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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;	
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•	 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.
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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

Ro
to
rh
ea
d

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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