
nos tempos modernos 

Acreditamos que, para compreender o presente, é necessário conhe-

cer o passado. Portanto, a forma mais apropriada para iniciar o estudo 

da Unidade 5 – Saúde do Adolescente é por meio de uma breve re-

trospectiva histórica da atenção à saúde do adolescente. Convidamos 

você a dar um mergulho no passado.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1068100
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/955164
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Na Idade Média, não era atribuído valor algum aos adolescentes, que eram 

considerados como adultos em miniaturas. 

A partir do século XVIII surgiram as primeiras tentativas de compreender e 

definir adolescência. Porém, somente no século XX a adolescência passou a 

ser reconhecida e estudada como um período específico do desenvolvimen-

to humano e o adolescente marcou em definitivo seu espaço e seu papel na 

sociedade. 

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1 

Como estudamos, na história da humanidade a fase da adolescência não 

foi sempre reconhecida como um período do desenvolvimento humano. A 

adolescência não era considerada, depois passou a ser vista como algo di-

ferente e, por fim, foi delimitada como uma fase separada das outras fases 

do desenvolvimento humano. Vamos ordenar esses eventos? Ligue as alter-

nativas a seguir:

(a) Idade Média ( ) A adolescência começa a ser entendida.

(b) Século XVIII ( ) A adolescência é considerada um período 

do desenvolvimento humano.

(c) Século XX ( ) Os adolescentes são considerados adultos 

em miniaturas.



e-Tec Brasil11
Tema 1 | Aspectos históricos, conceituais e epidemio lógicos da saúde  

do adolescente

O que é adolescência? 

Até este momento, vimos como a adolescência foi reconhecida como uma 

fase do desenvolvimento humano ao longo da história da humanidade. Mas 

o que é, de fato, adolescência? Você vai conhecer esse conceito nos próxi-

mos itens do tema. 

Antes disso, escreva nas linhas a seguir o que você entende por adolescên-

cia. Relate qualquer evento importante que tenha acontecido a você ou a 

um amigo e que retrate a fase da adolescência. 
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Fonte: www.sxc.hu/photo/264245

Nossos conceitos estão intimamente ligados a nossa história de vida. Isso 

quer dizer que elaboramos conceitos a partir do que vivemos. Portanto, você 

deve ter definido a adolescência de acordo com sua história de vida, o que 

é bastante relevante. 

Você pode ter se lembrado da primeira vez que seus pais deixaram você 

viajar sozinho com os amigos ou da primeira vez que um menino ou menina 

mexeu com você... São tantas lembranças possíveis que é inviável escrever 

todas aqui. Mesmo porque cada pessoa tem suas próprias experiências e as 

vivencia de forma diferente.

E como será que a adolescência é definida? A palavra “adolescência” é de-

rivada do latim adolescere, que significa crescer. Em uma conceituação teó-

rica, podemos definir adolescência como uma etapa da vida do ser humano 

compreendida entre a infância e a fase adulta. A adolescência é caracteri-

zada como um complexo e amplo processo de crescimento (aumento do 

tamanho e do número de células) e desenvolvimento (avanço de estágios 

mais inferiores para os mais avançados de complexidade). 
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Hebe: a deusa da juventude na mitologia grega

Na mitologia grega, Hebe era considerada a deu-

sa da juventude. Hebe era, para os seres mortais, 

a quem se recorria para obter juventude.

O mito conta que a deusa, filha de Zeus e Hera, 

tinha o privilégio da eterna juventude. Por cau-

sa desse privilégio, Hebe tinha de realizar os 

trabalhos domésticos. Dentre as obrigações 

que tinha, a deusa era responsável por servir 

os deuses durante os banquetes que ocorriam 

no Olimpo, monte da Grécia e lar dos deuses. 

Em um dia de banquete, inundada pelo bri-

lho da juventude, ela caiu e entornou sobre 

um deus um pouco de ambrosia (um doce que 

oferecia a imortalidade a quem o comesse). 

Durante a queda, Hebe ficou em uma posição 

inconveniente, o que fez os deuses rirem sem parar. Uma versão 

do mito diz que a jovem ficou envergonhada e se negou a continu-

ar servindo os deuses. Atitudes intempestivas como essa que Hebe 

teve no banquete dos deuses são comuns entre os adolescentes. 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), numa di-

mensão biológica, definiu a adolescência como a fai-

xa etária compreendida entre 10 e 19 anos. 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) considera a adolescência como a faixa etária 

compreendida entre 12 e 18 anos. Assim, a OMS e 

a ECA consideram a fase da adolescência em faixas 

etárias diferentes. O Ministério da Saúde adota a clas-

sificação da OMS. 

A adoção do critério cronológico para o estabelecimen-

to do período da adolescência objetiva a identificação de 

requisitos que orientem as estratégias de elaboração de 

políticas de desenvolvimento coletivo e as programações 

de serviços sociais e de saúde pública, porém ignora as 

Fonte: http://www2.camara.
gov.br/comissoes/cssf/estatuto-
crian.html/imagem
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características individuais. Portanto, é importante ressaltar 

que os critérios biológicos, psicológicos e sociais também 

devam ser considerados na abordagem conceitual da ado-

lescência e da juventude (BRASIL, 2005, p. 7).

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 2

Sintetizando o que foi lido até aqui, defina adolescência.

Quero café... Não! Chá... Não! Leite... Ai, o 
que eu quero?

Apesar dos avanços nos estudos e pesquisas sobre a etapa do desenvolvi-

mento humano chamada adolescência, podemos perceber que o adolescen-

te ainda possui uma imagem indefinida perante a sociedade. Mas por que a 

sociedade olha o adolescente dessa forma? 

Isso decorre, principalmente, pelo fato de a adolescência se tratar de uma 

fase de intensas transformações. Essas transformações são entendidas 

como um processo de “desconstrução” e “reconstrução” de ideias, con-

ceitos e crenças.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/465451
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Fonte: modificado de http://
www.sxc.hu/photo/476344

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/120964
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Figura 1.1: Você conhece o Lego? É um brinquedo de montar formado por várias 
peças de plástico que se encaixam em inúmeras combinações diferentes. Na adoles
cência, o indivíduo desconstrói o que viveu na infância e reconstrói à sua maneira. 
Construir e reconstruir é o que pode ser feito com o Lego.
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A adolescência é um período em que o indivíduo rompe com o mundo in-

fantil e o reconstrói ao seu modo. Na reconstrução, o adolescente é influen-

ciado pelos momentos histórico, social e cultural nos quais está inserido. 

A adolescência assinala-se como uma difícil fase vivenciada pelos indivíduos, 

devido, principalmente, à dificuldade de compreensão e aceitação por parte 

da sociedade, seja no âmbito familiar, seja profissional ou social. 

Os adolescentes na educação e no trabalho

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/531271
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As políticas de desenvolvimento da educação têm sido implementadas nas 

últimas décadas com o intuito de:

•	 diminuir as taxas de analfabetismo, evasão escolar e repetência;

•	 facilitar o acesso do adolescente à educação. A exemplo disso, foram 

ampliados os acessos aos cursos técnicos e de terceiro grau. 

Mesmo com todo esse esforço do governo, as políticas implementadas não 

impediram a extinção do analfabetismo. 

Em relação às atividades laborais, o governo desenvolve ações para integrar 

o adolescente ao mundo do trabalho sem que ele perca o vínculo com suas 

atividades educativas. 

Atividades laborais 
São aquelas relacionadas ao 
trabalho.

Glossário
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/448351
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Dados do IBGE (2000) apontam que os adolescentes das classes sociais me-

nos favorecidas estão inseridos no mercado de trabalho no percentual de:

•	 6,9% – de 10 a 14 anos de idade;

•	 65% – de 15 a 17 anos;

•	 62% – de 18 anos;

•	 70% – de 19 anos.

O adolescente se arrisca. O resultado nem 
sempre é bom

No Brasil, a cada ano cerca de 26 mil adolescentes entre 10 e 19 anos de 

idade perdem a vida. As causas? São as mais variadas: acidentes, suicídio, 

violência, homicídio e outros males que, em sua maioria, poderiam ser pre-

venidos ou tratados, como as doenças sexualmente transmissíveis. Outros 

adolescentes sofrem com problemas crônicos de saúde ou deficiências que 

chegam a comprometer sua trajetória de vida, como alguns tumores e leu-

cemias. As taxas de mortalidade são mais elevadas em adolescentes do sexo 

masculino e na faixa etária de 15 a 19 anos. 
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MO R T E
A D O L E S C E N T E

AC I D EN T E S

HOM IC Í D IOV IO L ÊNC I A

DO E N Ç A S
S E X U A LM E N T E

T R A N SM I S S Í V E I S
S U I C Í D I O

Fonte: http://www.juranda.pr.gov.br/bankimg/1f612c5_carro_acidente.JPG

Os acidentes automobilísticos e a violência 

de um modo geral constituem a primeira 

causa de morte de adolescentes em todas 

as regiões do país.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1097315
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/772806
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Fonte: http://www.al.es.gov.br/images/noticia/ENTERRO_ALTA.JPG

Figura 1.2: Muitas famílias passam pela dor de perder um parente “tão moço, com 
uma vida inteira pela frente”. Atitudes impensadas podem acarretar tragédias que 
poderiam ter sido evitadas se houvesse maior responsabilidade e esclarecimento por 
parte dos envolvidos. 

Atividade 3

Atende ao Objetivo 3 e à Competência 1

A Operação Lei Seca é uma política que tem sido executada pelas ruas de 

todo o Brasil. Funcionários do Detran e da Polícia Militar têm estado nas 

ruas, seja na saída da praia ou durante a madrugada, parando os veículos 

para avaliar o teor alcoólico dos motoristas. Dessa forma, milhares de ado-

lescentes estão sendo contidos quanto a um determinado comportamento 

de risco, muito comum aos maiores de 18 anos. Vamos identificar esse com-

portamento por meio das imagens e da reportagem a seguir? Após observar 

as imagens e ler a reportagem, responda às perguntas.

Fonte: http://urutau.proderj.rj.gov.br/imprensa_imagens/EditaImprensa/
fotos/lei%20seca%200010.jpg
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Lei Seca reduz internações e óbitos em mais de 20% 

Avaliação do Ministério da Saúde mostra que foi positivo 
o impacto da nova legislação de trânsito 

Um ano após entrar em vigor no Brasil, a “Lei Seca” mos-

tra resultados positivos que confirmam a importância de 

manter e intensificar a fiscalização de motoristas que diri-

gem embriagados. De acordo com levantamento do Mi-

nistério da Saúde, divulgado hoje (17), em Brasília, o nú-

mero de internações provocadas por acidentes de trânsito 

nas capitais brasileiras reduziu de 105.904, no segundo 

semestre de 2007, para 81.359, no segundo semestre de 

2008. Ao todo, foram menos 24.545 hospitalizações – o 

que representa queda de 23% nos atendimentos às víti-

mas do trânsito financiados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). (...) No Brasil, motoristas flagrados excedendo o li-

mite de 0,2 gramas de álcool por litro de sangue estão 

sujeitos à multa de R$ 957,00, perda da carteira de moto-

rista por um ano e ainda à apreensão do carro. Além disto, 

medida acima de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue 

é considerado crime e pode levar à prisão. 

Fonte: http://189.28.128.100/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalheNoticia 
&id_area=124&CO_NOTICIA=10320. Acesso em: 17 jun. 2009.

Fonte: http://www.rn.gov.br/news/Upload/20080711-120041-csp_ 
bafometro2.jpg



e-Tec Brasil19
Tema 1 | Aspectos históricos, conceituais e epidemio lógicos da saúde  

do adolescente

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/494062
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Na Operação Lei Seca, os motoristas estão sendo avaliados quanto à inges-

tão de bebidas que contenham .

Essa avaliação é feita por meio de um aparelho chamado bafômetro. O ba-

fômetro pode ser observado na figura em que o policial o posiciona diante 

da  (parte do corpo) do adolescente.

A reportagem diz que o resultado da Operação Lei Seca tem sido muito po-

sitivo, pois ela reduziu em 23% os atendimentos às vítimas de trânsito. Que 

tipo de acidente a Lei Seca objetiva evitar?  .

Gravidez precoce

Atualmente, é comum ver adolescentes 

que já são pais! A gravidez precoce é uma 

situação bastante frequente entre as ado-

lescentes. É alta a taxa de hospitalização 

entre os adolescentes do sexo feminino (15 

a 19 anos). Os principais motivos são a gra-

videz, o parto e o pós-parto. 

As campanhas nacionais de esclarecimento 

sobre o planejamento familiar são divulga-

das e promovidas nos serviços de saúde do 

país. Entretanto, não estão conseguindo reduzir a distância entre saber e 

prática no adolescente. Isso quer dizer que eles não estão conseguindo as-

similar as mensagens enviadas pelas campanhas nacionais e praticá-las da 

forma que foi recomendada.

Fonte: http://www.riodasostras.rj.gov.br/img/not10.jpg
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Mas por que tantos adolescentes têm filhos tão cedo? A maioria dos ado-

lescentes não utiliza qualquer método para evitar a gravidez durante a re-

lação sexual.  Apenas 14% dos adolescentes usam algum tipo de método 

contraceptivo, o que resulta em altas taxas de gravidez na adolescência. A 

maternidade precoce constitui um dos principais fatores de evasão escolar. 

Outro assunto inerente à gravidez na ado-

lescência é o aborto. A taxa de aborto anu-

al no Brasil é de 1 a 1,2 milhão, constituin-

do para o Sistema Único de Saúde a quinta 

maior causa de internação. O aborto é 

responsável por 9% das mortes maternas 

(BRASIL, 1999). 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1018572
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Fonte: http://www.sxc.hu/
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Fonte: http://www.sxc.hu/pho-
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Fonte: http://www.projovem.gov.br/
revista02/img/nossasaude01.jpg

d) 

Fonte: http://www.projovem.gov.br/revista02/
nossasaude.html

 (e) 

Fonte: http://www.projovem.gov.br/revista02/
nossasaude.html

Figura 1.3: Métodos anticoncepcionais (que evitam a gravidez) mais comumente utilizados: (a) pílula anticon
cepcional; (b) camisinha; (c) diafragma; (d) camisinha feminina; (e) DIU ou dispositivo intrauterino. Desses, o 
único método que evita a transmissão de doenças por meio da relação sexual é a camisinha.
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Saúde do adolescente

O abuso sexual e a exploração comercial dos adolescentes contribuem para 

o crescimento da vulnerabilidade destes à Aids. O uso de drogas e a rela-

ção sexual desprotegida também favorecem a progressão da Aids entre os 

adolescentes.

Diante disso, você pode perceber que os agravos à saúde do adolescente es-

tão diretamente relacionados a seu comportamento e suas condições de vida. 

(a) 

Fonte: http://www.aids.gov.br/data/docu-
ments/storedDocuments/%7B2B726F58 
-E766-4CAE-9596-6C05C8B9 718E%7D/ 
%7B2DC33A12-5FE6-42C0-AB33-EF601 
A7ADC11 %7D/esquema_virus.jpg

(b) 

Fonte: http://www.itapeva.sp.gov.br/index 
_arquivos/noticias/home/ 2009/ 19022009/
aids01.jpg

(c)  

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/913793
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(d) 

Fonte: http://www.pi.gov.br/noticias/ fotos/
sangue.jpg

 (e) 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/161052

Figura 1.4: O vírus da Aids (a) está presente no esperma, nas secreções vaginais, no leite materno e no sangue 
das pessoas contaminadas. Uma pessoa infectada pode transmitir Aids para outra por meio de relações sexuais 
sem camisinha (b), compartilhamento de seringas ou qualquer objeto cortante com sangue contaminado (c), 
transfusão de sangue (d) ou aleitamento materno (e).  
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O que o governo faz para proteger os adoles-
centes?

O Ministério da Saúde, pela Portaria nº 980/GM de 

21/12/1989, criou o Programa de Atenção à Saúde do 

Adolescente (PROSAD) que, basicamente, tem como ob-

jetivos:

•	 Estimular e apoiar a implantação e/ou implementação 

dos Programas Estaduais e Municipais, na perspectiva 

de assegurar ao adolescente um atendimento ade-

quado às suas características, respeitando as particu-

laridades regionais e a realidade local. 

•	 Contribuir com as atividades intra e interinstitucional, 

nos âmbitos governamentais e não governamentais, 

visando à formulação de uma política nacional para a 

adolescência e juventude, a ser desenvolvida nos ní-

veis Federal, Estadual e Municipal.

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_ 13.pdf. 

O Prosad, destinado a todos os jovens entre 10 e 19 anos, caracteriza-se pela 

integralidade das ações e pelo enfoque preventivo e educativo. O Prosad visa 

garantir aos adolescentes o acesso à saúde com ações de caráter multiprofis-

sional, intersetorial e interinstitucional. 

Outras ações governamentais de atenção à saúde do adolescente também 

merecem destaque, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 

o Programa de Atenção à Saúde da Família (PSF). Este último foi implantado 

em 1994 como modelo para atenção básica.
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Confissões de adolescente

Durante a adolescência, Maria Mariana 

escreveu em um diário suas experiências 

mais íntimas: o súbito interesse pelo sexo 

masculino, a questão das drogas, a impor-

tância dos amigos e a relação com os pais. 

O diário de Maria Mariana virou peça, lo-

tando teatros em todo o Brasil. Em 1990, 

a peça passou a ser um seriado de tele-

visão. O diário virou livro com ilustrações 

do diário original. 

A história retrata bem a turbulência que ocorre dentro dos ado-

lescentes.

 
Atividade 4

Atende aos Objetivos 2 e 3

Considerando que a adolescência é caracterizada como um complexo e 

amplo processo de  e  em que in-

tensas transformações ocorrem provocando uma verdadeira turbulência, os 

 de  são bastante frequentes entre 

os adolescentes, que tendem a acreditar que são imunes.

Conclusão

A adolescência caracteriza-se como uma fase de transição entre a infância 

e a idade adulta, ocorrendo uma série de transformações físicas e emocio-

nais. O amadurecimento do exercício da sexualidade necessita de apoio e 

acompanhamento desse segmento populacional, pelos pais, educadores e 

profissionais de saúde.
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Resumo

Este tema abordou o período da adolescência de uma forma geral, sendo 

destacados os seguintes tópicos:

•	 conceito de adolescência e processo de reconhecimento dessa fase pela 

sociedade ao longo do tempo;

•	 políticas públicas direcionadas ao adolescente, como as desenvolvidas 

para integrá-lo ao mundo do trabalho sem que ele perca o vínculo com 

suas atividades educativas e o Programa de Atenção à Saúde do Adoles-

cente (Prosad);

•	 riscos inerentes ao comportamento do adolescente, tais como: aciden-

tes, suicídio, violência, homicídio, doenças sexualmente transmissíveis e 

gravidez precoce.

Informação sobre a próxima aula

No próximo tema, estudaremos o crescimento e o desenvolvimento do ado-

lescente.

Respostas das atividades

Atividade 1

(a) Idade Média (b) A adolescência começa ser entendida.

(b)

(c)

Século XVIII

Século XX

(c) A adolescência é considerada um período 

do desenvolvimento humano.

(a) Os adolescentes são considerados adultos 

em miniaturas.

Atividade 2

Adolescência é uma etapa da vida do ser humano compreendida entre a 

infância e a fase adulta.
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Atividade 3

Álcool.

Boca.

Acidente de carro, ônibus, caminhão, moto.

Atividade 4

Considerando que a adolescência é caracterizada como um complexo e am-

plo processo de crescimento e desenvolvimento em que intensas transfor-

mações ocorrem provocando uma verdadeira turbulência, os comportamen-

tos de risco são bastante frequentes entre os adolescentes, que tendem a 

acreditar que são imunes.
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Tema 2 | Considerações sobre a 
puberdade e o cresci-
mento do adolescente

Objetivo geral do tema

•	 Apresentar	as	alterações	físicas	e	fisiológicas	que	ocorrem	na	

adolescência.

Objetivos específicos voltados para o 
tema

Ao	final	do	estudo	deste	tema,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 reconhecer	o	conceito	de	puberdade;

2.	 descrever	a	maturação	biológica;

3.	 reconhecer	as	alterações	hormonais	que	ocorrem	na	adolescência;

4.	 identificar	as	características	do	crescimento	do	adolescente.

Competência a ser desenvolvida

•	 Prestar	assistência	de	enfermagem	ao	adolescente.

O que você vai ser quando crescer?
Verbo Ser

Que	vai	ser	quando	crescer?

Vivem	perguntando	em	redor.	Que	é	ser?

Tenho	de	mudar	quando	crescer?

Ou	a	gente	só	principia	a	ser	quando	cresce?

Não	dá	para	entender.

Vou	crescer	assim	mesmo.

(Carlos	Drummond	de	Andrade)

“Que	vai	ser	quando	crescer?”	Você	se	lembra	de	terem	feito	a	você	esta	per-

gunta	inúmeras	vezes	quando	era	criança?	É	comum	que	as	pessoas	perguntem	
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isso	para	as	crianças.	As	crianças	não	entendem,	obviamente.	Elas	ainda	não	

têm	a	ideia	de	que	irão	crescer	e	ganhar	muitas	responsabilidades.	As	crianças	

vão	crescer.	E	crescer	muito.	No	final	da	infância,	ocorre	o	chamado	estirão	de	

crescimento	–	um	crescimento	rápido	e	em	curto	intervalo	de	tempo.	Em	para-

lelo	a	este	crescimento	físico,	ocorrem	muitas	outras	mudanças	no	indivíduo	que	

marcam	o	final	da	infância	e	início	da	adolescência.

Fonte:	www.sxc.hu/photo/714630

A	adolescência	é	um	período	de	transição	entre	a	infância	e	a	vida	adulta.	

Esta	transição	é	caracterizada	por	um	período	de	rápida	maturação	física,	

cognitiva,	social	e	emocional.	Neste	período	ocorre	o	aparecimento	gradati-

vo	de	caracteres	que	individualizam	um	fenômeno	do	ciclo	da	vida	humana,	

denominado	puberdade.

A	puberdade	é	um	processo	de	maturação	biológica	que	ocorre	por	volta	

de	 11	 e	 12	 anos	 de	 idade,	 pelo	 qual	 o	 indivíduo	 alcança	 a	maturidade	

sexual	 e	 a	 capacidade	de	 reprodução.	 Esta	 pode	 ser	 caracterizada	pelas	

mudanças	biológicas	que	indicam	o	fim	da	infância,	a	saber:

 – um	rápido	crescimento	em	altura	e	peso;

 – mudanças	nas	proporções	e	na	forma	do	corpo;

 – obtenção	da	maturidade	sexual	(amadurecimento	dos	órgãos	sexuais	

e	do	sistema	reprodutor).

Puberdade: “O que está acontecendo co-
migo”?

“É	tudo	muito	 rápido!	Em	mais	ou	menos	quatro	anos,	

aquela	menina	que	era	uma	garotinha	se	torna	mulher	e	

passa	a	se	comportar	como	tal.	O	menino	vive	o	processo	
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mais	lentamente,	mas,	quando	menos	se	espera,	perde	as	

roupas	e	passa	a	ter	as	necessidades	de	adulto:	barbeador,	

desodorante,	talco	anti-séptico	nos	pés...	A	puberdade	é	o	

momento	de	redescobrir	o	próprio	corpo,	aprender	a	lidar	

com	novos	sentimentos,	sensações	e	necessidades.	Todas	

essas	mudanças	mexem	com	a	cabeça	 tanto	da	menina	

quanto	 do	menino,	 que	 se	 vêem	diante	 de	 um	mundo	

desconhecido,	e	geralmente	experimentam	um	misto	de	

curiosidade	e	medo	quanto	à	sua	normalidade.”

Fonte:	 http://www.kaplan.org.br/valesonhar_exibe.asp?id=4&idtit=1&subtit=Puberdade:%20
Onde%20tudo%20come%C3%A7a!%20-%20Maria%20Helena%20Vilela

Fonte:	www.sxc.hu/photo/1160319

Segundo	o	texto,	puberdade	representa	um	mundo	desconhecido	e	cheio	de	

mudanças.	A	criança,	em	pouco	tempo,	sente	o	seu	corpo	crescendo	rapida-

mente.	A	menina	terá	o	seu	primeiro	sutiã,	porque	seus	seios	começam	a	apa-

recer.	Pelos	começam	a	crescer	em	diversas	partes	do	corpo	do	menino	e	da	

menina.	A	menina	começará	a	se	depilar	e	o	menino	começará	a	fazer	a	barba	

e	o	bigode.	De	fato,	a	puberdade	é	marcada	por	muitas	mudanças.	Ocorrem	

mudanças	nos	caracteres	sexuais	do	indivíduo	que	o	levam	à	maturação	sexu-

al.	Dessa	forma,	o	indivíduo	se	torna	capaz	de	se	reproduzir	e	ter	filhos.
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Atividade 1
Atende ao objetivo 1

Veja	quais	afirmativas	estão	corretas	e	marque	a	alternativa	correspondente.

I)	 Na	adolescência,	ocorre	o	aparecimento	gradativo	de	caracteres	que	mar-

cam	um	fenômeno	do	ciclo	da	vida	humana,	denominado	puberdade.

II)	 A	puberdade	é	um	processo	de	maturação	biológica	que	ocorre	por	volta	

de	11	e	12	anos	de	idade.

III)	 A	partir	da	puberdade	o	indivíduo	alcança	a	maturidade	sexual	e	a	capa-

cidade	de	reprodução.

IV)	A	puberdade	pode	ser	caracterizada	pelas	mudanças	biológicas	que	indi-

cam	o	fim	da	infância.

a)	 Estão	corretas	as	afirmativas	I,	II	e	III.

b)	 Estão	corretas	as	afirmativas	II,	IV	e	V.

c)	 Estão	corretas	as	afirmativas	I,	III	e	V.

d)	 Todas	as	afirmativas	estão	corretas.

e)	 Todas	as	afirmativas	estão	incorretas.

A	maturação	biológica	da	puberdade	constitui	o	resultado	da	atividade	hor-

monal.	Isso	quer	dizer	que,	quando	chega	a	fase	da	puberdade,	o	sistema	

nervoso	central	estimula	a	produção	dos	hormônios	responsáveis	por	essas	

mudanças.	Estes	hormônios	desencadeiam,	então,	as	alterações	físicas	ca-

racterísticas	da	puberdade,	como	por	exemplo:

•	 Nas	meninas:	 telarca	 (crescimento	dos	seios),	menarca	 (primeira	mens-

truação).

•	 Nos	meninos:	aumento	dos	testículos	e	escrotos,	crescimento	do	pênis,	

da	próstata	e	das	vesículas	seminais,	alteração	da	voz,	espermarca	(pri-

meira	ejaculação	do	sêmen),	surgimento	de	pelos	faciais.

Hormônios
São	substâncias	químicas	
que	controlam	as	
funções	de	crescimento,	
desenvolvimento	e	
reprodução	do	corpo.	
Os	hormônios	são	
“mensageiros	químicos”	
que,	uma	vez	liberados	no	
sangue,	vão	dar	os	estímulos	
às	células	para,	por	exemplo,	
iniciar	a	produção	de	pelos	
pubianos	durante		
a	puberdade.

Glossário
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•	 Em	ambos	os	sexos:	crescimento	dos	pelos	pubianos,	estirão	(crescimen-

to	corporal	intenso),	surgimento	de	pelos	axilares,	aumento	das	glându-

las	sebáceas	(que	podem	causar	acne)	e	das	glândulas	sudoríparas.

Fonte:	http://www.atencaoprimaria.to.gov.br/imagens/mulher_publico_clip_image002_0000.jpg

Figura 2.1. Sistema reprodutor feminino. Quando a menina nasce, ela já possui todos 
os óvulos parcialmente prontos. Os óvulos completam o seu desenvolvimento duran-
te a puberdade. Já os meninos começam a produção de espermatozóides somente na 
puberdade, e continuam a produzir até a velhice.

Fonte:	www.sxc.hu/photo/916140

Figura 2.2. Durante a puberdade, os óvulos e os espermatozóides começam a ser 
liberados pelos ovários e testículos, respectivamente. Dessa forma, os meninos e as 
meninas adquirem a capacidade de reprodução, isto é, de ter filhos. 
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Atividade 2
Atende aos Objetivos 2 e 3

A	atividade	hormonal	desencadeia	a	maturação	biológica,	caracterizada	por	

alterações	físicas	na	puberdade.	Observamos	que:

(	 )	aumento	das	glândulas	sebáceas

(	 )	aumento	dos	testículos	e	escrotos

(	 )	telarca

(	 )	estirão

(	 )	menarca

(	 )	alteração	da	voz	

(	 )	surgimento	de	pelos	axilares

(	 )	espermarca

(	 )	crescimento	dos	pelos	pubianos

(	 )	surgimento	de	pelos	faciais

1)	 Nas	meninas

2)	 Nos	meninos

3)	 Em	ambos	os	sexos

Crescimento físico

Entre	as	alterações	físicas	características	da	puberdade,	destacamos	o	esti-

rão,	que	é	o	aumento	acelerado	do	crescimento.	O	estirão	acontece	com	

todos	os	adolescentes,	porém,	é	bastante	variável	de	um	indivíduo	para	ou-

tro,	principalmente	quanto	à	 idade	de	 início	e	à	extensão	(centímetros	de	

aumento).	Normalmente,	nas	meninas,	o	estirão	ocorre	entre	9	e	14	anos	de	

idade,	e	nos	meninos,	entre	10	e	16	anos.
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Durante	este	período,	o	menino	ganhará	entre	10	e	30	cm	de	altura	e	entre	

7	e	30	quilos	de	peso.	A	menina,	que	tem	um	estirão	mais	lento	e	curto,	ga-

nhará	entre	5	e	20	cm	de	altura	e	entre	7	e	25	quilos	de	peso.	O	crescimento	

é	interrompido	de	dois	a	dois	anos	e	meio	após	a	menarca	nas	meninas,	e	

em	torno	dos	18	a	20	anos	de	idade	nos	meninos.

Figura 2.3 Durante a puberdade, o pênis do menino e os seios da menina crescem. Os 
pelos pubianos nos dois sexos também crescem.

Atividade 3
Atende ao objetivo 4

Marque	V	para	verdadeiro	ou	F	para	falso	nas	alternativas	abaixo:

(	 )	O	estirão,	aumento	acelerado	do	crescimento,	acontece	com	todos	os	

adolescentes	de	forma	uniforme	e	invariável,	principalmente	quanto	à	

idade	de	início	e	a	extensão.

(	 )	Nos	meninos,	o	estirão	ocorre	entre	9	e	14	anos	de	idade,	e	nas	meninas,	

entre	10	e	16	anos.

(	 )	Durante	o	estirão	o	menino	ganhará	entre	10	e	30	cm	de	altura	e	entre	

7	e	30	quilos	de	peso.

(	 )	A	menina,	no	estirão,	ganhará	entre	5	e	20	cm	de	altura	e	entre	7	e	25	

quilos	de	peso.
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(	 )	O	crescimento	é	interrompido	de	dois	a	dois	anos	e	meio	após	a	menarca	

nas	meninas,	e	em	torno	dos	18	a	20	anos	de	idade	nos	meninos.

(	 )	Apesar	do	estirão	ser	mais	lento	e	curto	na	menina,	a	intensidade	é	maior	

tanto	que	os	valores	de	peso	e	altura	são	maiores	do	que	os	do	menino.

Conclusão

No	final	deste	 tema,	podemos	 concluir	 que	a	 adolescência	 é	um	período	

de	transição	entre	a	infância	e	a	vida	adulta,	precedido	pela	puberdade.	A	

puberdade	é	o	processo	de	maturação	biológica	que	pelo	qual	o	indivíduo	

alcança	a	maturidade	sexual	e	a	capacidade	de	reprodução	devido	à	ação	

hormonal.

Resumo

Como	vimos,	este	tema	abordou	as	alterações	físicas	e	fisiológicas	que	ocor-

rem	na	adolescência,	com	destaque	para:

•	 Puberdade	–	processo	de	maturação	biológica	que	ocorre	por	volta	de	11	e	

12	anos	de	idade.

•	 Ação	hormonal	que	leva	à	maturação	biológica.

•	 Alterações	físicas	características	de	adolescentes	–	com	destaque	para	o	

estirão.

Informação sobre o próximo tema

No	próximo	tema,	estudaremos	os	principais	agravos	sociais	na	adolescência.
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Respostas das atividades

Atividade 1

d)	 Todas	as	alternativas	estão	corretas

Atividade 2

(3)	aumento	das	glândulas	sebáceas

(2)	aumento	dos	testículos	e	escrotos

(1)	telarca

(3)	estirão

(1)	menarca

(2)	alteração	da	voz	

(3)	surgimento	de	pelos	axilares

(2)	espermarca

(3)	crescimento	dos	pelos	pubianos

(2)	surgimento	de	pelos	faciais

1)	 Nas	meninas

2)	 Nos	meninos

3)	 Em	ambos	os	sexos

Atividade 3

(F)	O	estirão,	aumento	acelerado	do	crescimento,	acontece	com	todos	os	

adolescentes	de	 forma	uniforme	e	 invariável,	principalmente	quanto	à	

idade	de	início	e	a	extensão.

(F)	Nos	meninos,	o	estirão	ocorre	entre	9	e	14	anos	de	idade,	e	nas	meninas,	

entre	10	e	16	anos.

(V)	Durante	o	estirão	o	menino	ganhará	entre	10	e	30	cm	de	altura	e	entre	

7	e	30	quilos	de	peso.
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(V)	A	menina,	no	estirão,	ganhará	entre	5	e	20	cm	de	altura	e	entre	7	e	25	

quilos	de	peso.

(V)	O	crescimento	é	interrompido	de	dois	a	dois	anos	e	meio	após	a	menarca	

nas	meninas,	e	em	torno	dos	18	a	20	anos	de	idade	nos	meninos.

(F)	Apesar	do	estirão	ser	mais	lento	e	curto	na	menina,	a	intensidade	é	maior,	

tanto	que	os	valores	de	peso	e	altura	são	maiores	do	que	os	do	menino.
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Tema 3 | Principais agravos so-
ciais na adolescência

Objetivo geral 

•	 Apresentar	os	principais	agravos	sociais	da	adolescência.

Objetivos específicos voltados para  
o tema

Ao	final	deste	tema,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 reconhecer	os	principais	agravos	(problemas)	sociais	na	adoles-

cência	causados	pelas	doenças	sexualmente	transmissíveis;

2.	 identificar	os	fatores	que	levam	os	adolescentes	a	ter	um	com-

portamento	de	risco;

3.	 reconhecer	os	problemas	de	uma	gestação	na	adolescência;

4.	 definir	os	tipos	de	violência	praticados	e	sofridos	pelos	jovens;	

5.	 reconhecer	os	principais	agravos	trazidos	pelas	drogas	na	ado-

lescência.	

Competência a ser desenvolvida

Ao	final	deste	tema,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	prestar	assistência	de	enfermagem	ao	adolescente	e	prevenir	a	

ocorrência	dos	agravos	sociais.

Jovem-problema

Com	certeza	você	já	leu	ou	viu	notícias	sobre	acidentes	envolvendo	jovens	

embriagados.	E	sobre	exploração	sexual	de	crianças?	Elas	são	bem	comuns,	

não	é	mesmo?	Então,	prepare-se,	pois	ao	se	formar	como	técnico	em	enfer-

magem	você	enfrentará,	cara	a	cara,	diferentes	casos	de	violência	contra	ou	

praticada	pelos	adolescentes.	
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Assim	como	nas	outras	faixas	etárias,	a	maior	parte	dos	problemas	de	saú-

de	na	adolescência	está	 intimamente	 ligada	ao	estilo	de	vida	 levado	pelo	

indivíduo.	Normalmente,	eles	estão	relacionados	com	a	pobreza,	porém	os	

problemas	não	ocorrem	somente	nas	classes	mais	baixas.	Em	todas	as	etnias	

e	classes	sociais	muitos	adolescentes	usam	drogas,	dirigem	embriagados	e	

sofrem	ou	praticam	diferentes	tipos	de	violência	(Figura 3.1).

Figura 3.1: Não são apenas os adolescentes pobres que sofrem com os agravos da 
idade. Os problemas surgem sem distinção de classe, cor ou religião.

Neste	tema,	vamos	tratar	dos	principais	agravos	sociais	da	adolescência,	como:	

•	 doenças	sexualmente	transmissíveis;

•	 gravidez	na	adolescência;

•	 violência;

•	 uso	de	álcool	e	drogas.	

•	 bons	estudos!
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É melhor prevenir do que remediar... 

Como	o	próprio	nome	já	diz,	as	doenças	sexualmente	transmissíveis	(DSTs)	

são	transmitidas	pelo	contato	sexual.	Essas	doenças	sempre	foram	motivos	

de	preocupação,	mas,	atualmente,	essa	situação	vem	se	agravando.	O	nú-

mero	de	adolescentes	contaminados	com	essas	doenças	vem	crescendo	sig-

nificativamente.	Quanto	mais	cedo	o	adolescente	iniciar	a	sua	vida	sexual,	

maiores	serão	as	chances	de	infecção.	

A	disseminação	das	DSTs	entre	os	adolescentes	está	 intimamente	 ligada	à	

falta	de	 informação	e	atividade	 sexual	precoce.	Essa	 condição	aumenta	a	

probabilidade	de	o	adolescente	ter	múltiplos	parceiros,	não	utilizar	preserva-

tivos	ou	utilizá-los	de	maneira	irregular	ou	incorreta.	

Estudos	dizem	que	25%	dos	adolescentes	podem	desenvolver	uma	DST	an-

tes	 de	 concluir	 o	 ensino	médio	 (PAPALIA;	OLDS,	 S.	W;	 FELDMAN,	2007).	

Segundo	esse	estudo,	as	DSTs	mais	comuns	nos	adolescentes	são:	

•	 papilomavírus	humano:	que	produz	verrugas	nas	genitais;

•	 herpes	simples	e	genital:	doença	crônica,	recorrente,	dolorosa	e	sem	cura.	

Ela	é	altamente	contagiosa	e	é	causada	por	um	vírus.	Essa	doença	pode	

ser	fatal	para	pessoas	portadoras	de	deficiência	imunológica.	

O	tratamento	das	DSTs	envolve	a	administração	do	agente	terapêutico	apro-

priado.	O	tratamento	é	de	extrema	importância	para	o	casal,	já	que	tratar	

apenas	o	homem	ou	apenas	a	mulher	não	ajuda	na	eliminação	da	doença.	A	

profilaxia	é	de	extrema	importância,	portanto	você	deve	seguir	estes	passos	

para	uma	profilaxia	eficiente:	

•	 encontrar	as	pessoas	afetadas;

•	 localizar	e	examinar	o	grupo	de	contato	das	pessoas	infectadas;

•	 educar	os	jovens	sobre	essas	doenças	e	sua	forma	de	disseminação;	

•	 encorajar	o	uso	adequado	de	preservativo	pelos	adolescentes	sexualmen-

te	ativos.

Recorrente 
Do	latim	recurrente,	aquilo	
ou	quem	volta	depois	de	
haver	desaparecido.

Profilaxia
Do	grego	prophylásso,	
palavra	relativa	à	prevenção	
de	doenças.

Glossário
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Um	resumo	das	ações	que	você	deve	tomar	ao	se	deparar	com	um	jovem	

portador	de	alguma	DST	está	na	Figura 3.2.

IdentificarIdentificar
Identificar e examinar 
o grupo que o jovem 

tem contato.

Educar os jovens sobre 
as formas de 

transmissão da doença.

Encorajar o uso 
adequado de 
preservativos.

Figura 3.2: Essas são as principais ações que você deve tomar ao se deparar com um 
jovem portador de alguma DST. 

Ao	terminar	seu	curso	de	técnico	em	enfermagem,	você	terá	um	papel	im-

portante	na	prevenção	e	no	 tratamento	das	DSTs	 junto	aos	adolescentes.	

Você	deve	abordar	a	questão	do	sexo	seguro	nos	diversos	espaços	sociais	em	

que	os	adolescentes	se	encontram.	

Isso	que	dizer	que	devemos	lembrar	que	a	educação	sexual	do	jovem	deve	

incluir	informações	sobre	os	sintomas,	as	formas	de	transmissão	e	os	tipos	

de	tratamento	das	DSTs.	Sua	função	será	também	a	de	desfazer	os	mitos	

relacionados	a	essas	doenças.	

Atividade 1

Atende aos Objetivos 1 e 2 e à Competência 1

Marque	a	resposta	correta:

I)	 Os	agravos	da	idade	surgem	sem	distinção	de	classe,	cor	ou	religião,	por	

isso	não	atingem	apenas	adolescentes	pobres.	
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II)	 O	número	de	adolescentes	contaminados	com	DSTs	decresce	significati-

vamente,	devido	à	conscientização	em	massa	ocorrida	nos	últimos	anos.	

III)	 Quanto	mais	cedo	o	adolescente	iniciar	a	sua	vida	sexual,	maiores	serão	

as	chances	de	uma	contaminação	por	DST.		

IV)	A	disseminação	das	DSTs,	entre	os	adolescentes,	está	intimamente	ligada	

à	falta	de	informação	e	atividade	sexual	precoce.

V)	 AIDS	e	herpes	são	as	DSTs	mais	comuns	entre	os	adolescentes.	

a)	 Estão	corretas	as	alternativas	I,	II	e	III.

b)	 Estão	corretas	as	alternativas	I,	III	e	IV.

c)	 Estão	corretas	as	alternativas	II,	IV	e	V.

d)	 Todas	as	alternativas	estão	corretas.

e)	 Todas	as	alternativas	estão	incorretas.

Mal largou a boneca e já vai ser mãe...

Aposto	que	você	conhece	alguma	menina	que	engravidou	

antes	de	completar	18	anos.	O	que	você	acha	dessa	situa-

ção?	Vamos	refletir	sobre	essa	questão.	Escreva,	nas	 linhas	

a	 seguir,	 três	 estratégias	 possíveis	 de	 serem	 tomadas	 para	

evitar	uma	gravidez	precoce	indesejada.

A
da

m
	C
ie
si
el
sk
i

Fonte:	www.sxc.hu/photo/264245
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A	gravidez	na	adolescência	é	discutida	há	vários	anos.	Hoje,	ela	é	conside-

rada	objeto	de	discussões	e	ações	nas	áreas	da	saúde	e	da	educação.	De	

acordo	com	dados	do	DATASUS	 (Sistema	de	 Informação	do	Ministério	da	

Saúde),	o	número	desses	casos	vem	aumentando	em	todo	o	território	brasi-

leiro.	Na	década	de	80,	12,5%	do	total	de	partos	era	de	mães	adolescentes	

e,	em	1998,	este	percentual	subiu	para	25,4%.	Ou	seja,	o	número	de	casos	

de	mães	adolescente	dobrou	em	uma	década.

 
Você sabe o que é DATASUS?

Fonte:	http://www.sbis.org.br/site/arquivos/
logo_datasus.jpg.

DATASUS	é	o	órgão	responsável	por	coletar,	processar	e	dissemi-

nar	as	informações	sobre	saúde	no	Brasil.	Sua	missão	é	equipar	os	

órgãos	do	SUS	com	um	sistema	de	informação	e	um	suporte	de	

informática.	Isso	é	necessário	para	que	haja	uma	melhoria	no	pla-

nejamento,	na	operação	e	no	controle	do	sistema	de	saúde.	

Caso	precise	de	alguma	 informação	 sobre	a	 saúde	do	país	 é	 só	

acessar	o	site	http://www.datasus.gov.br.

Vários	fatores	estão	relacionados	a	esse	aumento	de	casos	de	gravidez	na	

adolescência.	Dentre	eles,	podemos	citar:

•	 influência	dos	meios	de	comunicação	e	da	mídia,	que	estimulam	o	de-

senvolvimento	precoce	da	sexualidade;	

•	 diminuição	de	tabus	e	da	inibição	sexual,	que	leva	os	adolescentes	a	ini-

ciarem	a	atividade	sexual	cada	vez	mais	cedo;	

•	 falta	de	diálogo	e	desestruturação	familiar,	o	que	contribui	para	que	os	

pais	sejam	permissivos	e	os	adolescentes	vulneráveis;	



e-Tec BrasilTema 3 | Principais agravos sociais na adolescência 43

•	 distância	entre	os	conteúdos	ministrados	na	escola	e	a	realidade,	o	que	

desestimula	o	adolescente	a	seguir	as	orientações	de	prevenção	da	gra-

videz	indesejada;	

•	 adiantamento	da	primeira	menstruação	(menarca),	o	que	ocorre	em	con-

sequência	do	desenvolvimento	precoce	da	sexualidade;

•	 autoafirmação:	para	muitos	 jovens	a	gravidez	 significa	a	passagem	da	

adolescência	para	a	idade	adulta.	

Além	desses	fatores,	os	adolescentes	também	podem	criar	inúmeras	descul-

pas	para	a	gravidez	precoce,	como	ilustrado	na	Figura 3.3.

Quem ama não 
usa camisinha.

A gravidez 
acontece com os 

outros e não 
comigo!

Não deu tempo de 
comprar ou 

colocar a 
camisinha.

Figura 3.3: Essas são as desculpas mais comuns nas gravidezes das adolescentes.

Outros	fatores	que	influenciam	a	gravidez	precoce	estão	presentes	no	com-

portamento	dos	jovens.	Por	exemplo,	uma	menina	apaixonada	muitas	vezes	

não	 pensa	 nos	 riscos	 de	 uma	 gravidez.	 Ela	 pode	 desejar	 engravidar	 para	

“segurar”	o	menino,	ou	para	comprometê-lo	com	sua	família,	sem	pensar	

na	responsabilidade	de	ser	mãe.	

Além	desses	fatores,	existe	o	fator	social,	que	aparece	em	muitas	situações	em	

que	a	gravidez	caracteriza	a	passagem	da	adolescente	para	a	vida	adulta.
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Mas,	afinal,	por	que	a	gestação	na	adolescência	pode	causar	problemas?	A	

gestação	na	adolescência	merece	cuidados	especiais	devido	à	 imaturidade	

biológica	da	mãe	(Figura 3.3).	Quando	uma	menina,	ainda	em	crescimento,	

gera	uma	criança,	seu	próprio	organismo	compete	com	o	feto	por	nutrientes	

vitais	para	os	dois.	Por	isso,	em	uma	situação	dessas	um	deles	normalmente	

sairá	prejudicado.	Nesses	casos,	nem	sempre	um	bom	pré-natal	parece	com-

pensar	essa	desvantagem.	Além	da	desvantagem	–	problema	ou	agravo	–	de	

ordem	fisiológica	que	a	mãe	adolescente	tem,	ainda	existe	a:

•	 desvantagem	de	ordem	social:	porque	a	mãe	pode	ter	que	ficar	afastada	

de	seu	grupo	social	(amigos	e	parentes)	para	cuidar	do	bebê;	

•	 desvantagem	de	ordem	educacional:	muitas	vezes	a	mãe	precisa	interrom-

per	os	estudos,	principalmente	nos	primeiros	anos	de	vida	da	criança;	

•	 desvantagem	de	ordem	econômica:	 com	a	 interrupção	dos	 estudos	 as	

oportunidades	de	trabalho	ficam	mais	 limitadas,	além	do	fato	de	haver	

mais	uma	pessoa	(o	recém-nascido)	com	que	é	necessário	dividir	a	renda.	

Figura 3.4: A gravidez na adolescência traz distúrbios fisiológicos e psicológicos para 
a mãe.
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Dentro	desse	assunto,	também	devemos	abordar	a	desvantagem	psicológi-

ca,	pois	a	adolescente,	durante	a	gravidez,	pode	sofrer	depressão,	ansieda-

de,	complexo	de	rejeição	e	frustrações.	Nessa	fase,	ela	também	pode	passar	

por	dificuldades	nas	suas	relações	familiares.	E	tudo	isso	aliado	ao	seu	nível	

de	imaturidade.	

Em	muitos	casos,	a	adolescente	grávida	modifica	a	sua	vida,	alterando	os	

seus	planos	de	vida	em	função	do	filho.	Por	exemplo,	as	jovens	abandonam	

os	estudos	ou	seus	empregos	e	deixam	de	praticar	suas	atividades	de	lazer	

preferidas.	Esse	fato	nem	sempre	ocorre	com	o	adolescente	do	sexo	mascu-

lino,	que,	na	maioria	das	vezes,	mantém	sua	vida	social,	familiar,	escolar	e	

continua	a	buscar	suas	oportunidades.	

Bem,	até	agora	vimos	os	 risco	que	as	adolescentes	correm	ao	engravidar.	

Diante	disso,	não	esqueça	que	você	possui	um	papel	muito	importante	na	

prevenção	dessas	 situações.	Mas,	 suponha	que	 você	 se	depare	 com	uma	

adolescente	grávida.	O	que	você	fará?	Independentemente	do	caso,	a	ado-

lescente	deve	receber	todos	os	cuidados	relevantes	à	sua	saúde	e	à	de	seu	

bebê	durante	a	gestação.	

Atividade 2

Atende ao Objetivo 3 e à Competência 1 

Veja	a	situação	a	seguir.	Fernanda,	de	15	anos,	chegou	ao	hospital	sentindo	

enjôo	e	tonturas.	Após	os	exames,	o	esperado	se	confirmou:	a	menina	está	

grávida.	Diante	dessa	situação,	preencha	os	três	balões	de	pensamento	da	

enfermeira	com	três	prováveis	problemas	–	desvantagens	–	decorrentes	de	

uma	gestação	na	adolescência.



Enfermageme-Tec Brasil 46

Vamos combater a covardia!

A	partir	de	agora,	vamos	discutir	a	violência	e	os	maus	tratos	aos	adolescen-

tes.	Aqui,	consideraremos	que	maus	tratos	são	um	tipo	de	violência	e	que	

a	criança	e	o	adolescente	são	protegidos	pelas	mesmas	leis.	O	Estatuto	da	

Criança	e	do	Adolescente	(ECA)	é	um	exemplo	desse	tipo	de	lei.			

 
Informe-se sobre o Estatuto!

Quer	saber	mais	sobre	o	Estatuto	da	Criança	

e	do	Adolescente?	Ele	foi	promulgado	em	13	

de	julho	de	1990	e	garante	o	bem-estar	dos	

jovens	nos	casos	de	adoção,	violência	e	de-

pendência	química,	por	exemplo.

Para	 lê-lo	na	 íntegra	ou	apenas	consultá-lo,	acesse	o	 site	http://

www.eca.org.br/eca.htm

Boa	leitura!

Fonte:	www.camara-butia.
rs.gov.br/cartaz_conselho.JPG
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O	primeiro	relato	científico	sobre	espancamentos	em	crianças	foi	feito	em	

meados	do	século	passado	(LARA,	2000).	Esse	estudo	relatou	casos	de	fratu-

ras	em	crianças	devido	a	espancamentos	ocorridos	dentro	de	casa.

Os	maus	tratos	físicos	envolvem	as	mais	variadas	lesões,	como	queimaduras,	

traumatismos	e	envenenamentos.	Esses	maus	tratos	normalmente	colocam	

o	adolescente	vitimizado	em	risco	de	vida.	Grande	parte	dos	adolescentes	

que	sofrem	violência	física	apresenta	desde	hematomas	até	fraturas.	

Ao	longo	da	sua	carreira	de	técnico,	você	observará	diferentes	tipos	de	vio-

lência	na	infância	e	na	adolescência.	Dentre	elas	destacamos:	

•	 Violência	escolar:	este	tipo	de	violência	origina-se,	geralmente,	pela	atri-

buição	de	apelidos,	deboches	e	outras	formas	perversas	de	relação	en-

tre	os	adolescentes.	Algumas	vezes,	esse	tipo	de	violência	conta	com	a	

conivência	dos	professores.	Atualmente,	podemos	chamar	esse	tipo	de	

agressão	de	bullying.

•	 Violência	 doméstica:	 ato	 ou	 omissão	 praticados	 por	 pais,	 parentes	 ou	

responsáveis	contra	crianças	e/ou	adolescentes.	Essa	violência	é	capaz	de	

causar	dano	físico,	sexual	e/ou	psicológico	à	vítima.	

 – Física:	 toda	e	qualquer	 ação	não	acidental,	 única	ou	 repetida,	que	

produz	uma	lesão	corporal	na	criança	ou	no	adolescente,	como	quei-

maduras	e	espancamentos.	

 – Psicológica:	configura-se	pela	rejeição,	subestima,	 isolamento	e	exi-

gência	além	da	capacidade	do	adolescente,	seja	essa	capacidade	física,	

intelectual	ou	cognitiva.	Caso	o	adolescente	não	consiga	correspon-

der	a	essa	exigência,	ele	se	sentirá	frustrado	e,	como	consequência,	

criará	ideias	negativas	sobre	si	mesmo.	

 – Sexual:	a	violência	sexual	se	constitui	na	invasão	das	partes	mais	in-

timas	do	corpo	do	adolescente,	seja	pela	força	física	ou	pelo	terro-

rismo.	Como	exemplo,	temos:	gravidez	indesejada,	abortos	forçados	

e	 inseguros,	 prostituição,	 pornografia,	mutilação	genital,	 estupro	 e	

homicídio	de	adolescente	por	razões	sexuais.	Esse	tipo	de	violência	

pode	acontecer	tanto	no	espaço	doméstico	quanto	no	espaço	social.					

 – Negligência:	esse	tipo	de	violência	se	caracteriza	quando	os	pais	ou	res-

ponsáveis	privam	os	jovens	dos	recursos	materiais	e/ou	afetivos	indispen-

sáveis	para	suprir	suas	necessidades	quando	haveria	condição	de	supri-los.	

A	negligência	pode	ser	de	ordem	física	(por	exemplo,	a	privação	de	ali-

mentação)	ou	emocional	(por	exemplo,	a	privação	de	afeto	e	atenção).	

Bullying 
Vem	da	palavra	inglesa,	
bully,	que	quer	dizer	
amedrontar	ou	intimidar.	
Logo,	bullying	significa	a	
ação	de	intimidar	alguém.	

Subestima 
Subestimar	significa	não	
dar	o	devido	valor	a	alguma	
pessoa	ou	objeto.	No	caso	
em	questão,	significa	não	
dar	o	valor	que	a	criança/
adolescente	merece.		

Capacidade	cognitiva	é	
relativa	à	capacidade	de	
adquirir	conhecimentos.
	

Glossário
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Qualquer	tipo	de	violência	gera	instabi-

lidade	 emocional,	 danos	 psicológicos,	

físicos	 e	 sociais.	 Como	 consequência,	

os	adolescentes	adquirem	diversos	pro-

blemas	de	saúde	mental.	

Portanto,	a	violência	provoca	alterações	graves	de	comportamento	

que	impedirão	o	desenvolvimento	pleno	do	indivíduo.

O jovem violento

Infelizmente,	o	adolescente	pode	ser	tanto	vítima	de	violência	como	causa-

dor	de	violência.	Você	sabia	que,	entre	todas	as	faixas	etárias,	a	adolescência	

é	a	mais	propensa	a	acidentes	e	violência?	

Segundo	Heidemann	(2006),	a	principal	causa	de	mortalidade	no	Brasil	entre	

os	jovens	é	a	violência.	Nesse	índice,	estão	incluídos	os	acidentes	de	trânsito	

e	homicídios.	Isso	ocorre,	principalmente,	como	resultado	da	junção	do	ál-

cool	com	a	direção	de	automóveis.	Em	seguida,	aparecem	os	homicídios	e,	

posteriormente,	os	suicídios,	que	também	são	significativos.

Dados	estatísticos	mostram	que	meninas	e	meninos	nascem	praticamente	

em	igual	proporção.	No	entanto,	na	adolescência,	morrem	mais	adolescen-

tes	 do	 sexo	masculino	do	que	do	 sexo	 feminino.	 Isso	pode	 ser	 explicado	

pelo	fato	de	que,	geralmente,	os	homens	se	expõem	a	um	maior	número	de	

situações	de	risco.	O	resultado	disso	é	que,	na	idade	adulta,	o	contingente	

populacional	de	mulheres	é	maior	que	o	de	homens.	Por	outro	lado,	as	ado-

lescentes	do	sexo	feminino	estão	mais	expostas	à	violência	física,	psicológica	

e	sexual,	por	causa	do	machismo,	que	é	uma	questão	cultural.	

Você	consegue	imaginar	quais	são	as	principais	preocupações	que	você	e	os	de-

mais	agentes	sociais	da	saúde	devem	ter	em	relação	ao	combate	da	violência?	

Já	vimos	que	a	violência	compromete	o	crescimento	e	o	desenvolvimento	do	

indivíduo,	deixando	sequelas	físicas	e	emocionais.	Devemos	considerar	que	o	

aspecto	mais	preocupante	da	violência	é	o	ciclo	vicioso	que	se	cria.	Já	que	vio-

lência	gera	violência,	não	devemos	aceitar	sua	banalização,	pois	corremos	o	

risco	de	ter	que	tentar	sobreviver	em	uma	sociedade	cada	vez	mais	violenta.	
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Faça a sua parte!

Ao	longo	de	sua	carreira,	você	irá	se	de-

parar	 com	 crianças	 vítimas	 de	 violência	

ou	maus	tratos.	Então,	o	que	você	deve	

fazer?	A	primeira	etapa	é	fazer	a	denún-

cia	ao	Conselho	Tutelar.	Você	não	precisa	

ter	medo	de	denunciar!	O	anonimato	é	

garantido	nessas	situações.	

Para	saber	mais	sobre	esses	procedimentos	visite	os	sites	indicados.	

Lá,	você	pode	se	orientar	quanto	aos	diferentes	tipos	de	violência	e	

qual	a	melhor	atitude	a	ser	tomada	em	cada	caso.	

http://www.portaldoconselhotutelar.com.br/

http://diganaoaerotizacaoinfantil.wordpress.com/

Atividade 3

Atende ao Objetivo 4 e à Competência 1 

Relacione	a	segunda	coluna	de	acordo	com	a	primeira:

(1)	Violência	escolar (	 )	 como	consequência,	eles	criam	ideias	

negativas	sobre	si	mesmo.	

(2)	Violência	doméstica (	 )	 invasão	 das	 partes	mais	 íntimas	 do	

corpo	do	adolescente.

(3)	Violência	física (	 )	 atualmente,	 podemos	 chamar	 esse	

tipo	de	agressão	de	bullying.
(4)	Violência	psicológica (	 )	 ato	ou	omissão	praticados	por	pais,	

parentes	 ou	 responsáveis	 contra	 o	

adolescentes.

(5)	Violência	sexual (	 )	 caracteriza-se	 pela	 privação	 dos	 re-

cursos	materiais	e/ou	afetivos.	

(6)	Negligência (	 )	 ação	não	acidental,	única	ou	repeti-

da,	que	produz	uma	 lesão	corporal	

na	criança	ou	adolescente.

 

Fonte:	www.sxc.hu/photo/1174492
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/695192
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O	adolescente	é	vítima	de	maus	tratos	quando	seus	direitos	funda-

mentais	são	negados	ou	quando	sofre	violência	dentro	do	lar	ou	

de	instituições	ditas	de	proteção.

Devemos	lembrar	que	o	artigo	227,	capítulo	VII,	título	VIII	da	Cons-

tituição	do	Brasil	assegura	à	criança	e	ao	adolescente	o	direito	à:

•	 Vida

•	 Alimentação

•	 Educação

•	 Profissionalização

•	 Cultura	

•	 Dignidade	

•	 Liberdade	

•	 Lazer	

•	 Respeito	

Além	disso,	a	constituição	os	coloca	a	salvo	de	toda	forma	de	ne-

gligência,	discriminação,	exploração,	violência,	crueldade	e	opres-

são	(LARA,	2000).

O que consomem os jovens?

O	uso	de	álcool	e	drogas	é	considerado	um	problema	característico	da	ado-

lescência.	Segundo	a	Organização	Mundial	da	Saúde	(OMS),	droga	é	toda	

substância	que	ao	ser	introduzida	no	organismo	produz	algumas	alterações,	

Essas	alterações	pode	ser	fisiológicas	(rubor,	dilatação	da	pupila,	sonolência,	

agitação,	fome,	anorexia,	dentre	outras,	dependendo	da	droga	utilizada)	e/

ou	emocionais	(euforia,	contentamento,	depressão,	temor,	entre	outras).	
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O	abuso	dessas	 substâncias	pode	 levar	 à	dependência	fisiológica	e	psico-

lógica.	 Para	 piorar,	 essa	 dependência	 tende	 a	 continuar	 na	 idade	 adulta.	

Segundo	Papalia	(2007),	os	fatores	de	risco	que	aumentam	a	probabilidade	

de	o	adolescente	usar	drogas	são:

•	 fraco	controle	dos	impulsos	e	tendência	a	buscar	novas	sensações;

•	 influências	familiares,	como	predisposição	genética	ao	vício;	uso	ou	acei-

tação	de	drogas	por	parte	dos	pais;	práticas	educativas	inconsistentes	e	

conflitos	familiares.	

•	 problemas	de	comportamento	precoce	e	persistente,	principalmente	de	

agressão;

•	 fracasso	escolar	e	falta	de	comprometimento	com	a	educação;

•	 rejeição	por	parte	das	pessoas	que	convivem	com	ele.

A	experiência	profissional	permite	afirmar	que	são	inúmeros	os	fatores	que	

contribuem	para	o	envolvimento	do	adolescente	com	as	drogas.	O	fato	é	

que	esse	caminho	é	doloroso	tanto	para	o	usuário	quanto	para	a	sua	família.	

Por	isso,	a	prevenção	é	a	principal	estratégia	de	ação.	

Mas	quais	 são	as	drogas	mais	utilizadas	pelos	adolescentes	brasileiros?	O	

álcool,	a	maconha	e	o	 tabaco	são	as	 três	drogas	mais	populares	entre	os	

adolescentes.	Elas	são	as	chamadas	“drogas	de	porta	de	entrada”,	pois	seu	

uso	constante	costuma	levar	ao	uso	de	substâncias	mais	fortes,	como	a	co-

caína	e	o	crack.

Veja,	a	seguir,	mais	informações	sobre	cada	uma	dessas	drogas	mais	popu-

lares	entre	os	adolescentes.
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Diário de um adolescente

Você	não	pode	deixar	de	assistir	a	esse	filme!	

Nele,	o	ator	Leonardo	DiCaprio,	em	início	de	carreira,	interpreta	o	

adolescente	Jim	Carroll.	Esse	 jovem	mostra	grande	talento	tanto	

no	basquete	quanto	nos	poemas	que	anota	num	surrado	caderni-

nho,	em	que	ele	transforma	em	versos	o	duro	cotidiano	das	ruas.	

Tudo	vai	bem	até	que	ele	junta-se	a	um	grupo	e	conhece	o	mundo	

das	drogas.

Esse	longa-metragem	mostra	bem	as	agressões	que	os	jovens	so-

frem,	principalmente	da	sociedade,	e	como	eles	reagem	a	isso.		

Álcool

O	 álcool	 é	 uma	 droga	 potente	 que	 altera	 o	

estado	de	 consciência	 de	 quem	o	bebe.	 Seu	

uso	entre	os	adolescentes	aumenta	considera-

velmente,	 ou	 seja,	 cada	 vez	mais	 adolescen-

tes	usam	álcool	e	começam	a	usá-lo	cada	vez	

mais	 precocemente.	 Isso	 é	 preocupante	 por-

que	os	jovens	que	começam	a	beber	antes	dos	

15	anos	têm	quatro	vezes	mais	chances	de	se	

tornarem	dependentes	de	álcool	do	que	aque-

les	que	começam	após	os	20	anos	 (PAPALIA;	

OLDS;	FELDMAN,	2007).		

Maconha

Os	 adolescentes	 experimentam	 maconha	

geralmente	pelos	mesmos	motivos	que	ex-

perimentam	o	álcool.	Como	exemplo,	po-

demos	citar	a	curiosidade,	o	desejo	de	fazer	

parte	de	um	grupo,	a	imitação	de	amigos	e	

a	vontade	de	se	sentirem	adultos.	

Fonte:	http://www.plenarinho.gov.br/edu-
cacao/Reportagens_publicadas/drogas-nao-
sao-brincadeira-de-crianca-nem-de-adulto

Fonte:	www.sxc.hu/photo/497934	
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O	hábito	de	 fumar	maconha	 traz	prejuízos	para	o	 cérebro,	o	 coração,	os	

pulmões	e	o	sistema	imunológico	(responsável	pela	defesa	do	organismo).	

Quando	o	jovem	fuma,	ele	inala	uma	fumaça	que	contém	mais	de	400	subs-

tâncias	cancerígenas	(causadoras	de	câncer).	

O	uso	da	maconha	prejudica	a	memória,	a	aprendizagem	e	a	percepção.	Ela	

também	 contribui	 para	 a	 ocorrência	 de	 acidentes	 de	 trânsito,	 deficiências	

nutricionais,	 infecções	 respiratórias	e	outros	problemas	 físicos.	Além	disso,	

pode	diminuir	a	motivação,	a	vigilância	e	a	capacidade	de	concentração	do	

adolescente.	Isto	é,	compromete	o	desempenho	do	adolescente	nos	estudos.	

Além	desses	problemas,	o	vício	em	maconha	pode	trazer	inúmeros	problemas	

familiares	(brigas	e	conflitos)	e	sociais	(reprovação	escolar	e	desemprego).	

Tabaco

A	prevalência	do	tabagismo	em	idade	pre-

coce	 é	 particularmente	grave	 diante	 dos	

problemas	que	podem	surgir	a	longo	pra-

zo.	A	pessoa	que	fuma	durante	a	infância	

ou	a	adolescência	pode	danificar	irreversi-

velmente	suas	estruturas	pulmonares.	Essa	

condição	aumenta	o	risco	de	desenvolver	

câncer	 de	 pulmão,	 mesmo	 em	 pessoas	

que	posteriormente	pararam	de	fumar	(PAPALIA;	OLDS;	FELDMAN,	2007).	

Como combater?

Com	 o	 conhecimento	 adquirido	 até	 aqui,	 podemos	 concluir	 que	 quanto	

mais	fatores	de	risco	estiverem	presentes,	maiores	são	as	chances	de	o	ado-

lescente	abusar	das	drogas.	Uma	influência	precoce,	e	importante,	é	o	uso	

dessas	substâncias	nos	meios	de	comunicação.	Segundo	um	estudo	citado	

por	Papalia	(2007),	álcool,	cigarros	ou	drogas	ilícitas	são	mostrados	em	70%	

dos	dramas	em	horário	nobre	das	redes	de	televisão.	Assim,	como	os	ado-

lescentes	estão	passando	por	um	processo	de	autoafirmação,	essa	exposição	

acaba	estimulando	o	uso	dessas	substâncias	entre	os	jovens.	

Prevalência 
O	número	total	de	casos	
existentes	de	uma	doença	
ou	condição	em	uma	
determinada	população	
em	um	dado	momento	
temporal.	

Glossário

Fonte:	www.sxc.hu/photo/941601
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O	uso	 de	 drogas	 na	 adolescência	 não	 é	 apenas	 um	 problema	 individual,	

mas	também	familiar	e	comunitário.	Você	tem	um	papel	muito	importante	

na	prevenção	e	no	tratamento	dessa	enfermidade.	Por	 isso,	para	preveni-

las,	deve	promover	atividades	de	educação	sobre	o	assunto,	como	oficinas,	

seminários	e	debates	destinados	aos	adolescentes.	Quanto	ao	tratamento,	

você	deve	se	especializar	na	área	e	atuar	junto	com	uma	equipe	multidisci-

plinar	também	especializada.	

Fonte:	http://www.educacao.go.gov.br/intranet/
portal/Sistemas/Not/fotos/drogas.jpg

Ao	 ingressarem	 num	 programa	 de	 reabilitação,	 os	 adolescentes	

necessitam	de	ajuda	para	identificar	o	problema	que	os	motivou	a	

usar	drogas.		

É	importante	que	eles	reconheçam	seu	comportamento	autodes-

trutivo	e	inadequado	relacionado	ao	vício	da	droga.

Atividade 4

Atende ao Objetivo 5 e à Competência 1

Marque	V	para	as	sentenças	verdadeiras	ou	F	para	as	sentenças	falsas:	

(	 )	 O	álcool,	a	maconha	e	o	crack	são	as	três	drogas	mais	populares	entre	

os	adolescentes	brasileiros.	Elas	são	chamadas	de	“drogas	de	porta	de	

entrada”,	pois	seu	uso	constante	costuma	levar	ao	uso	de	substâncias	

mais	fortes.	

(	 )	 Os	jovens	que	começam	a	consumir	bebida	alcoólica	antes	dos	15	anos	

têm	quatro	vezes	mais	chances	de	se	tornarem	dependentes	do	álcool	

do	que	aqueles	que	começam	após	os	20	anos.
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(	 )	 O	uso	da	maconha	pode	diminuir	a	motivação,	a	vigilância	e	a	capaci-

dade	de	concentração	do	adolescente.	

(	 )	 A	prevalência	do	tabagismo	em	idade	precoce	é	particularmente	grave	

diante	dos	problemas	que	podem	surgir	a	longo	prazo,	pois	a	pessoa	

que	fuma	durante	a	adolescência	pode	danificar	irreversivelmente	suas	

estruturas	pulmonares.	

(	 )	 Referente	ao	uso	de	drogas,	podemos	afirmar	que:	quanto	mais	fatores	

de	risco	estiverem	presentes,	menores	serão	as	chances	de	o	adolescen-

te	usar	drogas.	

Resumo

Como	estudamos,	este	tema	abordou	os	principais	agravos	sociais	que	aco-

metem	os	adolescentes.	São	eles:	

•	 As	doenças	sexualmente	transmissíveis	mais	comuns	são	o	papilomavírus	

humano	e	a	herpes.	

•	 A	gravidez	na	adolescência	traz	problemas	de	ordem	física,	econômica	e	

social,	principalmente,	para	a	adolescente	grávida.

•	 O	adolescente	pode	ser	tanto	a	vítima	quanto	o	responsável	pela	violência.

•	 O	tabaco,	a	maconha	e	o	álcool	são	as	drogas	mais	usadas	pelos	adoles-

centes	brasileiros.	

Informação sobre o próximo tema

No	próximo	tema,	estudaremos	a	enfermagem	na	promoção	da	saúde	física	

e	mental	do	adolescente.
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Respostas das atividades 

Atividade 1

b)	 Estão	corretas	as	alternativas	I,	III	e	IV.

Atividade 2 

Os	problemas	decorrentes	de	uma	gestação	na	adolescência	são	vários,	mas	

a	sua	resposta	estará	correta	se	forem	abordado	três	problemas	dentre	os	

apresentados	a	seguir:

•	 De	ordem	física	ou	fisiológica:	quando	uma	adolescente	gera	uma	crian-

ça,	seu	próprio	organismo	compete	com	o	feto	por	nutrientes	vitais	para	

ambos.	

•	 De	ordem	social:	a	mãe	pode	ter	que	ficar	afastada	de	seu	grupo	social	

para	cuidar	do	bebê.

•	 De	ordem	educacional:	muitas	vezes	a	mãe	precisa	 interromper	os	es-

tudos	para	cuidar	do	recém-nascido	e	depois	não	consegue	retomar	a	

rotina	de	frequentar	a	escola.	

•	 De	ordem	econômica:	com	a	interrupção	dos	estudos	as	oportunidades	

de	trabalho	ficam	mais	limitadas,	além	do	fato	de	haver	mais	uma	pessoa	

com	quem	dividir	a	renda.

•	 De	ordem	psicológica:	durante	a	gravidez,	a	adolescente	pode	sofrer	de-

pressão,	ansiedade,	complexo	de	rejeição	e	frustrações.	

Atividade 3

(4)	 como	consequência,	eles	criam	ideias	negativas	sobre	si	mesmo.	

(5)	 invasão	das	partes	mais	íntimas	do	corpo	do	adolescente.

(1)	 atualmente,	podemos	chamar	esse	tipo	de	agressão	de	bullying.
(2)	 ato	ou	omissão	praticados	por	pais,	parentes	ou	responsáveis	contra	o	

adolescentes.

(6)	 caracteriza-se	pela	privação	dos	recursos	materiais	e/ou	afetivos.	

(3)	 ação	não	acidental,	única	ou	repetida,	que	produz	uma	lesão	corporal	

na	criança	ou	adolescente.
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Atividade 4

(F)	 O	álcool,	a	maconha	e	o	crack	são	as	três	drogas	mais	populares	entre	os	

adolescentes	brasileiros.	Elas	são	chamadas	de	“drogas	de	porta	de	entrada”,	

pois	seu	uso	constante	costuma	levar	ao	uso	de	substâncias	mais	fortes.	

(V)	 Os	jovens	que	começam	a	consumir	bebida	alcoólica	antes	dos	15	anos	

têm	quatro	vezes	mais	chances	de	se	tornarem	dependentes	do	álcool	

do	que	aqueles	que	começam	após	os	20	anos.

(V)	 O	uso	da	maconha	pode	diminuir	a	motivação,	a	vigilância	e	a	capacida-

de	de	concentração	do	adolescente.	

(V)	 A	prevalência	do	tabagismo	em	idade	precoce	é	particularmente	grave	

diante	dos	problemas	que	podem	surgir	a	 longo	prazo,	pois	a	pessoa	

que	fuma	durante	a	adolescência	pode	danificar	irreversivelmente	suas	

estruturas	pulmonares.	

(F)	 Referente	ao	uso	de	drogas,	podemos	afirmar	que:	quanto	mais	fatores	

de	risco	estiverem	presentes,	menores	serão	as	chances	de	o	adolescen-

te	usar	drogas.	
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Tema 4 | A enfermagem na pro-
moção da saúde física e 
mental do adolescente

Objetivo geral do tema

•	 Apresentar	o	papel	do	técnico	em	enfermagem	na	promoção	e	

manutenção	da	saúde	física	e	mental	do	adolescente.

Objetivos específicos voltados para o 
tema

Ao	final	do	estudo	deste	tema,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 determinar	os	fatores	que	influenciam	a	saúde	física	e	mental	

do	adolescente;

2.	 atuar	na	promoção	da	saúde	física	e	mental	do	adolescente;

3.	 explicitar	as	necessidades	físicoemocionais	na	manutenção	da	

saúde	do	adolescente;

4.	 diferenciar	anorexia	de	bulimia.

Competência a ser desenvolvida

•	 Capacidade	de	atuar	na	promoção	e	recuperação	da	saúde	do	

adolescente.

Saúde e adolescência

Os	adolescentes,	de	maneira	geral,	são	indivíduos	saudáveis.	Os	índices	de	

doenças	são	baixos	durante	esse	período	etário,	existindo,	porém,	uma	gran-

de	 preocupação	 com	o	 corpo.	As	 doenças	mais	 comuns	 na	 adolescência	

estão	ligadas,	de	algum	modo,	às	alterações	corporais	da	puberdade	ou	à	

adoção	de	um	comportamento	de	alto	risco.
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A	assistência	de	enfermagem	ao	adolescente	deve	partir	do	conhecimento	

e	das	características	próprias	dos	adolescentes	e	dos	problemas	inerentes	a	

essa	faixa	etária.	O	técnico	em	enfermagem	que	atua	com	os	adolescentes	

deve	desenvolver	a	habilidade	de	interpretação	das	expressões	verbais	e	não	

verbais.	Uma	atitude	de	segurança	e	responsabilidade	é	fundamental	para	

lidar	com	esse	tema.

Os	adolescentes	não	têm	o	hábito	de	cuidar	da	saúde	e,	assim,	dificilmente	

procuram	o	serviço	de	saúde	com	regularidade.	Por	isso,	os	profissionais	de	

saúde,	em	especial	da	enfermagem,	devem	estar	munidos	de	estratégias	de	

busca	e	acolhimento	do	adolescente.	As	ações	de	promoção	e	manutenção	da	

saúde	desse	grupo	etário	estão	baseadas	basicamente	em	ações	educativas.

Neste	tema,	você	verá	que	a	educação	em	saúde	é	a	principal	ferramenta	do	

técnico	em	enfermagem	que	trabalha	com	adolescente,	pois	representa	um	pa-

pel	de	construção	na	relação	do	adolescente	consigo	próprio	e	com	o	mundo.

Boa forma física

Jovens	 que	praticam	esportes	 coletivos	 ou	 individuais	 têm	menos	 proble-

mas	físicos	e	emocionais,	sentindo-se	melhor	em	relação	a	si	do	que	outros	

jovens	menos	ativos.	As	atividades	competitivas	auxiliam	o	adolescente	no	

processo	de	autoavaliação,	no	desenvolvimento	do	autorrespeito	e	na	preo-

cupação	com	o	outro.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/415719

Figura 4.1: A prática de exercício físico é importante para o desenvolvimento do 
adolescente.
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A	aptidão	física	 influencia	muito	o	estado	de	saúde	do	indivíduo,	durante	

toda	a	vida.	Por	isso,	adolescentes	devem	ser	constantemente	encorajados	

a	praticar	atividades	físicas.	Isso	porque,	quando	um	adolescente	possui	um	

estilo	de	vida	sedentário,	a	tendência	é	que	permaneça	sedentário	na	vida	

adulta.	Esse	sedentarismo	aumenta	o	risco	de	a	pessoa	desenvolver	obesida-

de,	diabetes	e	doenças	cardíacas.	Entretanto,	é	importante	deixar	claro	que	

a	prática	de	atividades	físicas	é	importante	para	todas	as	idades!

Com	relação	ao	adolescente,	é	importante	ter	bom	senso	e	não	estimular	a	prá-

tica	de	atividades	que	estejam	além	de	suas	capacidades	físicas	ou	emocionais.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/489916

Figura 4.2: O sedentarismo pode afetar a saúde física e mental do adolescente.

O	técnico	em	enfermagem	tem,	no	estímulo	da	prática	de	atividades	físicas,	

uma	excelente	ferramenta	de	promoção	da	saúde	e	de	construção	da	auto-

estima	do	adolescente.



Enfermageme-Tec Brasil 62

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1

1.	 Por	que	o	técnico	em	enfermagem	tem,	no	estímulo	da	prática	de	atividades	

físicas,	uma	excelente	ferramenta	de	promoção	da	saúde	do	adolescente?

Necessidade de sono

Os	adolescentes	necessitam	dormir	cerca	de	nove	horas	por	noite.	Quando	

privados	do	sono	ou	quando	têm	hábitos	de	sono	irregulares,	eles	podem	

apresentar	sonolência,	mau	desempenho	na	escola	e,	até	mesmo,	sintomas	

de	depressão.	A	grande	maioria	dos	adolescentes	dorme	menos	do	que	ne-

cessita.	Eles,	em	geral,	vão	dormir	mais	tarde	e	acordam	cedo,	principalmen-

te	os	que	estudam	pela	parte	da	manhã.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/959697

Figura 4.3: Por que será que muitos adolescentes ficam acordados até tarde?

Muitos	adolescentes	tendem	a	ficar	acordados	até	mais	tarde,	e	algumas	pes-

soas	pensam	que	isso	acontece	devido	à	necessidade	de	estudar	à	noite	ou	ao	

desejo	de	agir	como	os	adultos.	Pensam	também	que	eles	ficam	acordados	
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até	tarde	porque	têm	o	hábito	de	ficar	escutando	música,	conversando	no	

telefone	com	amigos	ou	navegando	na	Internet	à	noite.	Isso	pode,	realmen-

te,	acontecer;	entretanto,	muitos	adolescentes	dormem	tarde	devido	a	uma	

mudança	no	ciclo	natural	do	sono,	desencadeada	pela	melatonina.

A	melatonina	é	um	hormônio	produzido	pela	glândula	pineal,	que	se	situa	

no	centro	do	cérebro.	A	secreção	da	melatonina	ocorre	durante	a	noite,	em	

resposta	 ao	 escuro.	 A	 secreção	 desse	 hormônio	 atinge	 um	 nível	máximo	

no	meio	da	noite,	depois	diminui	até	a	manhã.	A	síntese	e	a	entrada	em	

circulação	da	melatonina	são	inibidas	pela	luz:	é	o	hormônio	do	sono	e	que	

fortalece	o	sistema	imunológico.

Após	a	puberdade,	mas	ainda	na	adolescência,	a	 secreção	da	melatonina	

ocorre	em	um	horário	mais	adiantado	da	noite	do	que	anteriormente.	Por-

tanto,	 os	 adolescentes	precisam	dormir	mais	 tarde	 e,	 consequentemente,	

levantar	também	mais	tarde,	o	que	nem	sempre	é	possível.

Na	maioria	das	escolas,	as	aulas	começam	muito	cedo,	em	torno	de	sete	ho-

ras	da	manhã.	Assim,	há	uma	falta	de	sincronia	com	os	ritmos	biológicos	dos	

adolescentes.	Comumente,	diz-se	que	o	 ciclo	diário	dos	adolescentes	está	

relacionado	com	os	hormônios,	o	que	é	uma	verdade.	Pela	manhã,	os	adoles-

centes	tendem	a	estar	menos	alerta	e	mais	estressados.	Iniciar	as	aulas	num	

período	mais	tarde	maximizaria	a	capacidade	de	concentração	dos	alunos.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/1094329

Figura 4.4: Quando o adolescente dorme tarde e tem que acordar cedo, ele fica com 
muito sono pela manhã.

Glândula pineal 
ou epífise
Pequena	glândula	
endócrina	localizada	no	
centro	do	cérebro,	que	
produz	alguns	hormônios	
intimamente	relacionados	
com	as	atividades	de	sono/
repouso	e	de	reprodução/
sexuais.

Glossário
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Atividade 2

Atende aos Objetivos 1 e 3 e à Competência 1

Marcos	Aurélio	é	um	 lindo	adolescente	de	16	anos,	que	vive	em	conflito	

com	sua	mãe	por	ter	que	levantar	cedo	para	ir	à	escola.	Constantemente	é	

advertido	por	dormir	na	aula.	Sua	mãe	briga	muito	por	causa	disso	e	diz	que	

a	culpa	é	dele,	por	ficar	usando	o	computador	até	tarde.	No	entanto,	isso	

não	é	verdade.	Ele	não	fica	no	computador.	Frente	a	essa	história,	responda	

por	que	os	adolescentes	costumam	dormir	pouco	e	como	a	privação	de	sono	

pode	afetá-los.

Nutrição e transtornos alimentares

A	nutrição	é	de	grande	importância	no	período	da	adolescência,	pois	uma	

alimentação	adequada	é	o	passaporte	para	uma	vida	saudável.	O	aumento	

rápido	da	altura,	do	peso,	da	massa	muscular	e	da	maturidade	sexual	na	

adolescência	é	acompanhado	por	maiores	necessidades	nutricionais.	Essas	

necessidades	são	difíceis	de	serem	determinadas,	devido	a:

•	 poucas	informações	nutricionais	nessa	faixa	etária;

•	 influência	de	 fatores	emocionais	e	psicológicos	que	afetam	os	hábitos	

alimentares;

•	 influência	de	outros	 fatores	que	causam	estresse	e	afetam	a	utilização	

dos	nutrientes.

Em	geral,	os	adolescentes	apresentam	uma	ingestão	adequada	de	proteínas	

para	satisfazer	suas	necessidades,	exceto	aqueles	que	limitam	sua	alimenta-

ção	por	causa	de	problemas	econômicos	ou	pela	tentativa	de	perder	peso.

Durante	o	período	de	crescimento	rápido,	existe	um	aumento	substancial	na	

necessidade	de	minerais,	tais	como	cálcio,	ferro	e	zinco.	Veja	por	quê:

•	 cálcio	–	é		importante	para	o	crescimento	esquelético	(ósseo);
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•	 ferro	–	é	 importante	para	a	expansão	da	massa	muscular	e	do	volume	

sanguíneo;

•	 zinco	–	é	importante	para	a	geração	dos	tecidos	ósseos.

Você,	como	técnico	em	enfermagem,	deve	sugerir	aos	adolescentes	e	seus	

responsáveis	 a	 adoção	de	uma	dieta	 saudável,	 em	que	 frutas,	 verduras	 e	

legumes	 sejam	associados	aos	minerais	 (feijão),	proteínas	 (carnes	e	ovos),	

lípidios	(gorduras)	e	carboidratos	(pão,	massas),	prevenindo,	dessa	forma,	os	

distúrbios	degenerativos	da	fase	adulta.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/1196138

Figura 4.5: Os adolescentes devem manter uma dieta balanceada, com quantidades 
adequadas de proteínas, carboidratos e lipídios.

A	importância	de	uma	boa	ingestão	de	cálcio	na	adolescência	está	relaciona-

da	ao	fato	de	que	a	massa	óssea	máxima	é	adquirida	durante	este	período	

etário.	Portanto,	o	cálcio	depositado	durante	esses	anos	determina	o	risco	de	

osteoporose	(perda	de	massa	óssea)	no	futuro.

Principais transtornos alimentares que atingem 
os adolescentes

Os	adolescentes	 são	 acometidos,	 principalmente,	 por	 três	 transtornos	 ali-

mentares,	que	são:

•	 obesidade;
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•	 anorexia;

•	 bulimia.

Obesidade
A	necessidade	de	calorias	a	serem	ingeridas	por	um	adolescente	mediano	

do	sexo	feminino	é	2.200	calorias,	e	para	um	adolescente	mediano	do	sexo	

masculino	é	de	2.800	calorias.

A	grande	maioria	dos	adolescentes	ingere	mais	calorias	do	que	gasta,	por-

tanto,	acumulam	gordura	corporal	em	excesso.

Jo
e	
Zl
om

ek

Fonte:	www.sxc.hu/photo/814159
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/858441

Figura 4.6: O método mais bem-sucedido para tratar a obesidade é a reeducação 
alimentar, combinada à prática de exercícios físicos.

Pouca	 atividade	 física	 e	maus	hábitos	 alimentares	 são	 algumas	 causas	da	

obesidade.	Mas	essas	causas	podem	ser	controladas	pelos	próprios	adoles-

centes.	Os	programas	de	perda	de	peso	por	meio	de	reeducação	alimentar	

e	prática	de	atividade	física	têm	dado	resultado,	pois	atuam	na	modificação	

de	comportamento.

	

Processo contra o McDonald’s

Um	grupo	de	adolescentes	americanos	entrou	com	uma	ação	na	

Suprema	Corte	de	Nova	York,	que	responsabiliza	a	cadeia	de	fast-

food	McDonald’s	pelo	excesso	de	peso	do	grupo.

O	 processo,	 aberto	 pelo	 advogado	 Samuel	 Hirsch,	 acusa	 o	

McDonald’s	de	violar	o	estatuto	de	defesa	do	consumidor	de	Nova	

York	 ao	 fazer	 com	que	 os	 consumidores	 acreditassem	que	 seus	

produtos	eram	saudáveis	e	nutritivos.	

A	ação	alega	que	a	empresa	não	forneceu	informações	adequadas	

sobre	os	 riscos	 associados	a	uma	alimentação	baseada	nos	 san-

duíches,	fazendo	com	que	crianças	desenvolvessem	problemas	de	

saúde,	como	diabetes,	pressão	alta	e	obesidade.
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Um	dos	adolescentes	representados	pelo	processo	tem	15	anos	e	

pesa	180	quilos.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/115057

Fonte:	http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2002/021122_

macss3.shtml.

Acesso	em	26	jun	2009

	

No	entanto,	a	obesidade	não	está	ligada	somente	a	uma	alimentação	ina-

dequada.	Há	fatores	genéticos	que	contribuem	para	tornar	algumas	pessoas	

susceptíveis	a	ela.

Adolescentes	obesos	tendem	a	ser	adultos	obesos,	portadores	de	doenças	

crônicas	(hipertensão,	diabetes,	cardiopatias,	dentre	outras),	sujeitos	a	riscos	

físicos,	sociais	e	psicológicos.	As	dietas	bem-sucedidas	são	aquelas	que	utili-

zam	alimentos	saudáveis	em	porções	adequadas.	O	adolescente	deve	apren-

der	como	incorporar	os	alimentos	preferidos	na	dieta	e	selecionar	substitutos	

satisfatórios.

O	índice	de	sucesso	do	tratamento	da	obesidade	é	a	motivação	para	a	per-

da	 de	 peso.	Os	 adolescentes	 devem	estar	motivados	 a	 perder	 peso	 e	 ter	

responsabilidade	pessoal	pelos	seus	hábitos	alimentares	e	seu	programa	de	

exercícios.



e-Tec BrasilTema 4 | A enfermagem na promoção da saúde física e mental do adolescente 69

Anorexia
Anorexia	é	um	transtorno	alimentar	caracterizado	pela	privação	de	alimentos.

Figura 4.7: As pessoas anoréxicas exageram na busca pela magreza e acabam com-
prometendo sua saúde.

A	anorexia	pode	ocorrer	em	adolescentes	de	ambos	os	sexos,	porém	é	mais	

frequente	em	adolescentes	do	sexo	feminino.

A	importância	dada	atualmente	à	magreza	é	um	fator	bastante	significativo	

para	desencadear	a	anorexia.	O	padrão	de	beleza	é	aquele	ditado	pelas	mo-

delos	altas	e	magras	que	aparecem	na	mídia.

Em	sua	grande	maioria,	as	adolescentes	portadoras	desse	transtorno	pos-

suem	alguma(s)	das	seguintes	características:

•	 pertencem	a	classes	sociais	média	ou	alta;

•	 são	descritas	como	“boas	moças”;

•	 possuem	nível	de	escolaridade	alto.

A	causa	desse	transtorno	é	 indefinida,	mas	pode	estar	relacionada	a	uma	

combinação	de	fatores	genéticos	e	ambientais.	A	busca	pela	silhueta	magra	

e	o	medo	de	engordar	são	os	principais	aspectos	psicológicos	da	anorexia	

nervosa	e,	geralmente,	são	precedidos	por	distúrbios	do	humor.
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A anorexia também atinge os homens

Tradicionalmente	associada	ao	universo	feminino,	a	anorexia	tem	

atingido	cada	vez	mais	homens.	Hoje,	eles	ocupam	60%	dos	leitos	

da	enfermaria	do	Ambulim	(Ambulatório	de	Bulimia	e	Transtornos	

Alimentares)	do	Hospital	das	Clínicas	de	São	Paulo,	o	primeiro	do	

país	a	ter	um	grupo	específico	para	tratar	anoréxicos.

Em	dois	meses	de	funcionamento,	o	grupo	conta	com	16	jovens	

com	idade	média	de	18	anos,	seis	deles	internados	porque	corriam	

risco	 de	morte.	 Eles	 ocupavam	 seis	 dos	 dez	 leitos	 do	Ambulim,	

onde	antes	só	havia	meninas.	Em	15	anos	de	existência,	o	ambula-

tório	só	havia	tido	cinco	casos	de	anorexia	masculina.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/1192445

O	fenômeno	ainda	é	uma	incógnita,	não	está	restrito	ao	Hospital	

das	Clínicas	 e	 está	 sendo	objeto	 de	 pesquisas	 em	 vários	 países.	

Especialistas	em	 transtornos	alimentares	 também	têm	 registrado	

aumento	na	procura	de	meninos	em	seus	consultórios.

Fonte:	 http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u132251.

shtml.

Acesso	em	26	jun	2009.
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O	tratamento	da	anorexia	é	a	correção	da	desnutrição,	o	que,	muitas	vezes,	

requer	a	hospitalização.	Após	a	alta	hospitalar,	pode	 ser	ainda	necessário	

o	acompanhamento	do	adolescente	por	uma	equipe	multiprofissional	(mé-

dicos,	 nutricionostas,	 psicólogos)	 por	 um	bom	 tempo.	 Entretanto,	 para	 o	

sucesso	do	tratamento,	é	necessária	a	modificação	no	comportamento	do	

adolescente,	o	que	muitas	vezes	é	conseguido	por	meio	de	uma	terapia.

Quando	a	anorexia	está	relacionada	a	problemas	familiares,	é	necessário	que	

seja	feita	terapia	familiar,	para	a	correção	desses	problemas.

	

Espelho, espelho meu

Você	já	ouviu	falar	em	dismorfia?	A	dismorfia	é	um	dos	transtornos	

relacionados	à	imagem	corporal.	A	pessoa	com	dismorfia	apresen-

ta	uma	preocupação	exagerada	com	um	defeito	real	ou	imaginá-

rio.	Se	existe	uma	anomalia	real	–	por	exemplo,	uma	orelha	maior	

do	que	a	outra	ou	uma	cicatriz	–	esse	fato	é	superdimensionado.	

Os	dismórficos	passam	boa	parte	de	seus	dias	pensando	em	seus	

“defeitos”	físicos.

A	dismorfia	pode	aparecer	em	associação	a	outros	transtornos	de	

imagem,	como	a	anorexia	ou	a	bulimia.	Além	disso,	pode	acome-

ter	homens	e	mulheres.

As	consequências	da	dismorfia	podem	ser	muito	graves.	Os	por-

tadores	desse	 transtorno	 são	 inseguros,	 têm	baixa	 autoestima	e	

acham-se	feios.	Mais	do	que	isso,	eles	têm	dificuldade	para	cum-

prir	com	suas	obrigações	sociais	–	passam	a	render	menos	na	esco-

la	ou	no	emprego.	As	relações	com	amigos,	familiares	e	parceiros	

também	ficam	prejudicadas.

Por	isso,	muitas	vezes,	os	dismórficos	se	isolam	das	outras	pessoas	

e,	nas	situações	mais	graves,	entram	em	depressão.
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Adaptado	 de:	 http://www.linkto.com.br/cached/65166/map.html	

e	 http://www.caras.com.br/edicoes/752/textos/o-que-e-dismorfia-

transtorno-da-imagem-que-causa-muito-sofrimento/

Acesso	em	01	jul	2009.

 
Bulimia
Bulimia	é	um	transtorno	alimentar	em	que	uma	pessoa	regularmente	ingere	

grande	quantidade	de	alimentos	e	depois	usa	 laxantes	ou	 induz	o	vômito	

na	tentativa	de	eliminar	os	alimentos	ingeridos.	A	pessoa	com	bulimia	pode	

ainda	fazer	exercícios	excessivos	para	tentar	emagrecer.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/626543

Figura 4.8: As pessoas com bulimia estão insatisfeitas com sua imagem.

Assim	como	a	anorexia,	a	bulimia	também	pode	ocorrer	em	adolescentes	de	

ambos	os	sexos,	porém	é	mais	frequente	no	sexo	feminino.

A	bulimia	consiste	no	consumo	de	grande	quantidade	de	alimentos	hiperca-

lóricos	em	um	curto	período	(menor	que	duas	horas).	A	compulsão	é	contra-

atacada	por	métodos	de	controle	de	peso:

•	 uso	de	laxativos;

•	 indução	do	vômito;

•	 abuso	de	diuréticos;

•	 exercícios	rigorosos.

A	frequência	da	utilização	desses	métodos	pode	ocorrer	uma	vez	por	semana	

ou	até	de	sete	a	oito	vezes	ao	dia.	Esses	ciclos	de	come/elimina	são	seguidos	

por	pensamentos	autodepressivos,	humor	deprimido	e	uma	consciência	de	

que	o	padrão	de	alimentação	está	anormal,	ou	seja,	a	pessoa	sabe	que	esse	

comportamento	não	é	normal	nem	saudável.
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O	diagnóstico	da	bulimia	é	feito	a	partir	de	complicações,	como:

•	 queixas	de	dores	abdominais	devido	ao	uso	abusivo	de	laxativos;

•	 desgaste	do	esmalte	dentário	e	maior	índice	de	cáries,	devido	à	ação	do	

ácido	gástrico	ao	vomitar;

•	 dor	na	garganta;

•	 desidratação;

•	 pirose	(azia).

O	tratamento	da	bulimia	é	similar	ao	da	anorexia.	Às	vezes,	a	hospitalização	

se	faz	necessária,	devido	a	complicações	como	lesões	esofágicas.	É	indicada	

a	 realização	 de	monitoração	 cardíaca,	 assim	 como	 de	 sessões	 de	 terapia	

comportamental.

Figura 4.9: As pessoas com bulimia costumam induzir o vômito.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 4 e à Competência 1

Relacione	a	segunda	coluna	de	acordo	com	a	primeira:
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1.	 Obesidade

2.	 Anorexia

3.	 Bulimia

(	 )	A	grande	maioria	dos	adolescentes	ingere	mais	calo-

rias	do	que	gasta,	portanto,	acumula	gordura	corpo-

ral	em	excesso.

(	 )	Transtorno	alimentar	em	que	a	pessoa	regularmente	

ingere	grande	quantidade	de	alimentos	hipercalóricos	

num	curto	período	e	depois	tenta	eliminar	os	alimen-

tos	ingeridos.

(	 )	A	importância	dada	atualmente	à	magreza	é	um	fator	

bastante	significativo	para	o	seu	desencadeamento.

(	 )	O	método	mais	bem-sucedido	para	tratar	esse	proble-

ma	é	a	reeducação	alimentar,	combinada	à	prática	de	

exercícios	físicos.

(	 )	 Os	ciclos	de	come/elimina	são	seguidos	por	pensamen-

tos	autodepressivos,	humor	deprimido	e	uma	consciên-

cia	de	que	o	padrão	de	alimentação	está	anormal.

(	 )	 Transtorno	alimentar	 caracterizado	pela	privação	de	

alimentos,	em	que	a	busca	exagerada	pela	magreza	

acaba	comprometendo	sua	saúde.

(	 )	A	compulsão	é	contra-atacada	por	métodos	de	con-

trole	de	peso,	como:	uso	de	laxativos,	indução	do	vô-

mito,	abuso	de	diuréticos	e	exercícios	rigorosos.

Transtornos afetivos

O	adolescente	é	um	ser	instável	e	vulnerável.	Ele	precisa	saber	lidar	com	perdas	

que	começam	a	ser	percebidas	com	mais	intensidade	na	adolescência	e	que	

são	características	da	vida	adulta,	começando	pela	perda	da	proteção	constan-

te	dos	pais,	dos	brinquedos,	das	fantasias	até	a	perda	dos	amigos	e	de	entes	

queridos.	Essas	perdas,	associadas	à	falta	de	instrumentos	para	lidar	com	elas,	

geram	flutuações	de	humor,	de	afetividade	e	de	ideias.
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Depressão

A	causa	da	depressão	é	ainda	desconhecida,	mas	várias	hipóteses	vêm	sendo	

formuladas.	A	primeira	causa	suposta	seria	a	da	origem	genética	do	proble-

ma,	visto	que	a	depressão	pode	ocorrer	entre	membros	da	mesma	família.	

Sabe-se	também	que	os	fatores	ambientais	podem	causar	depressão,	depen-

dendo	da	vulnerabilidade	de	cada	adolescente	e	de	cada	etapa	evolutiva	do	

desenvolvimento	na	adolescência.	Os	seguintes	fatores	podem	desencadear	

processos	depressivos:

•	 perda	de	um	dos	pais;

•	 separação	dos	pais;

•	 mudança	de	ambiente;

•	 maus-tratos;

•	 abusos	físicos	e	sexuais;

•	 rejeição	racial	(preconceito);

•	 problemas	de	iniciação	sexual;

•	 namoro	frustrado;

•	 gravidez;

•	 contaminação	por	doença	sexualmente	transmissível;

•	 exigências	escolares;

•	 pressão	do	vestibular.

Veja	alguns	critérios	de	diagnóstico	da	depressão:

•	 humor	deprimido	ou	irritável;

•	 diminuição	de	interesse	nas	atividades	diárias;
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•	 alteração	de	peso	ou	apetite;

•	 insônia	ou	aumento	de	sono;

•	 agitação	ou	retardo	psicomotor;

•	 fadiga	ou	perda	de	energia;

•	 sentimento	de	desvalia	ou	culpa	excessiva;

•	 diminuição	da	capacidade	de	concentração;

•	 pensamentos	constantes	sobre	morte	ou	suicídio.

Frente	a	uma	dessas	situações,	você,	como	técnico	em	enfermagem,	deve	

encaminhar	o	adolescente	para	uma	avaliação	médica.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/375128

Figura 4.10: Os pais têm que estar atentos para perceber se seus filhos apresentam 
sinais de depressão.

Suicídio na adolescência

O	 suicídio	 é	 a	 complicação	 mais	 grave	 no	 quadro	 depressivo.	 Segundo	

Sukiennik	e	Salle	(2002),	estatísticas	comprovam	que	o	número	de	suicídios	

aumenta	após	a	puberdade.	Para	os	autores,	existem	três	correntes	princi-

pais	que	tentam	explicar	a	ocorrência	do	suicídio	e	da	depressão.	São	elas:
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•	 psiquiátrica,	que	associa	o	suicídio	à	doença	mental;

•	 psicológica,	que	associa	o	 suicídio	a	 fatores	e	motivações	particulares,	

conscientes	ou	inconscientes;

•	 sociológica,	que	reflete	os	padrões	de	relacionamento	social.

Pode	haver	 uma	 conjunção	de	 todos	 esses	 fatores,	 o	que	potencializa	 as	

intenções	de	suicídio	no	adolescente.

A	 ideia	 de	 suicídio	 é	 uma	 fuga	 para	 uma	 situação	 de	muito	 sofrimento.	

Muitos	adolescentes	optam	pelo	suicídio	por	se	sentirem	um	problema	para	

suas	famílias.	Eles	se	sentem	culpados	por	terem	nascido	e	não	se	acham	

aceitos	pelos	grupos	a	que	se	dizem	pertencer.	O	técnico	em	enfermagem,	

juntamente	com	a	família	dos	adolescentes	e	as	demais	instituições	sociais,	

deve	estar	atento	aos	 indicadores	de	situações	potencialmente	destrutivas	

e	de	risco	de	suicídio	na	adolescência.	Esses	indicadores	se	manifestam	da	

seguinte	forma:

•	 comportamento	escolar:	declínio	na	produção,	absenteísmo	(faltas	ou	

atrasos),	 pouca	 concentração,	 rebeldia	 repentina,	 perda	 de	 interesse	

em	atividades	previamente	prazerosas,	 tema	sobre	morte	dominando	

a	produção;

•	 comportamento	interpessoal:	mudança	ou	abandono	das	relações,	fuga	

de	envolvimento	e	desinteresse	por	questões	familiares;

•	 comportamento	domiciliar:	depressão	ou	doença	mental	na	família,	in-

cesto	(relação	sexual	entre	parentes	próximos)	ou	abuso	sexual,	relacio-

namento	paternal	conflitante,	falta	de	comunicação,	exagerada	pressão	

para	que	o	adolescente	tenha	um	bom	desempenho	em	atividades	es-

colares;

•	 situações	físicas:	abuso	de	substância	psicoativa	(drogas)	e	gravidez	in-

desejada;

•	 expressões	verbais:	afirmativas	diretas	ou	indiretas	do	tipo	“ninguém	se	

importa	comigo	mesmo”,	“tanto	faz	se	estou	vivo	ou	morto”.
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Índice de suicídio entre adolescentes

Segundo	estudo	do	Centro	de	Controle	e	Prevenção	de	Doenças	

dos	Estados	Unidos,	o	índice	de	suicídio	entre	as	pré-adolescentes	

e	adolescentes	norte-americanas	aumentou	muito	entre	os	anos	

de	2003	e	2004.	As	autoridades	sanitárias	ainda	não	sabem	expli-

car	o	motivo	desse	quadro.

O	índice	que	mais	surpreendeu	refere-se	ao	das	garotas	de	10	a	14	

anos.	Entre	2003	e	2004,	os	suicídios	nesse	grupo	passaram	de	56	

para	94,	ou	seja,	um	aumento	de	67%.	Estatisticamente,	trata-se	

de	quase	um	caso	para	cada	grupo	de	100	mil	adolescentes	nessa	

faixa	etária.

Já	entre	as	adolescentes	de	15	a	19	anos,	a	alta	foi	de	32%,	en-

quanto,	entre	os	meninos,	o	percentual	de	aumento	foi	de	9%.

Adaptado	de	http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/

ult263u326539.shtml>

Acesso	em	26	jun	2009.

	

Nos	adolescentes	suicidas,	predomina	um	sentimento	de	fraqueza,	impotên-

cia,	desesperança	e	tristeza.

Cuidados pessoais

As	alterações	corporais	associadas	à	puberdade	colocam	os	adolescentes	diante	

de	uma	necessidade	especial	de	higiene.	A	hiperatividade	de	algumas	glândulas	

levam	à	necessidade	de	banhos	frequentes	e	ao	uso	do	desodorante.	Daí	a	im-

portância	de	o	técnico	em	enfermagem	orientar	sobre	a	higiene	corporal.

A	saúde	oral	não	pode	ser	negligenciada	durante	a	adolescência,	por	mais	

que	 a	 taxa	 de	 formação	 de	 cárie	 não	 seja	 tão	 grande	 como	na	 infância.	

No	início	da	adolescência	pode	ser	preciso	usar	aparelhos	ortodônticos	de	

correção,	o	que	pode	constituir	uma	fonte	de	constrangimento	para	alguns	

adolescentes.	É	importante	o	técnico	em	enfermagem	realizar	atividades	de	

educação	oral,	na	perspectiva	da	prevenção.



Enfermageme-Tec Brasil 80

C
ar
lo
	W

in
ke
lm

an
n

Fonte:	www.sxc.hu/photo/192017

Figura 4.11: É muito importante ter o hábito de escovar os dentes e passar fio dental.

O	exame	regular	da	visão	também	faz	parte	dos	cuidados	com	o	adolescen-

te,	já	que,	nesse	período,	a	incidência	de	déficit	visual	é	elevada.	A	necessi-

dade	do	uso	de	óculos	pode	gerar	constrangimento	aos	adolescentes.

A	audição	também	consiste	uma	considerável	preocupação,	já	que	práticas	

comuns	da	adolescência,	como	a	exposição	contínua	aos	níveis	sonoros	al-

tos,	podem	levar	a	lesões	auditivas.

O	processo	de	desenvolvimento	e	crescimento	acelerado	pode	levar	à	postura	

inadequada,	fadiga	e	a	um	aspecto	desajeitado	do	adolescente.	Essa	situação	

predispõe	os	adolescentes	a	quedas	e	os	torna	menos	inclinados	a	ficar	em	pé	

ou	a	sentar-se	de	forma	ereta.	Ou	seja,	eles	tendem	a	ficar	curvados.	A	maior	

parte	dos	problemas	de	postura	se	resolve	à	medida	que	o	adolescente	ama-

durece.	Mas	é	importante	ressaltar	que	isso	não	ocorre	necessariamente	com	

todos	os	adolescentes.	Como	foi	dito,	é	mais	comum	naqueles	que	apresen-

tam	um	processo	de	desenvolvimento	e	crescimento	acelerado.

Sexualidade

Hoje	em	dia,	podemos	abordar	o	tema	“sexualidade”	de	uma	forma	mais	

tranquila.	Isso	ocorre	devido	uma	maior	abertura	para	a	aceitação	da	ativi-

dade	sexual	pela	sociedade,	evidenciando	que	tanto	homens	como	mulheres	

são	sexualmente	livres.
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Mais	da	metade	dos	jovens	já	teve	a	sua	primeira	relação	sexual.	Esses	jovens	

expressam	vários	motivos	para	serem	sexualmente	ativos,	dentre	eles:

•	 a	necessidade	de	ser	amado;

•	 o	desejo	de	conquistar;

•	 a	necessidade	de	se	sentir	emancipado;

•	 a	necessidade	de	se	igualar	e	ser	aceito	por	seus	amigos;

•	 a	revolta	contra	os	pais;

•	 desejo	sexual.

A	revolução	sexual	trouxe	uma	maior	aceitação,	especialmente	em	relação	

à	tolerância	ao	sexo	antes	do	casamento.	A	taxa	de	atividade	sexual	antes	

do	casamento	aumentou	principalmente	entre	as	mulheres.	Essa	mudança	

ocorre	devido	ao	amadurecimento	sexual	precoce	aliado	à	tendência	atual	

da	sociedade	para	o	casamento	tardio.	A	revolução	sexual	trouxe	também	

uma	maior	aceitação	da	homossexualidade.

A	atividade	sexual	dos	adolescentes	traz	preocupações	quanto	ao	risco	de	eles	

contraírem	doenças	sexualmente	transmissíveis	e	ao	risco	de	gravidez	indese-

jada.	Essas	chances	encontram-se	mais	elevadas	entre	os	adolescentes	que:

•	 começaram	a	ter	atividade	sexual	precocemente;

•	 têm	múltiplos	parceiros;

•	 não	usam	preservativos;

•	 possuem	informações	insuficientes	ou	errôneas	sobre	sexo.

Os	adolescentes	na	faixa	de	13	a	15	anos	de	idade	são,	em	geral,	aqueles	

que	tendem	a	não	utilizar	métodos	contraceptivos	ou	que	os	usam	de	forma	

irregular	 ou	 incorreta.	 Algumas	 vezes,	 esses	 adolescentes	 demonstram-se	

inexperientes	a	respeito	do	sexo	e	envergonhados	em	praticá-lo.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/754433

Figura 4.12: Os adolescentes precisam de informações para poderem praticar o sexo 
seguro.

Têm	mais	chances	de	evitar	a	gravidez	indesejada	e	os	demais	riscos	associa-

dos	à	atividade	sexual	os	adolescentes	que:

•	 procuram	os	pais	com	perguntas	sobre	o	sexo;

•	 recebem	educação	sexual	de	programas	escolares	ou	comunitários.

Por	outro	 lado,	 os	 adolescentes	que	 recebem	educação	 sexual	 por	meios	

da	mídia,	associando	o	sexo	à	diversão,	excitação	e	competição,	estão	mais	

expostos	aos	riscos	de	relações	sexuais	desprotegidas.

	

Galera do mal

No	 filme	Galera do mal,	 Mary	 é	 uma	menina	 muito	 religiosa	

que	 descobre	 que	 seu	 namorado	 é	 homossexual.	 Ela	 acredita	

ter	recebido	a	missão	de	divina	de	fazer	com	que	ele	deixe	de	

ser	homossexual.	Por	isso,	Mary	decide	ter	relações	sexuais	com	

ele.	Ela	acaba	ficando	grávida	e	tem	que	esconder	a	gravidez	de	

todos.	Ela	começa	a	questionar	os	valores	que	sempre	defendeu	

e	a	andar	com	novos	amigos,	considerados	as	“ovelhas-negras”	

do	colégio.	Assista	a	essa	comédia	e	divirta-se!

Fonte:	http://www.blockbusteronline.com.br/item/858084/dvd+	

galera+do+mal/
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Atividade 4

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 1

Marque	V	para	verdadeiro	e	F	para	falso:

(	 )	 Diminuição	de	interesse	nas	atividades	diárias,	insônia	ou	aumento	de	

sono,	sentimento	de	desvalia	ou	culpa	excessiva	são	alguns	dos	critérios	

de	diagnóstico	da	depressão	no	adolescente.

(	 )	 Nos	 adolescentes	 suicidas	 predomina	 um	 sentimento	 de	 grandeza,	

coragem,	onipotência	e	tristeza.

(	 )	 As	alterações	corporais,	como	a	hiperatividade	de	algumas	glândulas,	

características	da	puberdade,	colocam	os	adolescentes	diante	de	uma	

necessidade	especial	de	higiene.

(	 )	 O	 exame	 regular	 da	 visão	pode	 até	 fazer	 parte	 dos	 cuidados	 com	o	

adolescente,	já	que	nesse	período	a	incidência	de	déficit	visual	é	baixa.	

Mas	o	exame	auditivo	é	 imprescindível,	 devido	à	 exposição	 contínua	

aos	níveis	sonoros	altos,	comum	na	adolescência.

(	 )	 Os	adolescentes	tendem	a	ficar	curvados	devido	ao	processo	de	desenvol-

vimento	e	crescimento	acelerado,	que	pode	levar	à	postura	inadequada.

(	 )	 Devido	à	liberação	sexual	e	à	conscientização	em	massa,	os	adolescen-

tes	na	faixa	de	13	a	15	anos	de	idade	tendem	a	utilizar	métodos	contra-

ceptivos	de	forma	regular	e	correta.

Resumo

Como	vimos,	este	tema	tratou	de	assuntos	específicos	da	saúde	física	e	men-

tal	dos	adolescentes,	como:

•	 Boa	forma	física	–	A	prática	de	exercício	físico	é	importante	para	o	desen-

volvimento	do	adolescente.

•	 Necessidade	de	sono	–	Os	adolescentes	necessitam	dormir	cerca	de	nove	

horas	por	noite.
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•	 Transtornos	afetivos	–	O	adolescente	é	um	ser	instável	e	vulnerável.

•	 Cuidados	pessoais	–	As	alterações	corporais	associadas	à	puberdade	co-

locam	os	adolescentes	diante	de	uma	necessidade	especial	de	higiene.

•	 Sexualidade	 –	 A	 atividade	 sexual	 dos	 adolescentes	 traz	 preocupações	

quanto	ao	risco	de	eles	contraírem	doenças	sexualmente	transmissíveis	e	

ao	risco	de	gravidez	indesejada.

Resposta das atividades

Atividade 1

Porque	os	jovens	que	praticam	esportes	coletivos	ou	individuais	têm	menos	

problemas	físicos	e	emocionais	e	sentem-se	melhor	em	relação	a	si	do	que	

outros	jovens	menos	ativos.	As	atividades	competitivas	auxiliam	o	adolescen-

te	no	processo	de	autoavaliação,	no	desenvolvimento	do	autorrespeito	e	na	

preocupação	com	o	outro.

Atividade 2

Os	adolescentes	costumam	dormir	pouco	devido	a	uma	mudança	no	ciclo	

natural	do	sono,	desencadeada	pela	melatonina,	que	é	um	hormônio	pro-

duzido	durante	a	noite,	em	resposta	ao	escuro.	A	falta	de	sono	enfraquece	

o	sistema	imunológico.

Atividade 3

(1)	 A	grande	maioria	dos	adolescentes	ingere	mais	calorias	do	que	gasta,	

portanto,	acumula	gordura	corporal	em	excesso.

(3)	 Transtorno	 alimentar	 em	 que	 a	 pessoa	 regularmente	 ingere	 grande	

quantidade	 de	 alimentos	 hipercalóricos	 num	 curto	 período	 e	 depois	

tenta	eliminar	os	alimentos	ingeridos.

(2)	 A	importância	dada	atualmente	à	magreza	é	um	fator	bastante	signifi-

cativo	para	o	seu	desencadeamento.
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(1)	 O	método	mais	bem-sucedido	para	tratar	esse	problema	é	a	reeducação	

alimentar,	combinada	à	prática	de	exercícios	físicos.

(3)	 Os	ciclos	de	come/elimina	são	seguidos	por	pensamentos	autodepressi-

vos,	humor	deprimido	e	uma	consciência	de	que	o	padrão	de	alimenta-

ção	está	anormal.

(2)	 Transtorno	alimentar	caracterizado	pela	privação	de	alimentos,	em	que	

a	busca	exagerada	pela	magreza	acaba	comprometendo	sua	saúde.

(3)	 A	compulsão	é	contra-atacada	por	métodos	de	controle	de	peso,	como:	

uso	de	 laxativos,	 indução	do	vômito,	abuso	de	diuréticos	e	exercícios	

rigorosos.

Atividade 4

(V)	 Diminuição	de	interesse	nas	atividades	diárias,	insônia	ou	aumento	de	

sono,	sentimento	de	desvalia	ou	culpa	excessiva	são	alguns	dos	critérios	

de	diagnóstico	da	depressão	no	adolescente.

(F)	 Nos	adolescentes	suicidas	predomina	um	sentimento	de	grandeza,	co-

ragem,	onipotência	e	tristeza.

(V)	 As	alterações	corporais,	como	a	hiperatividade	de	algumas	glândulas,	

características	da	puberdade,	colocam	os	adolescentes	diante	de	uma	

necessidade	especial	de	higiene.

(F)	 O	 exame	 regular	 da	 visão	pode	 até	 fazer	 parte	 dos	 cuidados	 com	o	

adolescente,	já	que	nesse	período	a	incidência	de	déficit	visual	é	baixa.	

Mas	o	exame	auditivo	é	 imprescindível,	 devido	à	 exposição	 contínua	

aos	níveis	sonoros	altos	comuns	na	adolescência.

(V)	 Os	adolescentes	tendem	a	ficar	curvados	devido	ao	processo	de	desenvol-

vimento	e	crescimento	acelerado,	que	pode	levar	à	postura	inadequada.

(F)	 Devido	à	liberação	sexual	e	à	conscientização	em	massa,	os	adolescen-

tes	na	faixa	de	13	a	15	anos	de	idade	tendem	a	utilizar	métodos	contra-

ceptivos	de	forma	regular	e	correta.



Enfermageme-Tec Brasil 86

Referências bibliográficas

ADOLESCENTES obesos entram na Justiça contra McDonald’s. BBC Brasil.com. 22 nov. 
2002. Notícias. Disponível em:<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2002/021122_
macss3.shtml>. Acesso em: 26 jun. 2009.

ALVES, C. R. L.; VIANA, M. R. A. Saúde da família: cuidando de crianças e adolescentes. 
Belo Horizonte: COOPMED, 2003.

BRUNINI, Lourdes. O que é dismorfia, transtorno da imagem que causa muito sofrimento. Portal 
Caras, ano 15, n. 14, ed. 752, 2009. Saúde. Disponível em: <http://www.caras.com.br/edicoes/752/
textos/o-que-e-dismorfia-transtorno-da-imagem-que-causa-muito-sofrimento/>. Acesso em: 01 
jul. 2009.

COLLUCCI, Claudia. Garotos já ocupam 60% dos leitos para anorexia no HC. Folha Online, 
São Paulo, fev. 2007. Cotidiano. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/
cotidiano/ult95u132251.shtml. Acesso em: 26 jun. 2009.

GALERA do mal. Direção: Brian Dannelly. Produção: Sandy Stern; Michael Stipe; William 
Vince. Intérpretes: Jena Malone; Mandy Moore; Macaulay Culkin; Patrick Fugit; Heather 
Matarazzo. Roteiro: Brian Dannelly; Michael Urban. Música: Christophe Beck. Estados 
Unidos: Fox Film, 2004. 1 DVD (92 min.), widescreen, color.

HEIDEMANN, M. Adolescência e saúde: uma visão preventiva: para profissionais de saúde 
e educação. Petrópolis: Vozes, 2006.

LARA, M. C. A. Violência e vitimização da criança. In: RICCO, R.G. et al. Puericultura: 
princípios práticos: atenção integral à saúde da criança. São Paulo: Atheneu, 2000. 

PAPALIA, D. E; OLDS, S. W; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento humano. 8. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006.

RAMOS, F. R. S. Bases para uma re-significação do trabalho de enfermagem junto ao 
adolescente. In: BRASIL, Ministério da Saúde. Associação Brasileira de Enfermagem. 
Adolescer: compreender, atuar, escolher, acolher: Projeto acolher. Brasília, 2001.

SUICÍDIO entre garotas cresceu 67% nos EUA em um ano. Folha Online, São Paulo, 07 set. 
2007. Equilíbrio. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/
ult263u326539.shtml>. Acesso em: 26 jun. 2009.

SUKIENNIK, P. B.; SALLE, E. Depressão. In: COSTA, M. C.; SOUZA, R. P. Adolescência: 
aspecto químico e psicossocial. São Paulo: Artemed, 2002.

WHALEY, L. F.; WONG, D. L. Enfermagem pediátrica: elementos essenciais à intervenção 
efetiva. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.


	Capa_Area_3_Unidade_5
	Unidade_5_Iniciais
	Unidade_5_Tema_01
	Unidade_5_Tema_02
	Unidade_5_Tema_03
	Unidade_5_Tema_04

