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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.



Enfermageme-Tec Brasil 60

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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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