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Introdução  

 

A adolescência é uma transição desenvolvimental, que se situa entre a 

infância e a vida adulta, e que se carateriza por pulsões desenvolvimentais nas 

dimensões biológica, psicológica e social (EISENSTEIN, 2005; WHO, 2004). Os 

limites etários da adolescência são difíceis de determinar, no entanto, é comumente 

aceite que esta se inicia com o aparecimento dos primeiros caracteres sexuais 

secundários e termina com a condição de adulto independente. A Organização 

Mundial da Saúde limita a adolescência ao período entre os 10 e os 19 anos de 

idade. Para conciliar a adolescência com a juventude considera, o conceito de 

jovem, proposto pelas Nações Unidas, que inclui os cidadãos entre os 15 e os 24 

anos (WHO, 2014).  

Durante a adolescência ocorrem diferentes e importantes transformações, 

como a procura da identificação do Eu ou a relação entre o Eu e o Outro, que 

impõem uma inter-relação entre o mundo interno e a realidade exterior, entre o 

conhecido e, o ainda desconhecido, entre o desejado e o temido (CUNHA, 

MARQUES, 2009). Portanto, o adolescer é um processo dinâmico e sequencial, do 

qual resulta a aquisição do sentido da responsabilidade e consolida a individualidade 

do adolescente.  

Atendendo à complexidade e diferenciação dessa fase do desenvolvimento 

a adolescência distingue-se em três fases: 

A primeira, adolescência inicial, ocorre entre os 10 e os 14 anos, cujo 

período é definido pela transição onde são observadas mudanças significativas em 

todos os aspetos do desenvolvimento: crescimento físico acelerado visível nos 

fenómenos da puberdade, preocupação com o corpo, relação de conflito entre a 

dependência e a independência, sendo que a maturidade adquirida ao longo deste 

período permitirá o equilíbrio entre autonomia e a dependência necessária. É 

portanto, uma fase de assimilação de experiências de ordem física, intelectual e 

social. Os padrões e os esquemas da infância não se adequam, mas os novos, 

ainda não estão estabelecidos.  
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A segunda fase, a adolescência intermédia, acontece entre os 15 e os 19 

anos, durante a qual ocorre o desenvolvimento do raciocínio hipotético-dedutivo, que 

permite ao jovem a aquisição da capacidade de abstração e de distanciamento da 

realidade concreta e ainda, efetuar generalizações, abstrações e divagações. Aos 

16/17 anos começa a fazer as acomodações necessárias, a ligar as pontes a fim de 

estabelecer uma nova identidade e novos padrões de relacionamento. 

Por fim, a adolescência final ou juventude que compreende o período dos 

15 aos 24 anos e representa um tempo de consolidação, de acomodação e do 

estabelecer de uma identidade coesa, com metas e compromissos. Nesta fase, as 

principais mudanças já foram superadas e é alcançado um novo equilíbrio. Na 

perspetiva sociológica, tal acontece, aquando da entrada no mercado de trabalho e 

na constituição da sua família (EISENSTEIN, 2005; HOCKENBERRY, WILSON, 

2011). 

De maneira geral, cada fase da adolescência constitui um marco na 

construção da personalidade do adolescente pela mudança do corpo, da mente, das 

relações e dos afetos. Como resultado consolida-se a identidade pessoal, 

psicossocial e sexual. Esta estabilização decorre de um processo de avanços, de 

hesitações e de recuos que advém das vivências significativas com o Outro e das 

interações reais e/ou fantasiadas. E ainda, da construção da perceção de Si, em 

diferentes domínios da dinâmica social que lhe permitem atribuir um significado 

partilhado e adequado a cada situação e dependente da confrontação de como se 

vê e de como pensa que o Outro o vê (CAMPOS, 2003; MOSCOVICI, 2003; 

NÓBREGA, 2003).  

Estas transformações acontecem num período de tempo e de espaço, nos 

quais o adolescente reintegra o seu passado, (re)cria uma nova unidade e 

perspetiva o futuro. A unicidade e singularidade humana permite-nos perceber a 

multiplicidade de adolescências que podem ocorrer em função da interligação entre 

cada infância, processo de maturação, família, amigos, época, cultura e status 

social.  

No tocante ao papel da família essa unidade social procura assegurar as 

necessidades fisiológicas, o desenvolvimento emocional, a promoção da saúde e a 

integração e participação social de cada membro da família (HANSON, KAAKINEN, 

2005). Estas funções exigem que possua um bom nível de funcionalidade, isto é, 

requer que existam hierarquia e determinação dos limites, dos processos de 

comunicação e da capacidade de adaptação de todos os elementos da família 

(BERNAL, 2003). Essa hierarquização corresponde a níveis de autoridade que se 
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modificam em função da etapa do ciclo vital, das características da personalidade e 

das dinâmicas intra e extrafamiliares (MARTINI ET AL., 2007).  

No processo de adolescer o jovem ao passar do modelo de identificação 

dos pais para o do grupo de pares, apropria-se de novas ideias e afetos. Nos 

amigos, o adolescente vê refletida a sua imagem, neles espelha o seu crescimento 

levando-o a partilhar com o melhor amigo as suas inquietações. Portanto, o grupo de 

pares pode ser reconhecido pelo adolescente como um modelo de identificação 

positivo transmitindo-lhe segurança ou desencadear incerteza por ser um modelo de 

“risco”, principalmente se existir, entre ambos, um elevado nível de dependência 

(TOMÉ ET AL., 2011).  

Apesar, de a família ser o seu primeiro contexto social e de ter um papel 

fundamental no processo de socialização do jovem, na adolescência ele movimenta-

se para fora dos limites da família. O jovem necessita de alargar as relações que 

estabeleceu no seu contexto familiar e, relacionar-se com outros significativos, para 

reelaborar as suas relações. Para tal, a família deve ser capaz de flexibilizar os seus 

limites, promover a autonomia e a independência do adolescente e facilitar o 

equilíbrio em direção à sua liberdade e responsabilidade (SCHENKER & MINAYO, 

2003; PRATTA, SANTOS, 2007;).  

A par desta abertura da família, a escola surge comum espaço importante 

que lhe permite a construção identitária, num processo de identificação e/ou de 

diferenciação. A escola deve ir, além da educação e oferecer um ambiente social 

que incentive a saúde física e mental dos estudantes.  

Neste processo complexo de transformação, o adolescente representa um 

desafio para o sistema de saúde e seus profissionais. Os cuidados de saúde 

dirigidos a este grupo devem ir além, da saúde sexual e reprodutiva e abranger 

todas as suas necessidades de saúde e de desenvolvimento. Razão, pela qual se 

enfatiza a sua inclusão em todas as políticas, estratégias e programas de saúde 

(WHO, 2014).  

Neste seguimento a política nacional de saúde, em Portugal, é 

operacionalizada no Sistema Nacional de Saúde (SNS), sustentado na 

universalidade e no acesso a cuidados de qualidade, com equidade e solidariedade. 

As orientações, recomendações e ações definidas periodicamente no Plano 

Nacional de Saúde (PNS) têm como objetivo reforçar a capacidade de planeamento 

e operacionalidade no SNS, através de programas de saúde prioritários, numa lógica 

de identificação de ganhos em saúde. As estratégicas do PNS para a promoção de 

contextos saudáveis incluem a identificação das necessidades e potencialidades 
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individuais ao longo do ciclo de vida e a promoção da responsabilidade sobre a 

saúde. Todavia, e porque reconhece que o percurso individual de saúde não é 

constante, o PNS perspetiva uma abordagem diferenciada, atendendo às etapas do 

ciclo de vida, assinalando as necessidades específicas do adolescente/jovem (entre 

os 10 aos 24 anos). Promover a procura de um futuro saudável surge como o 

objetivo central, porque a adolescência é um período importante para a aquisição de 

comportamentos saudáveis, considerando o seu benefício para a saúde a longo 

prazo.  

Na procura de proporcionar cuidados de saúde adequados às necessidades 

específicas das primeiras etapas da vida, surge o programa de saúde infantil e 

juvenil que orienta a intervenção dos profissionais de saúde. De entre os seus 

objetivos evidenciamos: promover o desenvolvimento pessoal e social e a 

autodeterminação, com progressiva responsabilização pelas escolhas relativas à 

saúde, apoiar e estimular o exercício adequado das responsabilidades parentais e 

promover o bem-estar familiar. No acompanhamento do adolescente, a equipe de 

saúde deve, entre outras intervenções, avaliar a dinâmica familiar e os adultos de 

referência, as atividades e as redes sociais, bem como os grupos de pertença (DGS, 

2013). 

Face às inter-relações estabelecidas entre o adolescente, a família e o 

contexto social e a influência destes no seu desenvolvimento, reconhecemos a 

importância de investigar as variáveis presentes nessa interação e que poderão 

influenciar o desenvolvimento pessoal e social dos jovens. A partir deste 

pressuposto, a presente pesquisa pretende contribuir para uma melhor intervenção 

na saúde dos adolescentes, descrevendo a perceção de Si, da sua saúde e da sua 

família e de que modo estas dimensões se relacionam com o sexo.  

Material e Métodos  

Após uma primeira abordagem conceptual, desenhamos um estudo (Figura 

1) com o intuito de estabelecer um plano de trabalho, do qual decorreu um conjunto 

de tomadas de decisão que passamos a descrever. 

Realizamos estudo descritivo centrado no fenómeno da perceção do 

adolescente de Si, da sua saúde e da sua família; de natureza quantitativa e 

transversal, na medida que todos os dados foram recolhidos num só momento, no 

primeiro trimestre do ano civil de 2014.  

A organização do estudo foi em torno das seguintes perguntas de 

investigação: 
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 Qual a perceção que o adolescente tem de si? 

 Qual a perceção que o adolescente tem da sua saúde? 

 Qual a perceção que o adolescente tem da sua família? 

 O sexo está associado à perceção que o adolescente tem de si? 

 O sexo está associado à perceção que o adolescente tem da sua saúde? 

 O sexo está associado à perceção que o adolescente tem da sua família? 

Variáveis em estudo 

Em resposta às questões de investigação definimos as variáveis, 

atendendo a que estas são qualidades, caraterísticas ou situações percebidas pelo 

adolescente (FORTIN, FILION, 2009). As variáveis incluídas neste estudo foram: 

 Características sociodemográficas do adolescente: idade, sexo e ano 

escolar; 

 Perceção de Si, isto é, o que o jovem pensa de si no presente a partir de 40 

atributos do seu perfil, tais como alegre, desajeitado, feliz, sociável, conversador; 

sobre quais as figuras de suporte emocional e como perspetiva, o seu perfil 

profissional, a partir de 20 atributos: empreendedor, assíduo e pontual e líder, entre 

outros;  

 Perceção de saúde sustentada na opinião do jovem sobre a qualidade da 

sua saúde; 

 Perceção da família centrada no entendimento do adolescente sobre a 

composição do seu agregado familiar, situação de convivência dos pais e 

funcionalidade da família. Esta última, avaliada pelo APGAR familiar constituído 

pelos seus componentes: Adaptação, Participação, Crescimento, Afeição e 

Resolução. 

Instrumento de colheita de dados 

Utilizamos um questionário de autopreenchimento, composto pela 

caracterização sociodemográfica e participação social, pela escala de APGAR 

familiar de Smilkstein (1978) adaptada por Imperatori (1985) e pelo Youth Risk 

Behavior Survey (YRBS) de Kann (2001) e de McGee et al. (2005), adaptado por 

Santos, Silva & Meneses (2008) e designado por “Comportamentos de saúde, 

comportamentos de risco e envolvimento dos jovens com a escola e a família”. 

Precedido de uma nota explicativa sobre o seu preenchimento e os objetivos da 

investigação. A duração média de preenchimento foi de 25 minutos.  

O questionário foi composto por questões de resposta dicotómica, múltipla 
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escolha e escalas de Likert: de um a cinco pontos, sendo que um corresponde a 

muito fraca e cinco a excelente para a perceção de saúde e de zero a dois pontos, 

para a funcionalidade da família, e do seu somatório poderá resultar: família 

altamente funcional (7 a 10), família moderadamente funcional (4 a 6) e família 

disfuncional (0 a 3). 

População/Amostra 

O estudo foi realizado num concelho situado na região norte de Portugal, 

cuja população, pertencente à faixa etária entre 15 aos 18, era de 6311, de acordo 

com os censos de 2011 (INE, 2012). A recolha de dados ocorreu em 9 das 11 

instituições de ensino existentes no concelho, duas das quais não participaram no 

estudo, por não terem acedido à solicitação.  

Definimos os seguintes critérios de inclusão: terem idades compreendidas 

entre os 15 e os 18 anos inclusive, estarem inscritos nas instituições de ensino 

incluídas no estudo e os pais e/ou os adolescentes terem aceitado participar.  

Os questionários parcialmente preenchidos foram rejeitados, tendo-se 

obtido uma amostra não probabilística de conveniência de 955 adolescentes que 

correspondem a cerca de 15,8% da população alvo. Os adolescentes em média 

tinham 16,5 anos (DP=1,005), a moda situou-se nos 17 anos (n=332), na sua 

maioria do sexo feminino (53,9%) e 95,2% frequentava o ensino secundário e os 

demais, ensino superior. 

Procedimentos éticos 

A proposta do estudo foi analisada pela comissão de ética do Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar – Universidade do Porto, com o registo n.º 

057/2013 que emitiu parecer favorável. As instituições de ensino participantes foram 

contactadas previamente pelos investigadores, para apresentação dos objetivos do 

estudo, do processo de recolha de dados e de divulgação dos resultados. Foi 

solicitada a participação aos adolescentes e a autorização aos pais/encarregados de 

educação dos menores, através da assinatura do consentimento informado. Apenas 

aos menores de idade, cujos pais/encarregados de educação expressaram por 

escrito autorização de participação, foi entregue o questionário e destes só 

responderam os que livremente aceitaram fazê-lo. Foi garantido o anonimato dos 

participantes no questionário. 

Procedimento para recolha e tratamento de dados 

Contactamos com as instituições de ensino secundário, profissional e 
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ensino superior, do concelho onde decorreu o estudo para apresentação do projeto 

e solicitação da participação e da colaboração. Os questionários foram 

posteriormente, distribuídos e recolhidos em contexto de sala de aula, pelos 

professores que depois, enviaram aos investigadores, em envelope fechado.  

Após receção dos envelopes, procedemos à ordenação dos dados, por 

leitura ótica dos questionários, para ulterior análise descritiva e inferencial, com 

recurso a IBM SPSS Statistics 20, em função das variáveis e dos objetivos 

delineados. Na análise descritiva apresentamos as frequências nas variáveis 

nominais e nas quantitativas a média, como medida de tendência central e o desvio 

padrão, como medida de dispersão. Após esta análise indagamos a associação das 

variáveis anteriormente referidas e considerando a sua tipologia, utilizamos a 

estatística não paramétrica, com recurso a tabelas de contingência e ao teste de 

Chi- quadrado. A decisão foi de aceitar como associação forte quando p= 0,05, 

muito forte 0,005> p> 0,00 e perfeita para p= 0,00.  

 

 

Figura 1. Desenho do estudo 
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Na perceção de Si à do Outro apresentamos os resultados empíricos 

obtidos no estudo, no que concerne à perceção que o adolescente tem de Si, da sua 

saúde e da funcionalidade da sua família e da sua com o sexo.  

Qual a perceção que o adolescente tem de Si? 

As interações entre a esfera individual e a social (família, amigos, escola) 

permitem ao jovem dar continuidade à construção da perceção de Si e da sua vida, 

isto é, as ideias e as crenças que tem sobre as suas qualidades.  

A satisfação com a vida e a perceção de felicidade pelos adolescentes 

relaciona-se com a sua visão positiva da vida (GASPAR ET AL., 2010). Este dado 

corrobora com a perceção dos jovens sobre Si e da sua relação com o Outro, pois 

quando questionados sobre os atributos do seu perfil, verificamos que se 

percecionam, na sua maioria como alegres (65,1%), amigáveis (62,5%) e felizes 

(52,8%) (Gráfico 1). Reforçado, pelo facto de a maioria (77,2%) não ter sentido 

tristeza ou falta de esperança, com comprometimento na realização das suas 

atividades, nos últimos doze meses. São adolescentes satisfeitos com a vida, fator 

muito importante nesta fase desenvolvimental (Çivitci & Çivitci, 2009) e por vezes, 

associado à satisfação que têm com a família e/ou com os amigos, levando-os a um 

sentimento de bem-estar (TOMÉ ET AL., 2010).  

 
Gráfico 1. Os atributos do perfil mais e menos percecionados 

Na adolescência, os jovens (re)definem os elementos da sua identidade, 

pela confluência de fatores, tais como: ausência ou restrição de laços familiares e/ou 

sociais, expectativas parentais e sociais divergentes das do grupo de pares e 

dificuldade em lidar com a mudança e a separação emocional das figuras 

significativas. Estes fatores podem criar conflitos internos, cujas manifestações 
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surgem associadas a sentimentos de infelicidade, angústia, stress, impossibilidade 

de concretizar os desejos, falta de status, inadaptação, pressão social, 

agressividade e impetuosidade (BEE, 2003; TAVARES, ALARCÃO, 2002). Desta 

forma, compreendemos que os adolescentes, ainda que em minoria, se considerem 

dominadores (3,9%) provocadores (3,1%), polémicos (1,8%), assustados (1,5%), 

ignorantes (1,3%), mal-educados (0,8%) e submissos (0,5%) (Gráfico 1). 

Na procura da afirmação da identidade, a maioria dos jovens pensa em Si 

como uma pessoa com crenças, filosofia pessoal e padrões morais duradoiros e tem 

necessidade de obter uma visão integrada de Si e dos seus papéis no futuro para 

construir a sua identidade ocupacional (BEE, 2003; OLIVEIRA, PINTO, SOUZA, 

2003). Esta inclui o que o jovem deseja realizar no presente e no futuro e tem origem 

na interação que se estabelece entre a perceção de Si, a família e o contexto 

sociocultural. Neste percurso a família pode guiar a sua escolha, a qual constitui 

para a maioria dos jovens, uma decisão difícil (OLIVEIRA, PINTO, SOUZA, 2003).     

Neste sentido, quando questionados se pensaram no futuro profissional, a 

maioria (63,9%) afirmou que sim e apenas 3,2% referiu nunca ter pensado nisso. 

Sobre as expetativas de ingressar no mundo do trabalho verificamos que 59,5 % 

pensa que vai trabalhar na sua área de formação e 42% julga que no mês 

subsequente ao término da sua formação não terá possibilidade de iniciar a 

atividade profissional.  

Os jovens, deste estudo projetam-se no mundo do trabalho, considerando-

se maioritariamente como trabalhadores assíduos e pontuais (71%), bons colegas 

de trabalho (63,2%), com orgulho no seu trabalho (63,1%), bons funcionários 

(60,6%), pessoas profissionalmente realizadas (55,8%) e constroem “grandes 

sonhos” para o seu futuro profissional (55,2%) (Gráfico 2). Resultados que 

corroboram com os do estudo realizado por Oliveira, Pinto e Souza (2003), cujos 

participantes foram adolescentes, com idades entre os 16 e os 21 anos, os quais 

tinham perspetivas positivas quanto à sua inserção no mundo do trabalho 

mostrando-se interessados na orientação e preparação para o futuro, sendo um 

caminho desejável a progressão de estudos para a inserção profissional e a 
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constituição da sua família.  

Gráfico 2. Os atributos do perfil profissional mais e menos percecionados 

Quanto à liderança e à competência profissional 11,8% dos jovens não 

deseja ser patrão, mas em contrapartida, com um valor aproximado ao anterior, 

10,6% deseja assumir funções de liderança e gestão. Todavia, 7,5% não perceciona 

a vida profissional como uma dimensão da sua autorrealização e se pudesse não 

fazia nada, 5,5% se não fizer hoje fará amanhã, 3% só fará alguma coisa se lhe 

pagarem muito dinheiro e 2,6% se o trabalho não ficar bem feito “paciência” (Gráfico 

2). Resultados que estão de acordo, com os do estudo desenvolvido por Valore e 

Viaro (2007), no qual a maioria dos adolescentes possuía projetos individuais 

associados a ganhos imediatos e ao sucesso profissional, este percebido como boa 

remuneração e estabilidade no emprego. E ainda, referenciaram pouco o desejo de 

ser “bom profissional”, enquanto componente da competência profissional, o que 

contraria os dados que encontramos no estudo que realizamos. 

Qual a perceção que o adolescente tem da sua saúde? 

A perceção de saúde possibilita a avaliação do seu estado pelos jovens e 

está relacionada com as informações e os conhecimentos que detém sobre essa 

área e com os aspetos socioculturais, pelo que a sua avaliação é subjetiva. Sendo 

que a conceção de saúde nem sempre é consensual, entre os jovens, para uns é 

não estar doente, o que significa ser saudável e para outros é mais do que a 

ausência de doença (TORRES ET AL., 2010). Quando questionados sobre a 

perceção da sua saúde, esta foi bem avaliada pela maioria (98,6%), sendo que 

destes 42,8% considerou-a muito boa, 33,5% boa e 22,1% excelente, e foi avaliada 

como muito fraca e fraca apenas por 1,4% dos adolescentes. Os resultados são 

concordantes, com os estudos de Torres et al. (2010) e Santos (2012) nos quais a 

maioria dos adolescentes se consideraram saudáveis e sem necessidade de 

mudarem os seus comportamentos.  

Qual a perceção que o adolescente tem da sua família? 

No sentido de saber se os adolescentes percebem a família como um 

espaço de partilha e de resposta aos seus problemas, questionamos sobre com 

quem eles falam, quando têm problemas. Verificamos que a maioria (69,1%) procura 

a mãe e que 30,2% os pais e dos membros da família, da linha colateral procuram 

os irmãos (25,8%), os tios (5,8%), os avós (5,1%) e outros parentes (4,9%). Os 

amigos, como é natural na adolescência, também foram considerados um recurso 
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emocional para 68,9% da amostra. Nos estudo realizados, com grupos de 

adolescentes, por Borges, Nichiata & Schor (2006) e Wagner et al. (2002) os 

resultados foram semelhantes. Os primeiros autores, num estudo centrado na 

sexualidade, constataram que à medida que os assuntos se tornavam mais 

específicos, os adolescentes procuravam preferencialmente os professores, os 

profissionais de saúde e os pais e que tinham maior abertura para abordar essas 

questões com as mães.  

No estudo que desenvolvemos, o facto de 9,6% dos jovens não partilharem 

com ninguém os seus problemas, é um dado relevante e que pode estar 

relacionado, com a vivência da adolescência. Por um lado, é um período, no qual a 

comunicação, em famílias com adolescentes, se carateriza por confrontações entre 

os seus membros e pelo questionamento constante das regras e valores familiares 

(MARTINI ET AL., 2007; WAGNER ET AL., 2002). Por outro lado, os adolescentes 

com bons níveis de comunicação com os pais e os amigos sentem-se mais felizes e 

satisfeitos com a vida, o que minimiza os comportamentos de risco e os sentimentos 

de solidão (TOMÉ ET AL., 2010, MA, HUEBNER, 2008).  

Ao pretendermos compreender qual o membro da sua família o adolescente 

perceciona que se preocupa com ele, de novo a maioria (75,7%) mencionou a mãe, 

seguida dos pais (43,4%), irmãos (27,5%), avós (12,4%), tios (8,2%) e outros 

parentes (6%). Verificamos, mais uma vez, que os amigos têm um lugar expressivo, 

tendo sido referido por 71,7% e, todavia 2,6% considerou que ninguém se preocupa 

com ele.  

A invisibilidade social, que alguns destes jovens referiram, coloca um 

desafio às famílias com adolescentes, no sentido de desenvolver a sua capacidade 

de estabelecer uma comunicação eficiente. A família, muitas vezes, confronta-se 

com a necessidade de afirmação do adolescente que expressa nos seus desejos, 

utopias, crises e ambiguidades com veemência, embora tenha, frequentemente, 

manifesta dificuldade em iniciar as relações interpessoais e em expressar os seus 

sentimentos (TOMÉ ET AL., 2010).  

Um ambiente afetivo pode ser determinante na atitude familiar e na 

construção da perceção da sua funcionalidade pelos seus elementos (ANDRADE, 

MARTINS, 2011). No estudo que realizamos, verificamos que maioritariamente, os 

adolescentes estavam satisfeitos com: a ajuda que recebiam (79,4%), a partilha 

vivida naquele contexto (60,2%), a aceitação da realização de novas atividades 

(55,9%), a expressão dos sentimentos (66,7%) e o tempo que passavam em família 

(66,7%).  
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A maioria dos jovens (52,3%) percecionou a sua família como 

moderadamente funcional e 46,7% altamente funcional, o que significa que a 

consideraram capaz de proteger a integridade do sistema familiar como um todo e 

de promover e respeitar a autonomia funcional e a interdependência, de cada um 

dos seus membros, através de processos de negociação e flexibilidade (NOGUEIRA 

ET AL., 2012), sugerindo que na sua maioria são famílias aptas para lidar com 

situações de crise. Todavia, 1% dos jovens percecionou a família disfuncional, 

traduzida na incapacidade de desenvolver as suas funções de acordo com a etapa 

do ciclo vital e as solicitações dos seus membros, estando sensível à mudança de 

papéis e à rigidez das suas regras. Estes dados, da perceção da funcionalidade 

familiar, corroboram com os obtidos por Nogueira et al (2012) que verificaram um 

elevado índice de famílias funcionais relativamente às disfuncionais. Os 

adolescentes também revelaram satisfação com a sua família enquanto recurso, 

sendo valorizada a sua capacidade de adaptação, e dedicação.  

O género, a perceção de Si e o Outro 

A perceção de Si abarca a autoestima, a autoeficácia e a autoidentidade e 

para o seu desenvolvimento recebe os contributos das experiências de vividas e das 

interações familiares e sociais que constroem sistemas de comunicação entre os 

seus elementos. No caso, de se estabelecer uma comunicação positiva entre 

membros de uma família, ela assume-se como fator favorecedor da construção da 

perceção de Si, igualmente positiva (DOBRIANSKYJ ET AL., 2003), o que lhe atribui 

um carácter preditivo e positivo da realização individual refletida no bem-estar, na 

aparência, nas relações interpessoais e no desempenho escolar (GASPAR ET AL. 

2010).  

Na adolescência as oscilações decorrentes da diferença de género e das 

condições socioeconómicas e culturais expressam-se em diferentes níveis 

nomeadamente, intelectual, socialização, afetividade e sexualidade. Na nossa 

sociedade, as questões de gênero ainda, estão muito presente, pelo que (re)pensar 

o adolescente e a família no contexto da saúde também, implica conhecer a 

associação do sexo à perceção que o adolescente tem Si, da sua saúde e da sua 

família (TAQUETTE, VILHENA, 2006).  

Neste estudo, verificamos diversas associações significativas entre a 

perceção dos atributos do perfil do adolescente e o sexo. Os adolescentes do sexo 

masculino consideraram-se confiantes (χ2-p=0,002), inteligentes (χ2-p=0,001); livres 

(χ2-p= 0,038), palhacinhos (χ2-p <0,001), polémicos (χ2-p=0,041), interventivos (χ2-
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p= 0,007), dominadores (χ2-p= 0,001), conquistadores (χ2-p= 0,001), populares (χ2-

p= 0,001), ignorantes (χ2-p= 0,009), despreocupados (χ2-p= 0,001) e lideres (χ2-p= 

0, 001). As adolescentes do sexo feminino percecionaram-se estudiosas (χ2-p= 

0,002), incompreendidas (χ2-p= 0,039), amigáveis (χ2-p=0,005), respeitadoras (χ2-

p=0,003), nervosas (χ2-p=0,003), ansiosas (χ2-p=0,056), responsáveis, ouvintes e 

preocupadas (χ2-p= 0,000). Esta variabilidade da perceção de Si traça um perfil 

distinto para o rapaz e a rapariga, e que se relaciona com os referenciais masculinos 

e femininos de natureza social. A socialização do rapaz, geralmente orienta-se para 

a autossuficiência e independência, a ocultação das emoções, a não-preocupação 

com a saúde e a ausência de procura de ajuda em momentos de sofrimento 

(ALBANO, CARVALHO, 2010).  

As relações interpessoais têm grande importância durante a adolescência, 

o equilíbrio com os pares, torna-se essencial para o ajustamento positivo do jovem 

(TOMÉ, ET AL., 2010). Para o que contribui a procura do grupo de pares, para 

partilha das experiências vividas e da informação e apoio afetivo. Verificamos no 

estudo que realizamos, no referente ao suporte emocional existir uma associação 

perfeita (χ2-p= 0,000). O grupo de pares, os amigos, assume um papel mais 

preponderante quando as raparigas têm problemas, as quais percecionaram que as 

mães se preocupam mais com elas (χ2- p= 0,004), o que pode estar associado ao 

referencial feminino, na procura de apoio, ajuda em momentos de sofrimento 

(ALBANO, CARVALHO, 2010). Os rapazes revelaram dificuldade em partilhar os 

outros os seus problemas (χ2-p= 0,001) e sentiram que ninguém se preocupa com 

eles (χ2-p= 0,026), o que pode estar relacionado com o referencial masculino, de 

origem cultural e social, que os leva a encobrir das emoções (ALBANO, 

CARVALHO, 2010).  

No estudo que realizamos, verificou-se que a associação é perfeita (χ2-p= 

0,000) entre o sexo e os amigos que reparam no adolescente, em ambos os sexos. 

Contudo, nas raparigas evidenciamos uma maior frequência (58,9%).  

No estudo que realizamos existe uma associação perfeita (χ2-p=0,000) 

entre a perceção de saúde e o sexo feminino, na expressão muito boa, o que 

contraria os resultados de um estudo desenvolvido por Cureau et al. (2013), no qual 

foi obtida uma elevada prevalência de auto perceção de saúde negativa nas 

raparigas.  

Proposta de intervenção  
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Recrear o espaço do atendimento ao jovem, a partir da perceção que tem 

do que o rodeia e do que ele pensa de Si, é fundamental, para a promoção da sua 

independência, autonomia, sustentação emocional e o desenvolvimento dos 

processos inter-relacionais. Pressupostos que colocam um desafio aos enfermeiros 

que, no seu quotidiano profissional, lidam com adolescentes. Em Portugal, o 

atendimento ao jovem efetua-se na rede de referenciação materno-infantil, que inclui 

as unidades hospitalares e as de Cuidados de Saúde Primários. Esta rede integra 

uma lógica desenvolvimental centrada na comunidade, que assegura os cuidados de 

saúde à população infantojuvenil, numa relação de complementaridade e de apoio 

técnico.  

É, neste contexto, que o enfermeiro de cuidados gerais e o especialista em 

Enfermagem de Saúde da Criança e do Jovem, desenvolve a prática clinica baseada 

na visão integrativa e holística do cliente adolescente, a partir da filosofia de 

cuidados centrados na família. Estes requerem o envolvimento, a participação, a 

parceria, a capacitação e a negociação do/com binómio adolescente-família. Cuidar 

do adolescente, nessa perspetiva, é compreendê-lo na ótica da abordagem 

sistémica, respeitando a sua autonomia e estabelecendo com ele uma relação 

terapêutica sustentada na liberdade que lhe permite a tomada de decisão, na 

escolha das suas atitudes e comportamentos de saúde (OE, 2010; 2013). 

Face aos resultados, do estudo que realizamos, e às competências 

expressas no mandato social do enfermeiro, propomos a utilização de uma 

estratégia de avaliação e intervenção da perceção do adolescente sobre Si e do que 

o rodeia e que permita, simultaneamente uma abordagem individualizada e focada 

na sua subjetividade. Esta estratégia assenta num modelo em teia, que 

denominamos “caminho para as estrelas” e desenvolve-se em três momentos 

(Figura 3) permitindo a identificação dos dados relevantes nas dimensões: perceção 

de Si, família, saúde, interações, tomada de decisão, entre outras. A partir dessa 

avaliação inicial, o enfermeiro, tem a oportunidade de analisar, interpretar em 

parceria com o adolescente, e se este entender com um familiar ou um outro 

significativo, o seu projeto de saúde e as suas prioridades. Deste modo, em parceria, 

podem determinar os objetivos, as intervenções, as estratégias e os resultados a 

alcançar mediante a identificação das forças e dos problemas referentes às áreas de 

atenção das dimensões individual e social.  

Os ciclos que propomos são: no futuro vou …, sinto-me …, família: 

satisfação e expectativas …, os meus amigos são… (Figura 2). 
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Figura 2. Ciclos da teia: “Caminho para as estrelas” 

 
Esta estratégia é um processo dinâmico de avaliação e intervenção que 

possibilita uma visão holística e partilhada das áreas de atenção, na relação 

terapêutica e, simultaneamente procura fomentar a gestão da flexibilidade, do tempo 

de ação e da eficácia dos cuidados e da satisfação do jovem.  

A estratégia “Caminho para as estrelas” estrutura-se, em redor da 

singularidade do adolescente, favorecendo o desenvolvimento das suas 

competências de ordem social, ética e cognitiva. Globalmente, perspetiva o cuidado 

para além da doença, ao perceber os dilemas e os desafios do adolescente, ao 

saber ouvir, sem julgar, ao favorecer o diálogo intrafamiliar e ao organizar-se em 

redor da ética do cuidar. Esta baseia-se nos princípios éticos do respeito, autonomia, 

confiança, privacidade e confidencialidade. Estes são basilares para a proteção da 

vida e do projeto de vida do adolescente, futuro adulto. 

A utilização da estratégia “Caminho para as estrelas”, antevê a construção 

de uma atmosfera de conforto, confiança e cooperação entre o enfermeiro e o 

adolescente. Nesta perspetiva, o enfermeiro necessita de recorrer à sua capacidade 

de liderança, comunicação e negociação, pontos fortes, que impactam no 

comportamento e atitude do jovem.  

A seguir apresentamos, de forma esquematizada, os momentos do ciclo 

“Família: satisfação e expectativas …” (Figura 3).  

 

Figura 3. Ciclo: Família: satisfação e expectativas … 

 
1.º Momento:  

Solicitar ao adolescente a análise do 

ciclo família: satisfação e expectativas, e 

que se situe numa escala de 1 a 10, 
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sendo 1 nada e 10 incondicional, 

colocando cruzes em cada um dos itens 

de avaliação. 

 

 

2.º Momento:  

Após a união das cruzes em cada um 

dos itens respondidos, obtemos uma 

figura geométrica, que deverá ser 

analisada e interpretada pelo 

enfermeiro e pelo adolescente. 

3.º Momento: 

O enfermeiro efetua a avaliação 

(diagnóstica e resultados) recorrendo a 

perguntas circulares, em torno das 

temáticas fazendo o percurso, das 

forças identificadas pelo adolescente, 

para os problemas.  

 

 
E em cada um dos itens a retoma a exploração do passado, presente e 

futuro e ainda, das diferenças, concordâncias e significados. 

Entender o adolescente a partir da sua subjetividade utilizando a estratégia 

“o caminho das estrelas”, decorreu da reflexão realizada sobre os resultados da 

perceção do adolescente sobre Si, a sua família e a sua saúde, podendo recriar-se 

outros ciclos de acordo com as áreas de promoção da saúde. Pretendemos que, a 

utilização e a discussão desta estratégia possa contribuir para o desenvolvimento da 

disciplina de enfermagem, na área específica da avaliação e intervenção dos 

adolescentes e família. 

Conclusão  

Salienta-se, neste estudo, que os jovens são alegres, amigáveis, felizes e 

sociáveis, vivendo na sua maioria com os pais e em famílias que eles percecionam 

como moderadamente funcionais.  

As diferenças observadas entre os rapazes e as raparigas evidenciam, no 

que se reporta aos atributos do perfil dos adolescentes, uma variabilidade que se 
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aproxima aos referenciais sociais comummente associados ao homem e à mulher. 

Verificamos uma associação entre o género e a partilha de problemas, sendo que os 

rapazes revelam maior dificuldade nessa partilha e quando o fazem recorrem 

preferencialmente aos amigos.  

A perceção da sua saúde pelo adolescente obteve maior frequência, no 

item “muito boa”, mas são as raparigas que têm uma melhor perceção da sua saúde. 

A funcionalidade da família foi retratada, com maior frequência, na família 

moderadamente funcional.  

Os resultados do estudo demonstram existir traços comuns nos 

adolescentes o que se torna visível a importância na abordagem terapêutica, a 

compreensão de como o adolescente se vê e como pensa que o Outro o vê, 

facilitando aos profissionais de saúde, a identificação de áreas de atenção inerentes 

quer aos processos de transição saúde-doença, desenvolvimental entre outras e 

quer nos programas de vigilância e promoção da saúde (DGS, 2012).  
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