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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar os fatores individuais e socioambientais 

associados à saúde autorreportada de adolescentes, à luz do modelo de Dahlgren e Whitehead 

de determinação social da saúde. Este modelo explica a relação entre o indivíduo, ambiente e 

o processo saúde-doença, contribuindo para uma melhor compreensão das iniquidades em 

relação aos fatores de riscos e de proteção no qual os indivíduos podem estar expostos. Estudo 

transversal de análise secundária do banco de dados do projeto “Fortaleça sua saúde”, 

realizado em 2014 com escolares de ambos os sexos com faixa etária de 11 a 17 anos, 

matriculados em Escolas de Tempo Integral. A variável desfecho foi a saúde autorreportada e 

as variáveis independentes seguiram o modelo de Dahlgren e Whitehead, relacionadas aos 

fatores individuais, estilo de vida e aspectos socioambientais. As informações referentes às 

variáveis socioambientais foram provenientes de relatórios e plataformas digitais de domínio 

público. Para análise dos dados utilizou-se a distribuição de frequências absolutas e relativas 

para descrever as variáveis categóricas e a média e desvio padrão foram utilizados para 

descrever as variáveis contínuas. A regressão logística multinível foi utilizada, com 

estimativas de odds ratio com intervalos de confiança de 95%. As análises foram efetuadas no 

software STATA versão 11.0. O nível de significância final foi fixado em 5%. Todas as 

recomendações éticas da resolução 466/2012 foram cumpridas. Dos 1182 adolescentes, 

51,5% era do sexo masculino, prevalecendo adolescentes na faixa etária da adolescência 

inicial, de 11 a 14 anos. Na prática de atividade física, 53,1% foram considerados 

insuficientemente ativos. Os meninos praticavam mais atividade física, porém relataram 

maior uso de tabaco. Não houve diferença estatisticamente significativa no estado nutricional 

e no uso de álcool entre os adolescentes. A prevalência de uma boa saúde autorreportada foi 

de 72,2% entre os adolescentes, sendo influenciada pelos fatores individuais gênero e idade, 

em relação aos socioambientais pelo número de equipes de saúde da família no bairro e no 

estilo de vida pelo tempo semanal de prática de atividade física moderada e vigorosa e pelo 

índice de massa corporal. A saúde autorreportada positiva pelos adolescentes foi influenciada 

pelos fatores individuais gênero e idade, em relação aos socioambientais pela incidência de 

dengue e número de equipes de saúde da família no bairro e no estilo de vida pelo tempo 

semanal de prática de AFMV e IMC. 

 

Palavras-chave: Determinantes Sociais da Saúde; Condições de Saúde; Saúde do  

adolescente. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to analyze the individual and socioenvironmental factors associated 

with self-reported health of adolescents, in light of Dahlgren and Whitehead's model of social 

health determination. This model explains the relationship between the individual, the 

environment and the health-disease process, contributing to a better understanding of the 

inequities in relation to the risk factors and protection in which individuals may be exposed. 

Secondary cross-sectional study of the database "Strengthen Your Health", carried out in 

2014, with students of both sexes, aged 11 to 17 years, enrolled in Full-Time Schools. The 

outcome variable was self-reported health and the independent variables followed the 

Dahlgren and Whitehead model, related to individual factors, lifestyle and social-

environmental aspects. The information related to socio-environmental variables came from 

reports and digital platforms in the public domain. To analyze the data, we used the absolute 

and relative frequency distribution to describe the categorical variables, and the mean and 

standard deviation were used to describe the continuous variables. Multilevel logistic 

regression was used, with estimates of odds ratios with 95% confidence intervals. The 

analysis were performed in the STATA software version 11.0. The final significance level 

was set at 5%. All the ethical recommendations of resolution 466/2012 were met. Of the 1182 

adolescents, 51.5% were males, adolescents prevailing in the age group of the initial 

adolescence, from 11 to 14 years old. In the practice of physical activity, 53.1% were 

considered insufficiently active. The boys practiced more physical activity, but reported 

greater tobacco use. There was no statistically significant difference in nutritional status and 

alcohol use among adolescents. The prevalence of good self-reported health was 72.2% 

among adolescents, being influenced by individual factors gender and age, in relation to 

socio-environmental by the number of family health teams in the neighborhood and lifestyle 

by the weekly practice time of moderate and vigorous physical activity and body mass index. 

Positive self-reported health by adolescents was influenced by individual gender and age 

factors, in relation to socioenvironmental factors due to the incidence of dengue fever and 

number of family health teams in the neighborhood and lifestyle by the weekly time of 

practice of AFMV and BMI. 

 

Keywords: Social Determinants of Health; Health Status; Adolescent Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As situações em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e 

envelhecem, conhecidas como determinantes sociais da saúde, são consideradas fatores de 

medidas das condições de sua existência. Incluem-se ainda suas experiências nos seus 

primeiros anos de vida, meio ambiente, como também os sistemas eficientes para a prevenção 

e o tratamento de doenças (OMS, 2011). 

No processo saúde-doença e comportamento de saúde a exposição variada a 

aqueles determinantes contribuem para uma melhor compreensão das inequidades das pessoas 

em relação aos fatores de riscos e de proteção, particularmente neste estudo os adolescentes 

(SIMONS-MORTON; McLEROY; WENDEL, 2012). 

A adolescência é uma fase de experimentações marcada por diferentes sensações, 

desejo pelo que é novo, comportamentos e estilos de vida, que podem expor os adolescentes 

às situações de vulnerabilidade e risco, prejudicando assim, o desenvolvimento físico, mental 

e emocional. É comum, na adolescência a percepção de invulnerabilidade que associada aos 

determinantes sociais da saúde podem desencadear comportamentos de risco, como o uso de 

drogas, crime, violência, gravidez não planejada, infecções sexualmente transmissíveis 

(IST’s), dentre estas o HIV/AIDS, a exploração do trabalho e abuso sexual (COSTA et al., 

2016). 

A transição da infância para vida adulta é influenciada profundamente pelos 

determinantes sociais da saúde. Eles envolvem desde o ambiente familiar, a vizinhança, a 

escola, a relação com os pares e aspectos culturais. Esses elementos possuem papel relevante 

nesse processo e devem ser considerados na investigação das desigualdades sociais em saúde 

na adolescência (VINER et al., 2012; SCHREIER; CHEN, 2013). 

Os efeitos do contexto social na saúde são ilustrados também no estudo de Sawyer 

e colaboradores (2012) em que vários determinantes sociais influenciam no comportamento 

dos adolescentes. Nesse sentido a noção de fatores protetores e de risco deve ser observada a 

partir de um contexto familiar, entre os pares, escolas e comunidade. A natureza da interação 

é que define como esses fatores podem ser envolvidos no comportamento de saúde e/ou no 

comportamento relacionado de saúde dos adolescentes. 

As iniquidades sociais elevam a possibilidade dos adolescentes de se expor a 

situações de risco e vulnerabilidade, por não garantirem acesso adequado a bens materiais e 

imateriais minimamente necessários à vida humana. Normalmente as estatísticas não 
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apresentam as condições de saúde e vida dos adolescentes, que ficam encobertas na faixa 

etária de adulto ou criança, o que negligencia o conhecimento do estado de saúde dessa 

população e as intervenções que são necessárias (FIORATI; ARCÊNCIO; SOUZA, 2016; 

CURRIE, 2012). 

Dentre as condições de risco, o Mapa da Violência 2015 mostra a mortalidade por 

causas externas na faixa de 0 a 19 anos de idade que vem aumentando de forma drástica no 

Brasil. No período de 1980 a 2013, passou de 27,9 para 34,1: crescimento de 22,4%. Os dados 

coletados mostram que a faixa etária de 16 e 17 anos de idade é quem puxa os dados do 

conjunto para cima.  Efetivamente, os quantitativos nesse público foram: os acidentes de 

transporte passam de 661 em 1980 para 1.136 em 2013, o que representa um aumento de 

71,9%; os suicídios, de 156 para 282, um aumento de 80,8%; já os homicídios passam de 506 

para 3.749, um crescimento de 640,9% (WAISELFISZ, 2015). 

No Ceará, o panorama da violência apresenta um segmento social que tem sido 

mais atingido dentro público adolescente. Estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) realizado em parceria coma a Assembleia Legislativa do Estado revelou que os 

adolescentes assassinados nas cidades cearenses pesquisadas, dentre ela Fortaleza, são em sua 

maioria preta ou parda, do sexo masculino, têm em média 17 anos e moram em bairros pobres 

das cidades (UNICEF, 2017). 

O reflexo dessa falta de segurança também reverbera em outros setores da 

sociedade como na educação, gerando evasão escolar. A Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar (PENSE) realizada com alunos do 9º ano do ensino fundamental mostrou que 14,8% 

dos alunos entrevistados declararam deixar de ir à escola, pelo menos um dia, nos 30 dias 

anteriores à pesquisa por não se sentirem seguros no caminho de casa para a escola ou da 

escola para casa. Esse absenteísmo é explicado pelo fato de 11,5% dos escolares não se 

sentiram seguros no trajeto casa-escola-casa, e 9,5% não se sentiram seguros no ambiente 

escolar, principalmente nas escolas públicas (IBGE, 2016). 

 De acordo com boletim epidemiológico HIV/AIDS 2016, os casos notificados de 

HIV pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) em adolescentes de 10 a 19 

anos aumentaram de 287 em 2007 para 724 em 2016, crescimento de 252%. No somatório de 

casos notificados nessa década, os adolescentes representam 5,9% do total (BRASIL, 2016). 

Este aumento pode estar relacionado a um fator comportamental importante: o uso 

do preservativo enquanto medida protetiva pra HIV/AIDS. Na pesquisa do IBGE sobre saúde 

dos escolares, 27,5% dos participantes declararam já ter tido relação sexual alguma vez na 
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vida, porém, apenas 61,2% destes afirmaram que um dos parceiros utilizou camisinha na 

primeira relação. Quando questionados sobre uso do preservativo na última vez que tiveram 

relação sexual, 66,3% dos meninos e 66% das meninas responderam afirmativamente (IBGE, 

2016). 

Outra preocupação na saúde do adolescente é com o crescimento das doenças 

crônicas não-tranmissíveis e seus fatores de risco. Estudo seccional, nacional de base escolar 

realizado no Brasil revelou que 24% dos adolescentes brasileiros com idade de 12 a 17 anos 

que frequentam escolas em municípios com mais de 100 mil habitantes estão com pressão 

arterial elevada (pré-hipertensão ou hipertensão), 25% estão com excesso de peso, e um a 

cada quatro adolescentes não praticam atividade física no lazer. Uma parte da pesquisa 

dedicada ao tabagismo mostrou mais de 1,88 milhões de adolescentes nas idades alvo do 

estudo experimentou fumar, 579 mil fumam atualmente e 250 mil já fumaram com alguma 

regularidade (BLOCH et al., 2016; CUREAU et al.,2016; FIGUEIREDO et al.,2016). 

Com relação aos aspectos socioeconômicos, a escolaridade materna é considerada 

como um dos determinantes da saúde de crianças e adolescentes, configurando um fator 

protetivo. Dados da PENSE 2015 revelaram que quanto à escolaridade materna, a proporção 

de escolares cujas mães tinham o nível superior completo atingiu 13,3% e 24,8% das mães 

possuíam “nenhuma instrução ou ensino fundamental incompleto” (SANTOS; JACINTO; 

TEJADA, 2012; IBGE, 2016).  

Os dados apresentados demonstram que esforços devem ser empreendidos para 

destacar a atenção da saúde do adolescente como uma das prioridades nos sistemas de saúde, 

porque a frequência do adolescente nos serviços de saúde é escassa. Assim, quanto mais cedo 

for a presença dos adolescentes nos serviços de saúde, mais comportamentos protetivos 

podem ser promovidos e se perpertuarem na vida adulta. Políticas públicas focadas no 

desenvolvimento de comportamentos saudáveis em idades precoces constituem relevante 

estratégia de promoção da saúde (WHO, 2016). 

Nesse sentido, a promoção da saúde do adolescente engloba o conceito atribuído e 

ressignificado pela OMS que compreende aspectos tanto individuais como organizacionais 

sob o olhar de várias disciplinas da área do conhecimento. E assim envolve as relações 

interpessoais, comunitárias, ambientais e políticas nas quais grupos e população estão 

inseridas (TANG, 2003 apud SMITH; TANG; NUTBEAM, 2006). 

O presente estudo tem como objeto de pesquisa a associação entre a saúde 

autorreportada dos adolescentes escolares com seus fatores individuais e socioambientais. 
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Saúde autorreportada ou autoavaliação da saúde consiste em uma avaliação pelo 

próprio indivíduo do seu estado de saúde atual. Constitui-se um indicador de medida 

amplamente utilizado na saúde pública e frequentemente adotado na pesquisa em sociologia 

da saúde e na epidemiologia médica. Vale observar que a saúde autorreportada é manifestada 

por fatores distintos pelos informantes, como uma percepção subjetiva (sentimentos e desejos) 

e uma expressão objetiva da saúde (mortalidade). (FRANK; GOLD; FISCELLA, 2003; 

JYLHÄ, 2009). 

Observa-se que a definição de saúde autorreportada tem íntima relação com o 

conceito ampliado de saúde, entendido como um nível de satisfação das pessoas e coletivos 

em relação aos aspectos biopsicossociais, econômicos e espirituais, incluindo a sua realização 

nos ambientes familiar, comunitário e de trabalho (SMITH; TANG; NUTBEAM, 2006). 

Normalmente, esta medida é obtida a partir de uma pergunta: "Como você avalia 

sua saúde?". A saúde autorreportada está incluída em várias pesquisas de saúde de grande 

escala (LAYES; ASADA; KEPHART, 2012). Um conceito positivo de saúde reportado pelos 

adolescentes exerce influência na sua prontidão para adotar comportamentos saudáveis 

(CURRIE, 2012). 

A saúde autorreportada, quando referida pelos adolescentes, considera a presença 

do funcionamento das dimensões físicas e emocionais do corpo relacionada a outros 

indicadores de saúde, como aspectos biopsicossociais e comportamentos (BREIDABLIK; 

MELAND; LYDERSEN, 2008). 

Em uma revisão realizada nas bases de dados Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (PUBMED) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) no período de 2007 a 2016, com utilização dos descritores saúde self-

reported health status, self-rated health, adolescente, adolescence e saúde do adolescente, 

apenas dois estudos brasileiros incluiram as características individuais e sociambientais e a 

saúde autorreportada de adolescentes. 

Em um estudo foi demonstrado que os adolescentes do sudeste brasileiro entre 11 

e 17 anos com baixa saúde autorreportada apresentavam menor quantidade de itens escolares 

em casa, baixa renda familiar e discussões frequentes com os pais. Em relação ao contexto 

escolar, estes adolescentes consideraram seus colegas como desagradável e inútil. 

(MEIRELES et al., 2015). 

No estudo de Mendonça e Farias Júnior (2012) realizado no município de João 

Pessoa-PB, os adolescentes que manifestaram saúde autorreportada negativa, apresentaram 
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baixo nível de atividade física e estado nutricional classificado como sobrepeso/obesidade, em 

ambos os sexos. Particularmente nas meninas, essa auto-avaliação negativa de saúde esteve 

associada ao nível socioeconômico da família e escolaridade materna. 

Em contrapartida, outros estudos encontrados na busca deram ênfase apenas na 

associação entre comportamento e saúde autorreportada, nos quais demonstraram que a auto-

avaliação negativa da saúde pelos adolescentes esteve associada ao tabagismo, à percepção 

subjetiva de estresse, consumo abusivo de bebidas alcoólicas e/ou uso de drogas ilícitas 

(SOUSA et al., 2010; LOCH; POSSAMATI, 2007). 

Ressente-se nos estudos brasileiros de mais investigações que relacionem a saúde 

autorreportada em adolescentes com as características individuais, relacionais (famílias e 

amigos) e sociambientais. 

No âmbito internacional, pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) com adolescentes escolares de 38 países revelou que a incidência de saúde 

autorreportada de maneira negativa ocorreu em contexto familiar de baixa renda, frágeis 

vínculos, presença de conflitos e com pouca interação entre pais filhos (CURRIE, 2012). 

Na Croácia, um estudo sobre saúde autorreportada e capital social demonstrou que 

estudantes do ensino médio com saúde autorreportada positiva possuem maior satisfação e 

confiança dos adolescentes em seus pares, na vizinhança e no ambiente escolar (NOVAK; 

SUZUKI; KAWACHI, 2015). 

A base de dados na literatura brasileira e internacional mostrou que as 

variáveis/medidas de fatores biopsicossociais, econômicos e ambientais exercem influência 

sobre a saúde da população em todas as fases do ciclo de vida e nos mais diversos objetos de 

estudo, por exemplo, saúde bucal, educação em saúde, envelhecimento populacional, 

saneamento, renda, nível de escolaridade, hábitos alimentares, capital social, idade e sexo. 

Contudo alguns estudos não descrevem explicitamente a utilização de modelo ou teoria em 

suas análises (MARTHUR et al., 2015; BRAVEMAN; GOTTLIEB, 2014; GEIB, 2012). 

Este estudo “Saúde autorreportada de escolares associada às fatores individuais e 

socioambientais” utilizou o modelo de Dahlgren e Whitehead como referencial teórico para 

descrição e análise dessa medida. O modelo está organizado em camadas distintas que 

interagem entre si. As camadas mais próximas incluem determinantes relacionados aos fatores 

individuais seguidos de estilos de vida, redes sociais e comunitárias. Nas camadas mais 

distantes encontram-se as condições de vida e trabalho e condições ambientais e culturais. A 

forma como esses determinantes agem na vida das pessoas influenciam no modo como as 
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políticas e estratégias de saúde chegam até elas. O conhecimento desses determinantes que 

operam sobre os indivíduos e seus estilos de vida indicam onde e que fatores protegem, 

promovem ou põem em risco a saúde. (DAHLGREN; WHITEHEAD, 1991; MENDES, 2012; 

SUCUPIRA, 2014). 

Assim posto, o presente estudo considera importante agregar conhecimentos na 

área de saúde do adolescente nessa perspectiva, pois contribuirá para identificação de 

melhores estratégias de intervenção e recomendações de políticas públicas para promoção da 

saúde desse grupo populacional. 
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2 OBJETIVOS 

Geral: 

Analisar os fatores individuais e socioambientais associados à saúde 

autorreportada, à luz do modelo de Dahlgren e Whitehead, em uma amostra de adolescentes 

de escolas públicas de Fortaleza, Ceará. 

 

Específicos: 

- Descrever a saúde autorreportada dos adolescentes escolares; 

- Identificar as características individuais, dos estilos de vida e socioambientais dos 

adolescentes e do contexto onde eles vivem; 

- Verificar a associação existente entre a saúde autorreportada e os fatores individuais, dos 

estilos de vida e socioambientais. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Saúde do adolescente numa perspectiva biopsicossocial 

 

O estado de saúde do adolescente inicia-se pela compreensão dos fatores 

individuais, psicológicos, comportamentais e socioambientais que em interação influenciam 

no comportamento cotidiano desse grupo (NÓBREGA et al., 2013). 

A associação entre variáveis individuais, socioambientais e das relações dos 

adolescentes escolares com familiares e amigos foram utilizadas para investigar fatores 

comportamentais de risco e de proteção à saúde tendo como objetos de estudo, por exemplo, 

uso de substâncias psicoativas, comportamento sexual e imagem corporal (IBGE, 2016). 

A exemplo da relevância dessa associação, o estudo de Sasaki e colaboradores 

(2015) revelou que o início de relações sexuais na adolescência foi mais prevalente nos 

meninos com idade de 14 anos ou mais que experimentaram álcool, tabaco e outras drogas, 

envolviam-se em brigas e agressão familiar, que não moravam com a mãe ou com o pai e 

estudavam em escolas públicas. 

Estudo transversal oriundo dos dados da PENSE 2012, demonstrou uma 

prevalência de 25% de escolares que não utilizaram preservativo na última relação. As 

chances desse comportamento de risco quase dobram quando relacionado à baixa 

escolaridade materna e o não recebimento de orientações na escola sobre prevenção de 

gravidez (OLIVEIRA-CAMPOS et al., 2014). No Brasil, adolescentes multíparas tendem a 

ter menos anos de estudo e ser proveniente de classe econômica inferior (MOURA et al., 

2014). Este fato contribui para aumento de gestações não planejadas e de casos de infecções 

sexualmente transmissíveis entre adolescentes. 

A desigualdade de renda é outra variável que influencia nas taxas de nascimento 

de crianças de mães adolescentes tanto em países ricos ou pobres. Nesse mesmo estudo foi 

demostrado que o Produto Interno Bruto (PIB) e as taxas de desenvolvimento econômico 

influenciam inversamente naqueles indicadores (SANTELLI; SHARMA; VINER, 2013). 

Outro fator comportamental de risco dos adolescentes é o consumo de drogas 

lícitas e ilícitas. Na PENSE 2015 foi constatado que 18,4% dos escolares já experimentaram 

cigarro e 9% relataram uso de drogas ilícitas. O consumo de álcool foi mais preocupante, pois 

55,5% informaram uso de bebida alcoólica alguma vez na vida, 25,8% relataram consumo de 

álcool nos últimos 30 dias e 21,4% tinham histórico de episódio de embriaguez (IBGE, 2016). 
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Estudo realizado com adolescentes em tratamento nos Centros de Atenção 

Psicossocial – Álcool e Drogas demonstrou predomínio de adolescentes do sexo masculino, 

de baixa escolaridade e alta proporção do uso de maconha. A maioria tinha convivência 

familiar satisfatória, mas não se relacionava bem com a figura paterna e convivia com 

familiar usuário de drogas (MARCON; SENE; OLIVEIRA, 2015). 

No Brasil, há uma maior prevalência do uso de drogas ilícitas em regiões do país 

de maior PIB com associações significativas a escolas de administração privada. O uso de 

álcool, tabaco e outras drogas está relacionado às condições sociais de maior poder de 

consumo. Adolescentes com renda superior a três salários mínimos possuem 48 vezes mais 

chances de usar álcool e quatro vezes mais chances de consumir drogas ilícitas (SILVEIRA; 

SANTOS; PEREIRA, 2014; HORTA et al., 2014). 

As redes sociais e comunitárias também apresentaram forte associação para o uso 

de drogas lícitas e ilícitas pelos adolescentes, tendo como fatores de risco: consumo de álcool 

pelos pais, consumo de tabaco pelos pais e amigos, uso de outras drogas pelos amigos, 

contato insuficiente entre escola e pais e vivências de agressões no ambiente familiar. Por 

outro lado, o contato próximo e supervisão dos pais se apresentaram como um fator protetivo 

para o desfecho (ELICKER et al., 2015; HORTA et al., 2014; PASUCH; OLIVEIRA, 2014). 

O excesso de peso entre os adolescentes escolares tem sido objeto de estudo em 

virtude de suas consequências presentes e no curso da vida. Estudo brasileiro realizado com 

mais de 70.000 escolares revelou uma prevalência de obesidade de 8,4% (IC 95%: 7.9-8.9) e 

17,1% de sobrepeso (IC 95% 16.3-18.0) (BLOCH et al., 2016). 

Os fatores individuais e hereditários exercem influência no comportamento dos 

adolescentes em relação aos distúrbios nutricionais, a exemplo de mães com excesso de peso 

e antecedentes familiares de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis. Adolescentes com este 

histórico possuem duas vezes mais chances de apresentar peso acima do normal para a faixa 

etária (PONTES; AMORIM; LIRA, 2014). 

Fatores relacionados ao estilo de vida, como a inatividade física e alimentação 

inadequada foram determinantes de maior poder explicativo para o excesso de peso nos 

adolescentes (PONTES; AMORIM; LIRA, 2014). Suas escolhas são feitas para o baixo 

consumo de frutas/verduras e consumo exacerbado de alimentos do tipo fast‐foods e 

pré‐preparados. No Brasil, a prevalência da ingestão de gordura saturada e açúcar livre por 

adolescentes escolares são de 25% para as meninas e 22% para os meninos, bem acima do 
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limite máximo recomendado (<10,0%). (BARRETO NETO et al., 2015, SOUZA et al., 

2014). 

 Em revisão sistemática sobre a associação entre prática de atividade física e 

percepção de saúde em adolescentes, verificou-se que essas variáveis possuem relação direta 

(VANCEA et al., 2011). Estudo recente corrobora com esta revisão ao demonstrar que 

adolescentes inativos têm duas vezes mais chances de apresentar saúde autorreportada 

negativa (HERMAN; HOPMAN; SABISTON, 2015). 

Os fatores socioeconômicos, como renda e escolaridade materna, também 

apresentaram influência sobre o sobrepeso e a obesidade entre os escolares. Estudo 

epidemiológico transversal analítico demonstrou que os adolescentes com maior renda 

familiar e filhos de mães com mais de oito anos de estudo têm chance de 1,62 (1,19-2,19) 

vezes mais de apresentar excesso de peso que aqueles cujas mães têm oito anos ou menos de 

estudo (SOUZA et al., 2014). 

As políticas de Promoção à Saúde e de Atenção à Saúde do Adolescente do 

Ministério da Saúde recomendam o trabalho multiprofissional e a intersetorialidade das ações 

voltadas ao cuidado da saúde, hábitos saudáveis e a atenção aos principais aspectos clínico do 

público adolescente (BRASIL, 2015; BRASIL, 2017). Os estudos apresentados revelaram a 

complexidade dos fatores que influenciam no cuidar da promoção da saúde do adolescente, e 

a Enfermagem enquanto ciência do cuidar tem a competência de trabalhar com esse público 

observando as influências individuais e socioambientais no comportamento de saúde. 

 

3.2 Saúde Autorreportada e seus fatores de influência 

 

A saúde autorreportada vem ganhando força ao longo dos anos, como indicador 

chave para conhecer e acompanhar a saúde das pessoas, apresentando-se como uma medida 

mais inclusiva do que outros marcadores laboratoriais, pois incorpora aspectos subjetivos e 

objetivos (SCHNITTKER, 2014; LIMA-COSTA, 2011). 

Um dos estudos de grande relevância foi o de base populacional realizado por 

Mossey & Shapiro (1982) que demonstrou a associação entre saúde autorreportada e 

mortalidade. Assim como este, diversos outros estudos foram desenvolvidos, mostrando 

também uma forte predição para morbidade em doenças crônicas, limitações funcionais e 

outros fatores de risco conhecidos (IDLER; BENYAMINI, 1997; MANDERBACKA, 1998; 

JYLHÄ; VOLPATO; GURALNIK, 2006). 
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Percebe-se pela literatura encontrada que a saúde autorreportada é influenciada 

tanto por variáveis individuais quanto socioambientais. Os aspectos socioeconômicos, o estilo 

de vida e os fatores psicossociais têm um papel importante na associação com este desfecho 

(CAI; COYTE; ZHAO, 2017). 

Estudos realizados no Brasil e no mundo sobre saúde autorreportada relacionam 

as respostas positivas ou negativas a fatores individuais (sexo e idade), comportamentais - 

envolvendo nível de atividade física, hábitos alimentares, o uso de álcool e tabaco - e sociais, 

por exemplo, a classe econômica, escolaridade dos pais, contexto escolar e bairro onde 

residem (MENDONÇA; FARIAS JÚNIOR, 2012; NOVAK; SUZUKI; KAWACHI, 2015). 

A saúde autorreportada em idosos de ambos os sexos apresentou estreita 

associação, em ensaio clínico randomizado, com cinco marcadores biológicos amplamente 

utilizados na clínica (contagem global de leucócitos, HDL-colesterol, hemoglobina, albumina 

e creatinina). O baixo nível de hemoglobina, albumina, HDL-colesterol e o alto nível de 

creatinina e leucócitos indicaram uma associação negativa, o que demonstra sua base 

biológica como um medidor para aspectos fisiológicos. (JYLHA; VOLPATO; GURALNIK et 

al., 2006). 

Outro marcador clínico associado à saúde autorreportada foi o grau de inflamação.  

Medido em estudo transversal em homens com faixa etária de 18 a 21 anos, onde a elevação 

dos níveis inflamatórios é inversamente proporcional à saúde autorreportada (WARNOFF; 

LEKANDER; HEMMINGSSON, 2016). 

Estudo longitudinal realizado nos Estados Unidos com 1500 pessoas revelou que 

uma saúde autorreportada ruim indica um maior risco de mortalidade por todas as causas, 

principalmente na população masculina com idade avançada (ASSARI, 2016). 

Pesquisa realizada no continente africano alertou para o fato de pessoas com mais 

de uma doença crônica, em estado depressivo e apresentando um elevado índice de limitações 

funcionais possuem maior probabilidade de uma saúde autorreportada negativa, 

principalmente entre mulheres idosas que vivem sozinhas (ONADJA et al., 2013). 

No Brasil, a saúde autorreportada negativamente por idosos de ambos os sexos, 

foi associada a dificuldades de acesso a serviços de saúde, registro de queda nos últimos 12 

meses, hipertensão arterial sistêmica, problemas cardíacos, asma/bronquite e qualquer grau de 

fragilidade (MEDEIROS et al., 2016). 

Dentre as medidas do status socioeconômico, destacaram-se a escolaridade, a 

ocupação e a renda. Estudo multicêntrico europeu analisou a evolução das desigualdades 
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socioeconômicas em 29 países e como estas podem interferir sobre a saúde autorreportada 

ao longo do tempo. O nível de educação foi o principal fator explicativo nas diferenças de 

saúde autorreportada entre os países. Pessoas com melhor escolaridade tinham a 

possibilidade de ter um aumento de três vezes no seu salário, causando uma melhoria na 

renda e consequentemente afetando a saúde autorreportada de maneira positiva 

(ALVAREZ-GALVEZ et al., 2013). 

Pesquisa realizada na Suíça comparou a saúde autorreportada de mães solteiras 

com mães que viviam com seus parceiros e associou com escolaridade e carga horária de 

trabalho (tempo integral/tempo parcial). O estudo revelou baixo nível de saúde autorreportada 

de mães solteiras comparadas com aquelas que têm parceiros. Dentre as mães solteiras, 

aquelas desempregadas e que não concluíram o nível médio apresentaram os piores índices de 

saúde autorreportada. (STRUFFOLINO; BERNARDI; VOORPOSTEL, 2016). 

Em outro estudo realizado nos Estados Unidos, pessoas de elevados níveis 

socioeconômicos referiram saúde autorreportada positiva, por sua vez, o baixo nível 

socioeconômico dos indivíduos resultaram em maiores preocupações com a segurança na 

vizinhança, o que caracteriza certa interferência do seu capital social (MEYER; CASTRO-

SCHILO; AGUILAR-GAXIOLA, 2014). 

Com relação ao público adolescente, a saúde autorreportada foi associada a 

fatores individuais e socioambientais. As meninas tendem a reportar pior saúde autorreportada 

que os meninos (USTINAVIČIENĖ et al., 2016; SOUSA et al., 2010). Além disso, A 

prevalência de baixa saúde autorreportada aumenta com a idade, sugerindo que os 

adolescentes podem tornar-se cada vez mais preocupados com a sua saúde à medida que 

envelhecem, com padrões de percepção de saúde semelhantes aos adultos (MEIRELES et al., 

2015). 

 A relação do sobrepeso e da obesidade também é investigada. Conforme 

crescimento do Índice de Massa Corporal (IMC) houve uma prevalência de saúde 

autorreportada de baixa a muito baixa em ambos os sexos e quando comparados aos seus 

pares de peso normal (KRAUSE; LAMPERT, 2015). O mesmo resultado foi encontrado no 

estudo de Gall e colaboradores (2016) com a população de adolescentes do sexo feminino. 

O estilo de vida, a não realização de refeições, o consumo de frutas, o consumo de 

álcool, a atividade física, o tempo de lazer e a percepção de alteração do índice de massa 

corporal foram significativamente associados à saúde autorreportada no público adolescente 

urbano. Aqueles que pulavam refeições, que consumiam álcool, eram fisicamente inativos e 
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que percebiam excesso ou baixo peso apresentaram saúde autorreportada negativa (SHARMA 

et al., 2017). 

Os altos níveis de atividade física em exercícios realizados fora do ambiente 

escolar foram associados positivamente à saúde autorreportada de adolescentes em estudo 

realizado na Finlândia do Norte. Os participantes ativos fisicamente apresentaram quatro 

vezes mais chances de uma boa saúde autorreportada, configurando este comportamento 

como protetivo para saúde (KANTOMAA et al., 2015). 

Estudo prospectivo de análise secundária realizado no Brasil com adolescentes 

analisou a associação entre mudanças no estilo de vida e saúde autorreportada. Através do 

cálculo da odds ratio, verificou-se que a melhoria na saúde autorreportada dos participantes 

esteve associada significativamente com o aumento do número de dias por semana realizando 

deslocamento ativo à escola, maior frequência semanal de consumo de frutas/suco de frutas e 

com redução na frequência mensal de consumo de álcool (BARBOSA FILHO et al., 2014). 

Em estudo transversal realizado no Brasil, constatou-se que adolescentes com 

nível econômico inferior foram os que reportaram de maneira mais negativa a sua saúde. Do 

mesmo modo, aqueles com menor escolaridade apresentaram este mesmo padrão com o 

desfecho investigado (REICHERT; LOCHI; CAPILHEIRA, 2012). 

A interação com familiares, vizinhos e amigos da escola foram significativamente 

associadas com a saúde autorreportada positiva em adolescentes, mostrando a importância das 

relações sociais para uma adequada saúde física, mental e social (NOVAK; SUZUKI; 

KAWACHI; 2015; SHARMA et al., 2017). 

 

3.3 O Modelo Dahlgren e Whitehead de Determinantes Socias da Saúde 

 

Vários pesquisadores têm apresentado modelos explicativos sobre o processo 

saúde-doença e sua relação com as características individuais e socioambientais que 

influenciam nos comportamentos de saúde, dentre eles cita-se o Social Ecological Model, 

idealizado por Bronfenbrenner (1979) e aperfeiçoado por McLeroy (2003); o modelo 

transteórico de mudança de comportamento de Prochaska e DiClemente (1982); a matrix de 

Handdon (1980). Nestes estão presentes como elemento comum a relação entre 

comportamentos de saúde com as características individuais (relações intra e interpessoais) 

socioambientais e culturais. Portanto, existem fortes evidências que as condições de trabalho, 

moradia, suporte social, escolaridade e acesso aos serviços de saúde constituem fatores que 
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afetam ou promovem a saúde da população (NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 2003, 

SIMONS-MORTON; McLEROY; WENDEL, 2012). 

O presente estudo escolheu o modelo Social de Saúde de Dahlgren e Whitehead 

(figura 1) que explica a relação entre o indivíduo, ambiente e o processo saúde-doença. Neste 

estudo será utilizado o referido modelo para analisar a relação entre a saúde autorreportada de 

adolescentes escolares considerando o contexto social no qual estão inseridos. 

Figura1. Determinantes Sociais em Saúde: modelo de Dahlgren e Whitehead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dahlgren and Whitehead (1991). 

 

O modelo tem como ponto central as características não mutáveis que se referem 

à idade, sexo e fatores genéticos. A primeira camada refere-se aos estilos de vida e 

comportamentos que podem ser protetivos ou de risco para saúde. Na segunda camada 

encontram-se as redes sociais e comunitárias que podem servir de apoio aos indivíduos. Na 

terceira camada estão as condições socioeconômicas, culturais e ambientais. O modelo parte 

da premissa que a saúde dos indivíduos e seus comportamentos são afetados pela relação 

existente entre as camadas (SOBRAL; FREITAS, 2010; GEIB, 2012; NATIONAL 

ACADEMY OF SCIENCES, 2003). 

Estudos que utilizaram o modelo apresentaram a versatilidade com a qual esta 

teoria é utilizada dentro da área da saúde, permitindo o estudo de diversos objetos bem como 

vários tipos de sujeito, por exemplo, crianças, adolescentes, idosos, homens vivendo com 
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AIDS e mulheres com doença trofoblástica gestacional (ROCHA et al., 2016; FERREIRA et 

al., 2016; CUNHA et al., 2015; MATHUR et al., 2015; CHALUB et al., 2014). 

Nenhum dos artigos encontrados utilizou variáveis que contemplassem todos os 

níveis do modelo. No entanto ao analisar quais níveis foram estudados em cada artigo 

observou-se que o estilo de vida e as condições de vida e trabalho apareceram com variáveis 

em todos os seis estudos encontrados, demonstrando sua forte influência no processo saúde-

doença frente aos demais níveis (ROCHA et al., 2016; FERREIRA et al., 2016; CUNHA et 

al., 2015; MATHUR et al., 2015; CHALUB et al., 2014, GELB, 2012). 

As variáveis para estudo do estilo de vida foram bem amplas, envolveram dieta, 

atividade física, uso de álcool e tabaco, consumo de drogas ilícitas, higiene oral, uso de 

anticoncepcional oral, prática de sexo seguro, utilização do cinto de segurança, uso excessivo 

de medicamentos, dentre outros. Já as condições de vida e trabalho foram bem similares entre 

os artigos, sendo elas a escolaridade, ocupação, renda familiar, habitação, disponibilidade de 

alimentos e acesso aos serviços de saúde (ROCHA et al., 2016; FERREIRA et al., 2016; 

CUNHA et al., 2015; MATHUR et al., 2015; CHALUB et al., 2014). 

A análise dos fatores individuais e hereditários ocorreu em cinco artigos e se 

restringiu a idade, sexo, cor auto referida, histórico de saúde familiar e pessoal (ROCHA et 

al., 2016; FERREIRA et al., 2016; CUNHA et al., 2015; MATHUR et al., 2015; CHALUB et 

al., 2014).  

O nível dos macrodeterminantes foi o menos analisado, apenas em três artigos, 

principalmente através do uso da literatura sobre políticas públicas, crescimento demográfico, 

urbanização, envelhecimento populacional. O único artigo que utilizou dados para este nível 

focou na renda e na escolaridade (FERREIRA et al., 2016; CHALUB et al., 2014, GELB, 

2012). 

Dentre os artigos encontrados as variáveis ocupavam diferentes posições no 

estudo da teoria, por exemplo, o estado civil variou entre três níveis: fatores individuais, estilo 

de vida e redes sociais e comunitárias (ROCHA et al., 2016; CUNHA et al., 2015; CHALUB 

et al., 2014), já escolaridade em um dos estudos presente nos macrodeterminantes, divergindo 

dos demais (CHALUB et al., 2014).  

Desse modo defendemos o modelo de Dahlgren e Whitehead como adequado para 

análise dos dados desta pesquisa, visto que a diversidade de temas no qual foi aplicado 

fortalece sua utilização para nosso objetivo. 
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3.4 Enfermagem e Promoção da Saúde do Adolescente 

 

Em levantamento realizado em base de dados, considerando o período de 2013 a 

2018 observou-se vários estudos de enfermagem relacionados à saúde do adolescente 

utilizando diversas variáveis como elementos protetores ou de exposição de riscos que em 

associação ou de forma isolada podem explicar os comportamentos de saúde dos 

adolescentes.  

Em estudo de Borges et. al (2016) foi observado que a prevalência de iniciação 

sexual e uso de métodos contraceptivos entre os adolescentes brasileiros, tem como fatores 

influenciadores a idade, local onde vivem e do tipo de escola que frequentam. Os adolescentes 

da região norte encontram-se em situações de maior vulnerabilidade em relação às práticas 

sexuais não protegidas. 

Nas práticas sexuais dos adolescentes, a idade igual ou superior a 15 anos em 

ambos os sexos aumenta a probabilidade de um maior número de parceiros. A baixa 

escolaridade materna eleva a possibilidade de maior número de parceiros entre as meninas, 

enquanto que o não uso de bebida alcoólica é fator de proteção para sua redução. Nos 

meninos a ausência de religião e a idade de início da primeira dose de consumo de álcool 

elevam as chances de se envolver com maior número de parceiros sexuais (NEVES et. al, 

2017). 

Para o desfecho do uso de anticoncepção de emergência, os fatores gênero, idade, 

tipo de escola (escola privada), renda, experiência anterior no uso do contraceptivo, 

conhecimento de outra pessoa que utilizou o método, iniciação e atividade sexual 

contribuíram para o uso correto do método (CHOFAKIAN et.al, 2014).  

O atendimento do cuidado de saúde dos adolescentes e suas demandas, no estudo 

de Da Costa e colaboradores (2014), depende de uma rede de apoio resultado da interação 

entre a educação, os serviços de saúde e a família. Resultado semelhante foi encontrado no 

estudo de Genz et. al (2017) sobre IST’s e conhecimentos e comportamentos dos 

adolescentes. Os autores reforçam a necessidade de intervenções educativas e 

interdisciplinares envolvendo família, escola e serviços de saúde. 

A mídia social Facebook foi apontada como uma ferramenta educativa para os 

adolescentes discutir temas como saúde sexual e reprodutiva. Destaca-se neste trabalho as 

implicações para a atuação do enfermeiro na Estratégia Saúde da família de utilizar este 
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recurso da rede social como forma de mobilizar os adolescentes sobre o tema e acesso as 

unidades de saúde (ARAGÃO et. al, 2018). 

Em estudo com adolescentes portugueses sobre o consumo de álcool revelou que 

esse comportamento é mais frequente em meninos, aumentando com a idade e a escolaridade. 

A prática religiosa foi indicada como fator protetor. Nesse mesmo estudo, as recomendações 

para Enfermagem referem-se ao planejamento de intervenções educativas multissetoriais, 

continuas, envolvendo diferentes atores, família, profissionais de saúde e comunidade em 

geral (GONÇALVES; CARVALHO; PAZ, 2016). 

Em estudos de intervenção educativa, observou-se que os adolescentes possuem o 

entendimento da complexidade do problema do uso contínuo de drogas nas relações sociais 

dos adolescentes com a família e amigos. Assim, o enfermeiro como educador deve valorizar 

a compreensão dos adolescentes sobre o uso abusivo de drogas e suas consequências pessoais 

e sociais (BESERRA; SOUSA; ALVES, 2014; LOPES et al., 2014). 

No estudo de Luis et al. (2014), demonstraram que o convívio com familiares e 

amigos usuários concorrem como fatores de risco para iniciação dos adolescentes em relação 

ao uso abusivo de drogas. Corroborando com esse resultado, Morales et al. (2017) apontaram 

outras situações que também expõem os adolescentes ao consumo de álcool, como a ausência 

de supervisão familiar, pouca frequência conjunta durante as refeições e violência doméstica. 

 A violência intrafamiliar foi tema do estudo de Magalhães et al. (2017) que 

desvelou através da história oral de adolescentes uma infância marcada pela violência entre os 

pais e vivência de agressões físicas, humilhações, abandonos e negligências. Mais grave ainda 

nesse estudo foi o fato destes adolescentes não se reconhecerem enquanto vítimas. 

 Nas relações entre pares, Marcolino et al. (2018) demonstraram várias tipologias 

de bullying na condição de vítima ou agressores associadas às variáveis gênero, idade e estilo 

de vida (uso de drogas lícitas e ilícitas, porte de arma branca e de fogo). Os resultados 

apresentaram que na condição de vítima houve a prevalência de bullying psicológico nos 

meninos enquanto que nos agressores o uso do fumo e álcool aumentam as chances da sua 

prática. 

No estudo de Almeida et al., 2017 sobre a prevalência da hipertensão em 

adolescentes, embora tenha utilizado outras variáveis, evidenciou que apenas o sobrepeso se 

constitui um fator de risco para esse evento. 
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O excesso de peso, enquanto Diagnóstico de Enfermagem esteve associado no 

público adolescente à obesidade abdominal, hábitos alimentares, história familiar de doença e 

alteração da pressão arterial (VIEIRA et al., 2016). 

Cabral et al. (2013) em estudo sobre adolescentes com dependência de 

dispositivos tecnológicos informaram que o cuidado de Enfermagem deve incluir as 

dimensões biológicas, sociais, emocional e financeira nos processos de adaptação. 

A produção científica da Enfermagem nas bases LILACS e Scielo predominou 

estudos com temas referentes à saúde sexual e reprodutiva, preveção do uso de drogas, 

violência e distúrbios alimentares. O ambiente escolar foi escolhido por diversos autores 

como campo de pesquisa, configurando como um espaço apropriado para estudo com 

adolescentes. Nestes estudos observaram-se resultados revelantes para a prática da 

enfermagem com adolescentes, contudo não foi evidenciada, no período escolhido para este 

acesso, a relação entre comportamento de saúde e saúde autorreportada no público 

adolescente. 
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4 MÉTODO 

Essa pesquisa utilizou dados referentes à pré-intervenção do Projeto “Fortaleça 

sua saúde: um programa de intervenção interdisciplinar para a promoção de um estilo de vida 

ativo e saudável em escolares”.   

Esse projeto foi realizado em 2014, caracterizado como uma intervenção 

randomizada e controlada por conglomerados, cujas estratégias foram direcionadas na 

formação de professores, nas atividades de saúde no currículo, nas oportunidades ativas no 

ambiente escolar, com disponibilidade de equipamentos para prática de atividade física e 

educação em saúde com materiais de saúde para estudantes e pais (BARBOSA FILHO et al., 

2015). 

 Foi um projeto desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina e a Universidade Federal do Ceará. 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico observacional analítico realizado a partir da 

análise secundária do banco de dados do projeto de pesquisa “Fortaleça sua saúde: um 

programa de intervenção interdisciplinar para a promoção de um estilo de vida ativo e 

saudável em escolares”. (BARBOSA FILHO et al., 2015). 

O estudo transversal realiza medições em uma única ocasião ou durante um curto 

período de tempo, que são utilizadas para descrever variáveis e seus padrões de distribuição. 

Esse tipo de estudo geralmente examina associações entre variáveis preditoras e de desfecho, 

fornecendo informações importantes como a prevalência de um desfecho, isto é, a proporção 

que tem uma condição clínica em um determinado momento (HULLEY et al., 2015). 

 

4.2 Local do estudo 

 

O local do estudo foi a cidade de Fortaleza/CE, que em 2014, possuía 2.571.896 

habitantes distribuídos em 114 bairros e apresentava Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) 0.754, na 19ª posição entre as capitais do país (IBGE, 2010). A gestão administrativa 

da cidade dividiu os bairros em seis Secretarias Regionais I, II, III, IV, V e VI (Figura 2). 
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Figura 2. Ilustração da localização de Fortaleza no mapa do Estado do Ceará e do Brasil (A) e da 

distribuição administrativa do município em regionais (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barbosa Filho (2016) adaptado de (https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza). 

 

 

Na época, a rede municipal de ensino de Fortaleza contava com 464 escolas 

(creches, escolas de ensino fundamental e médio). Destas, 161 cobriam as turmas de 6º ao 9º 

ano do ensino fundamental (34,7%) e 165 participavam do Programa Saúde na Escola (PSE 

35,5%). Quarenta escolas (24,2% das escolas com PSE e 24,8% das escolas com turmas de 6º 

aos 9º ano) atendiam estudantes em turmas de 6º ao 9º ano e incluíam o PSE (BARBOSA 

FILHO, 2016).  

No sistema de ensino de Fortaleza, em 2014, das 40 escolas com PSE e turmas do 

6º ao 9º ano, seis destas funcionavam em regime de tempo integral. 

A escolha das Escolas de Tempo Integral (ETI) deu-se em razão da proposta 

pedagógica do currículo que objetivava o desenvolvimento e formação completa do ser 

humano como parte integrante do papel da escola. No tempo ampliado escolar, os alunos têm 

a oportunidade de participar de atividades esportivas, artísticas, sociais, culturais e 

alimentação adequada, contribuindo para redução das desigualdades sociais (CAVALIERE, 

2014). Estas condições favoreceram a execução da proposta de intervenção do Projeto 

Fortaleça sua Saúde. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
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4.3 População/amostra 

 

Os dados desse estudo foram provenientes da coleta da linha de base (julho de 

2014) do projeto Fortaleça sua Saúde, procedentes de adolescentes escolares de ambos os 

sexos com faixa etária de 11 a 17 anos, matriculados nas referidas ETI. 

Estes alunos cursavam, em 2014, do 7º ao 9º ano do ensino fundamental. A 

escolha destas turmas levou em consideração os instrumentos de autopreenchimento para 

mensuração das variáveis do estudo e as dificuldades de alunos mais jovens em reportar 

informações confiáveis, sendo excluídos os alunos dos 6º anos das mesmas escolas 

(BARBOSA FILHO et al., 2015). 

Considerando os aspectos supramencionados, a seleção da amostra do estudo 

seguiu os seguintes critérios de inclusão: ser adolescente, de ambos os gêneros, regularmente 

matriculados nas turmas de 7º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas da rede pública 

municipal de Tempo Integral de Fortaleza, Ceará. A população de elegíveis foi composta por 

1.272 alunos (BARBOSA FILHO et al., 2015). O cálculo do tamanho amostral foi realizado 

para identificar o efeito da intervenção nos desfechos comportamentais relacionados à 

atividade física, considerando um poder estatístico de 80%, um nível de significância de 5% e 

uma razão de chance arbitrária em dois, um efeito do delineamento de 2,0 e 20% para 

possíveis perdas e recusas. Com isso, estimou-se uma amostra de 1.200 estudantes 

(BARBOSA FILHO, 2016).Para atingir tal amostra, foi necessário incluir estudantes de todas 

as 40 turmas de 7º a 9º ano das seis escolas (seis a oito turmas) (BARBOSA FILHO, 2016). 

Nas seis ETI, a amostra final foi composta por 1.182 adolescentes que 

preencheram as medidas basais, o que representou mais de 90% de alunos elegíveis das 

escolas. Não participaram do estudo os alunos ausentes na escola durante os dias de coleta de 

dados (BARBOSA FILHO et al., 2015). 

 

4.4 Variável Dependente 

 

A variável desfecho deste estudo foi a saúde autorreportada de adolescentes 

escolares da rede municipal de ensino de Fortaleza/CE. 

A saúde autorreportada presente nesse banco de dados foi mensurada através da 

aplicação de instrumento com a pergunta “Em geral você diria que sua saúde é”, onde os 

estudantes tinham quatro opções de resposta: muito boa, boa, regular e ruim (ICC = 0.90). 
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Com a finalidade de estruturar as informações em uma perspectiva de que permita uma 

interpretação dos resultados, as repostas foram categorizadas em saúde autorreportada 

positiva (muito boa/boa) e negativa (regular/ruim) A validação e a consistência interna do 

instrumento utilizado foram descritas em estudo prévio à coleta de dados (BARBOSA FILHO 

et al., 2015; BARBOSA FILHO et al., 2016). 

 

4.5 Variáveis Independentes 

 

As variáveis do estudo foram determinadas observando o modelo de análise 

escolhido para o estudo. O modelo de Dahlgren e Whitehead, detalhado previamente na 

revisão de literatura, foi utilizado para organizar teoricamente as variáveis de exposição, 

sendo utilizadas variáveis a três níveis: individual, estilo de vida e aspectos socioambientais. 

 

4.5.1 Variáveis a nível individual 

 

Estas variáveis referem-se às características individuais dos participantes da 

pesquisa, que incluem as variáveis categóricas gênero (Kappa = 1.00), idade (CCI = 0.99) e 

nível econômico (CCI = 0,93). 

Embora no instrumento a idade seja reportada em anos completos, esta foi 

categorizada em três faixas etárias 11-12 anos, 13-14 anos 15-18 anos. Essa divisão foi 

baseada nas subfases distintas em que a adolescência é divida: inicial (dos 11 a 14 anos), 

média (15 a 17 anos) e tardia (18 a 20 anos) marcadas pela preocupação dos indivíduos com 

mudanças corporais e pela busca da autonomia e independência em relação aos pais e dos 

comportamentos infantis (BARBOSA FILHO et al., 2015; HOCKENBERRY; WIULSON, 

2011; SANTROCK, 2014). 

A classe econômica foi determinada a partir da identificação dos bens materiais 

dos indivíduos participantes, baseando-se na pontuação relativa à quantidade de bens 

(televisão em cores, rádio, banheiro, automóvel, empregada mensalista, máquina de lavar, 

vídeo cassete e/ou DVD, geladeira, freezer) na casa e à escolaridade do chefe da família de 

cada adolescente, com a seguinte classificação: A1= 42-46 pontos; A2= 35-41 pontos; B1= 

29-34 pontos; B2= 23-28 pontos; C1= 18-22 pontos; C2= 14-17 pontos; D= 8-13 pontos; E= 

0-7 pontos (ABEP, 2012). Nos resultados, a classificação foi agrupada em classes A+B, C, 
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D+E devido às respostas dos adolescentes com prevalência dessas classes, e sendo necessária 

a junção das classes A e B e das classes D e E devido o percentual de ambos serem pequenos. 

 

4.5.2 Variáveis de Estilo de Vida 

 

Foram utilizadas as seguintes variáveis relacionadas ao comportamento de saúde e 

ao estilo de vida: prática de atividade física, consumo de álcool e tabaco e estado nutricional. 

As questões utilizadas para a obtenção dessas informações podem ser vistas no ANEXO A. 

O nível de atividade física foi mensurado pelo tipo de atividade desenvolvida, 

escolhida entre uma lista de 24 opções de atividades físicas, sua duração diária e quantas 

vezes eram praticadas numa semana habitual (ICC = 0.71). Após o cálculo de atividade física 

semanal, foi adotado o ponto de corte de 420 minutos/semana de atividade recomendado pela 

OMS para classificar os participantes com tempo superior em suficientemente ativos e os 

demais em inativos fisicamente (BARBOSA FILHO et al., 2015; WHO, 2010). 

O uso de álcool (ICC = 0.71) e de tabaco (ICC = 0.98) foi avaliado pela 

frequência da ingestão de uma dose de bebida alcoólica e do uso de cigarros nos 30 dias 

precedentes ao dia da coleta, baseado no Youth Risk Behavior Survey (YRBS) versão 2007 

traduzida. A classificação dos participantes para estas variáveis foi dicotômica: uso ou não 

das substâncias no referido período (BARBOSA FILHO et al., 2015; GUEDES; LOPES, 

2010). 

O estado nutricional foi determinado através do cálculo do índice de massa 

corporal (IMC) (peso [kg] / estatura² [m²]). Foi calculada a média de IMC da amostra total e 

conforme o sexo. A classificação dos estudantes para esta variável foi dicotômica: peso 

normal (IMC = 18,5 - 24,9) e excesso de peso (IMC>25) seguindo a proposta da OMS 

(WHO, 2007). 

 

4.5.3 Variáveis Socioambientais 

As condições socioambientais onde as pessoas vivem, estudam e trabalham 

influenciam no seu conceito de saúde e como consequência na decisão dos comportamentos 

de saúde (WHO, 2016). 

Os fatores socioambientais utilizados neste estudo por bairro foram o Índice de 

Desenvolvimento Humano, serviços de saúde, taxa de analfabetismo em adolescentes e 

incidência de dengue. 
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O quadro 1 apresenta a descrição das variáveis e suas categorias de análise das 

variáveis seguindo o modelo de Dahlgren e Whitehead nos níveis individual, estilo de vida e 

condições de vida e trabalho. 

 

4.6 Coleta de dados 

 

As variáveis oriundas da base de dados do projeto de pesquisa foram coletadas na 

pré-intervenção através de questionários auto preenchidos aplicados em sala de aula após 

autorização das escolas e dos pais/responsáveis. Os instrumentos respondidos foram 

digitalizados usando o software SPHYNX® (Sphynx Software Solutions Inc., Washington, 

USA), com correção de erros e/ou inconsistência. Após a coleta, todos os dados foram 

convertidos para uma base de dados do Excel. 

O instrumento respondido pelos adolescentes continha 163 itens. Para esse estudo 

foram utilizadas cinco questões do referido questionário (ANEXO A) relacionadas às 

informações pessoais, nível de atividade física e frequência no consumo de álcool e tabaco 

durante os últimos 30 dias. O estado nutricional foi determinado através da avaliação 

antropométrica, com medição feita por profissionais treinados anteriormente à coleta. 

As informações sobre o analfabetismo foram provenientes do Censo 2010 do 

IBGE, por ser a última versão desse dado disponível por bairro. Foi calculada a partir do 

número de adolescentes e da porcentagem de adolescentes analfabetos no bairro. 

O número de equipes de saúde da família foi oriundo do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) alimentado pela Secretarial Municipal de Saúde, 

considerando as Unidades existentes no ano de 2014 (DATASUS, 2014). 

A incidência de dengue foi referente ao ano de 2014 e constitui um indicador de 

saúde do município de Fortaleza que retrata tanto aspectos individuais como sociais. Essa 

informação foi obtida através do Sistema de Monitoramento Diário de Agravos (SIMDA), 

disponível online e de domínio público (FORTALEZA, 2014). 
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Quadro 1. Descrição das variáveis e categorias de análise das variáveis do estudo. 

 

Continua 

 

 

Variável 

Desfecho 
Saúde Autorreportada de Adolescentes escolares da rede municipal de ensino de Fortaleza/CE 

------- 
Camada 

dos DSS 
Variável Descrição Categorias ou Escala de Análise Confiabilidade 

V
a

ri
á

v
ei

s 
In

d
ep

en
d

en
te

s 

N
ív

el
 I

n
d

iv
id

u
a

l 

Gênero Gênero 
-Rapazes /Moças 

(categórica) 
CCI = 1,00 

Faixa Etária Idade reportada em anos 

-11 e 12 anos  

-13 e 14 anos 

-15 a 17 anos 

(categórica) 

CCI =0,99 

Classe Econômica 

Questionário proposto pela ABEP (18), com 

avaliação do número de bens (9 itens), de 

empregada mensalista na residência e escolaridade 

do chefe da família. Pontuação permite estimar a 

classe econômica 

A1 (melhor condição), A2, B1, B2, C1, 

C2, D ou E (pior condição) 

(categórica) 

CCI = 0,93 

E
st

il
o

 d
e 

V
id

a
 

Prática de 

Atividade Física 

Lista de 24 AF, com frequência semanal e duração 

diária de cada AF reportada para estimar o volume 

semanal de AF. 

- Volume semanal de AF (total e por 

tipos) e número de AF praticadas por 

Semana (contínua) 

- Proporção de atendimento às 

Recomendações de AF (420 min/sem) e 

inativos fisicamente (não pratica AF) 

(categóricas) 

CCI =0,71 
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Conclusão 

Quadro 1. Descrição das variáveis e categorias de análise das variáveis do estudo. 

 

 

 

 

 

 
E

st
il

o
 d

e 
V

id
a
 Uso de Álcool  

Frequência da ingestão de uma dose de bebida nos 

30 dias precedentes ao dia da coleta 
Sim ou não (categórica) ICC = 0.71 

Uso de Tabaco 
Frequência do uso de cigarros nos 30 dias 

precedentes ao dia da coleta 
Sim ou não (categórica) ICC = 0.98 

Estado Nutricional 

(IMC) 

Peso corporal (kg) e estatura (m) mensurados e 

utilizados para cálculo do IMC = peso/estatura² 

Kg/m² 

(contínua) 
---- 

S
o

ci
o

a
m

b
ie

n
ta

is
 

IDH do Bairro 
Escore calculado com base na expectativa de vida, 

nível educacional e condições de vida da população 
Varia de 0 a 1 ---- 

Taxa de 

adolescentes 

analfabetos 

Porcentagem de adolescentes de analfabetos no 

bairro 

Número de adolescentes (10 a 19 

anos) não alfabetizados no bairro/ 

Número de pessoas não alfabetizadas 

no bairro 

---- 

Serviços de Saúde Equipes de Saúde da Família atuantes no bairro 

Número de Equipes de Saúde da Família 

cadastradas no CNES até dezembro de 

2014 

---- 

Incidência de 

dengue 
Quantidade de casos novos Números de caso /100 mil habitantes ----- 
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4.7 Descrição e Análise dos dados 

 

A distribuição de frequências absolutas e relativas foi utilizada para descrever as 

variáveis categóricas do estudo. Média, desvio padrão e amplitude (mínimo e máximo), 

mediana e intervalo interquartil foram utilizados para descrever as variáveis contínuas.  

Nas análises bivariadas, o teste de Qui-quadrado para tendência linear foi 

utilizado para comparações da saúde reportadas entre as categorias das variáveis 

sociodemográficas e comportamentais (variáveis categóricas). A relação entre os escores da 

escala de saúde autorreportada (1-4 pontos) e das variáveis contínuas (tempo semanal em AF, 

IMC, pontuação condição econômica da família, IDH do bairro, percentual de adolescentes 

analfabetos do bairro, número de Equipes de Saúde da Família (EqSF) do bairro e incidência 

de Dengue) foi testada utilizando o coeficiente de correlação Spearman rho. Estas análises 

foram realizadas considerando a amostra total e por gênero (meninos e meninas 

separadamente). 

A análise das variáveis associadas à saúde autorreportada entre os estudantes foi 

guiada a partir de um modelo conceitual, fundamentado em variáveis individuais até 

ambientais do modelo teórico proposto por Dahlgren e Whitehead (1991) e aplicado em 

estudo sobre saúde autorreportada (SANTOS et al., 2007; WHO, 2014). Devido à natureza 

das variáveis do presente estudo incluir um nível individual, mas também, socioambientais, a 

análise multinível foi considerada. Variáveis socioambientais podem fornecer informações 

que não são apreendidas no nível individual, bem como afetam os desfechos, 

independentemente das características individuais, ou modificam a maneira como as 

características individuais afetam a saúde (DIEZ-ROUX, 2000). Portanto, ao adotar o modelo 

multinível, especificou-se o efeito que variáveis dos diferentes níveis têm sobre a variável 

desfecho, o que justifica a necessidade de levar em conta o contexto ou cenário social em que 

os fenômenos acontecem. 

A regressão logística multinível (DIEZ-ROUX, 2000) foi utilizada, com 

estimativas de odds ratio (OR) e seus respectivos intervalos de confiança de 95%. Todos os 

modelos incluíram interceptos aleatórios, por considerar que a variação do efeito entre os 

contextos e os indivíduos variaram entre e dentro dos contextos ou somente entre os contextos 

(SANTOS et al., 2007). Inicialmente, foi realizada a regressão logística multinível bivariada 

(bruta, com cada variável do estudo como dependente e a saúde autorreportada como 

desfecho). Em seguida, as variáveis foram incluídas na análise multivariada de acordo com os 

blocos (níveis) propostos, independentemente do valor de p obtido nas análises univariadas. O 
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modelo 1 incluiu as variáveis do nível socioambiental, com o intuito de estimar o efeito do 

contexto. O Modelo 2 incluiu as variáveis do modelo 1 e as variáveis individuais (gênero, 

idade e escore de poder de compra da família). No modelo final (modelo 3), as variáveis do 

estilo de vida foram incluídas. As análises foram efetuadas no software STATA (Stata 

Corportation, College Station, Texas) versão 11.0. O nível de significância final foi fixado em 

5% para testes bicaudais. 

 

4.8 Aspectos éticos 

 

Este estudo foi realizado em consonância com a Resolução 466/2012, que 

determina que as investigações envolvendo os seres humanos assegurem a proteção dos seus 

direitos, adotando na condução do estudo, os quatro princípios básicos da bioética: 

autonomia, beneficência, não maleficência e justiça (BRASIL, 2012). 

A participação dos adolescentes envolvidos foi autorizada, a época da pré-

intervenção, pelos pais/responsáveis, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. 

Os dados dos escolares utilizados neste projeto de pesquisa foram submetidos ao 

Sistema Nacional de Ética em Pesquisa (SISNEP) e aprovado sob Parecer Consubstanciado 

(protocolo CAEE: 17366313.9.0000.0121). 

 Entendemos que as informações referentes às variáveis socioambientais, por serem de 

domínio público, não necessitaram de aprovação do referido sistema para sua utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Descrição da amostra final do estudo 

 

A Tabela 1 descreve as características da população do estudo, utilizando as 

variáveis gênero, escolaridade e distribuição dos adolescentes conforme a escola participante. 

A amostra final incluiu 609 meninos e 573 meninas, a maior parcela estava cursando o 7º ano 

(44,7%) e com maior representatividade na Escola 2, constituindo 25,5% da amostra total. 

 
Tabela 1 - Descrição da amostra do estudo. Fortaleza, Brasil. (2014) 

Variável N % 

Gênero    

Meninos 609 51,5 

Meninas 573 48,5 

Qual ano (série) está cursando   

7º ano 227 44,7 

8º ano 169 33,3 

9º ano 112 22,0 

Escolas   

Escola 1 108 9,1 

Escola 2 301 25,5 

Escola 3 185 15,7 

Escola 4 207 17,5 

Escola 5 190 16,1 

Escola 6 191 16,2 

 

 

5.2 Saúde autorreportada dos adolescentes 

  

 A prevalência de uma boa/muito boa saúde autorreportada foi de 72,2% entre os 

adolescentes. A figura 3 apresenta a distribuição da amostra de acordo com o sexo e as opções 

de resposta do item avaliado. Os dados revelaram que 76,3% dos meninos e 68,2% das 

meninas reportaram sua saúde como muito boa/boa, com diferença estatisticamente 

significante entre os sexos. 
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Figura 3 - Porcentagem de adolescentes nas diferentes categorias da saúde autorreportada de acordo com o 

gênero. Fortaleza, Brasil (2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* P-valor obtido usando o teste Qui-quadrado para tendências lineares. 

Fonte: Elaborado pela própria auotroa a aprtir dos dados primários 

 

 

5.3 Características individuais, estilo de vida e fatores socioambientais dos adolescentes 

 

A Tabela 2 trouxe dados da mostra total e de acordo com gênero do nível 

individual (faixa etária e nível econômico) e de estilo de vida (IMC, tempo semanal de 

realização de atividade física moderada a vigorosa, uso de álcool e tabaco). 

No nível individual a maior parcela dos adolescentes (57,1%) está na faixa etária 

de 13-14 anos de idade e foi classificada como pertencente à Classe Econômica C (62,5%).  

Houve diferença siginifativa entre meninos e meninas nessas duas variáveis. 

No nível de estilo de vida, a média do tempo semanal de realização de atividade 

física moderada a vigorosa (AFMV) dos estudantes foi 510,38 minutos, sendo 42,9% dos 

estudantes suficientemente ativos e 53,1% insuficientemente ativos. A diferença significante 

entre a prática de atividade física de meninos e meninas revela que os primeiros tendem 

adotar esse estilo de vida com maior frequência. 

O uso de tabaco no último mês foi negado por 93,4% dos adolescentes, com 

diferença estatística entre meninos e meninas. Dentre aqueles que referiram uso a 

porcentagem foi maior naqueles do sexo masculino (8%). 

Não houve diferença estatisticamente significativa no estado nutricional e no uso 

de álcool entre os adolescentes.  

 

Saúde 

Autorreportada 

Positiva dos 

Meninos = 

76,3% 

Saúde 

Autorreportada 

Positiva das 

Meninas = 

68,3% 
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Tabela 2 - Descrição das variáveis individuais e de estilos de vida de acordo com gênero. Fortaleza, Brasil 

(2014). 

 

Os fatores socioambientais na tabela 3 referem-se a IDH, percentual de 

adolescentes (10-19 anos) analfabetos, número de equipes de Saúde da Família atuantes e 

incidência de dengue nos bairros de localização de cada Escola. 

Todos os bairros apresentaram um IDH baixo (média de 0,316), sendo o maior 

índice no bairro da Escola 1 (0,491) e o menor no bairro da Escola 2 (0,170). 

A média de percentual de adolescentes de 10 a 19 anos analfabetos nos bairros foi 

de 0,02%, variando entre de 0,01% da Escola 5 para 0,04% da Escola 2. 

Variáveis 
Total (n=1182) Meninos (n=609) Meninas (n=573) Valor de p 

Média (DP) Média (DP) Média (DP)  

Tempo semanal em AFMV (minutos/semana) 510,38 (645,29) 716,51 (764,29) 340,33 (425,22) <0,001 

IMC (kg/m²) 20,35 (6,00) 19,94 (4,13) 20,51 (3,89) 0,381 

Nível Individual Total, % (n) Meninos, % (n) Meninas, % (n)  

Faixa Etária    <0,001 

11-12 anos 21,1 (248) 17,1 (104) 25,2 (144)  

13-14 anos 57,1 (673) 58,0 (352) 56,2 (321)  

15-18 anos 21,8 (257) 24,9 (151) 18,6 (196)  

Nível Econômico    0,002 

A+B 25,7 (302) 29,4 (177) 21,9 (125)  

C 62,5 (734) 60,3 (363) 64,9 (371)  

D+E 11,8 (138) 10,3 (62) 13,3 (76)  

Estilo de vida     

Uso de Álcool (% sim)    0,594 

Não  77,0 (910) 76,4 (465) 77.7 (445)  

Sim 23,0 (272) 23,6 (144) 22,3 (128)  

Uso de Tabaco (% sim)    0,025 

Não 93,4 (1104) 92,0 (560) 94,9 (594)  

Sim 6,6 (78)  8,0 (49) 5,1 (29)  

Estado Nutricional (IMC)    0,228 

Peso normal 75,4 (891) 76,8 (468) 73,8 (423)  

Excesso de peso 24,61 (291) 23,2 (141) 26,2 (150)  

Nível de Atividade Física    <0,001 

Inativo (0 min./sem.)  4,9 (58) 2,6 (16) 7,3 (42)  

Insuficientemente ativo (ate 420 min./sem.)  53,1 (628) 41,1 (250) 66,0 (378)  

Suficientemente ativo (420 ou mais 

min./sem.)  

42,9 (496) 56,3 (343) 26,7 (153)  
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Com relação ao número de Equipes de Saúde da Família, os bairros das Escolas 3 

e 6, no ano de 2014, não possuíam nenhuma equipe cadastrada no CNES. O bairro com maior 

número de equipes cadastradas foi o da Escola 4. 

A incidência de dengue foi maior no bairro da Escola 5 e menor no bairro da 

Escola 3, com uma média de 142,94 casos a cada 100.000 habitantes. 

  

Tabela 3 - Descrição das variáveis socioambientais dos bairros de acordo com as Escolas participantes. 

Fortaleza, Brasil (2014). 

 

Escola 
IDH do 

bairro 

% 

adolescentes 

(10-19 anos) 

analfabetos 

do bairro 

Número de 

EqSF do 

bairro 

Incidência de 

Dengue (nº de 

casos/100.000hab) 

1 0,491 0,021 2 194,99 

2 0,170 0,041 11 164,34 

3 0,377 0,031 0 60,05 

4 0,216 0,037 16 96,86 

5 0,342 0,016 3 228,08 

6 0,444 0,006 0 125,37 

Amplitude (min-máx) 0,17 – 0,49 0,01 – 0,04 0,00 – 16,00 60,05 – 228,08 

Média 0,316 0,0272 6,26 142,94 

Desvio padrão 0,115 0,0112 6,18 55,03 

Mediana 0,341 0,0310 3,00 164,34 

Intervalo interquartile 0,27 0,03 11,00 98,13 

 

 

5.4 Associação entre a saúde autorreportada e características individuais, estilos de vida 

e fatores socioambientais dos adolescentes 

 

A associação entre saúde autorreportada e a as variáveis independentes está divida 

nas tabelas 4 e 5. A tabela 4 demonstrou a associação entre a saúde autorreportada positiva 

dos adolescentes e as variáveis categóricas das características individuais e estilo de vida. A 

tabela 5 apresentou a correlação da saúde autorreportada positiva com as variáveis contínuas 

de estilo de vida (tempo de realização de AFMV e IMC) e das variáveis relacionadas ao 

contexto dos bairros. 

No nível individual, os adolescentes de 11-12 anos tiveram maior tendência a uma 

saúde autorreportada positiva (p=0,042) (Tabela 4). Quando associada ao gênero, a 

significância estatística é observada somente nos meninos (p=0,006). 

Os adolescentes suficientemente ativos e com peso normal tiveram maior 

tendência de reportarem positivamente sua saúde, com valor de p<0,001 (Tabela 4). Esse 
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mesmo resultado foi independente de gênero para as variáveis, no nível de atividade física os 

meninos apresentaram p=0,002 e as meninas p=0,007, o estado nutricional para os meninos 

foi de p=0,016 e nas meninas de p<0,005. 

Esses dados demonstram que a idade (mais jovens), o gênero e estilo de vida 

saudável influenciam na saúde autorreportada positiva dos adolescentes. 

 

Tabela 4 - Associação entre a saúde autorreportada positiva dos adolescentes e os fatores dos níveis individuais e 

de estilo de vida. Fortaleza, Brasil (2014). 

 

Continua 

 

 

 

 

Variáveis 
Percepção de saúde autorreportada positiva (boa/muito boa) 

Total % (n) Valor de p Meninos, % (n) Valor de p Meninas, % (n) Valor de p 

Nível Individual       

Faixa Etária  0,042  0,006  0,577 

11-12 anos 78,4 (194)  78,8 (82)  77,8 (112)  

13-14 anos 70,9 (477)  75,6 (266)  65,7 (211)  

15-18 anos 70,0 (180)  75,5 (114)  62,3 (66)  

Escolaridade chefe da família  0,451  0,205  0,938 

Analfabeto/ Fundamental I 

incompleto 

72,3 (353) 
 

78,2 (186) 
 

66,8 (167) 
 

Fundamental II incompleto 69,9 (72)  74,5 (35)  66,1 (37)  

Médio Incompleto 75,2 (224)  78,6 (125)  71,2 (99)  

Médio Completo 70,8 (170)  71,7 (91)  69,7 (69)  

Superior Completo 67,2 (43)  72,2 (26)  60,7 (17)  

Nível Econômico  0,843  0,234  0,303 

A+B 74,5 (225)  75,7 (134)  72,8 (91)  

C 70,3 (516)  74,4 (270)  66,3 (246)  

D+E 76,1 (105)  87,1 (54)  67,1 (51)  

Estilo de vida       

Nível de Atividade Física  <0,001  0,002  0,007 

Inativo 65,5 (38)  56,3 (9)  69,0 (29)  

Insuficientemente ativo 
(<420 min/sem) 

66,6 (418)  71,6 (179)  63,2 (239)  

Suficientemente ativo 

(420+min/sem) 

80,0 (397)  80,5 (276)  79,1 (121)  
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Conclusão 

Tabela 4 - Associação entre a saúde autorreportada positiva dos adolescentes e os fatores dos níveis individuais e 

de estilo de vida. Fortaleza, Brasil (2014). 

 

Ao observar os dados da tabela 5, verificou-se correlação significativa e positiva 

da saúde autorreportada de todos os adolescentes apenas no nível de atividade física 

(rho=0,183; p<0,0001). Esse dado indica que tempo da prática de atividade física eleva as 

chances de saúde autorreportada positiva entre os adolescentes. 

Os resultados apresentaram correlação significativa e negativa entre a saúde 

autorreportada e as variáveis IMC (rho=-0,100; p<0,0001) e incidência de dengue (rho=-

0,076; p<0,0001), infere-se que essas condições afetam na autopercepção de saúde dos 

adolescentes.  

Na correlação separada por gênero verificou-se que a saúde autorreportada das 

meninas apresentou correlação significativa positiva com o nível de atividade física 

(rho=0,143; p<0,0001) e negativa com IMC (rho= - 0,113; p<0,0001) e incidência de dengue 

(rho= - 0,113; p<0,0001).  

 

Tabela 5 - Coeficientes de correlação (Spearman rho) entre a percepção da saúde e demais variáveis contínuas de 

acordo com o gênero. Fortaleza, Brasil (2014). 

 
 

AF 

(min/sem) 

IMC 

(kg/m²) 

Pontuação 
condição 

econômica da 

família (ABEP) 

IDH 
do 

bairro 

% 

adolescentes 
(10-19 anos) 

analfabetos 

do bairro 

Número 
de EqSF 

do 

bairro 

Incidência 

de Dengue 
(n de 

casos/100.0

00hab) 

Total        

Saúde autorreportada  (1-4 pontos) 0,183* -0,100* 0,013 0,034 -0,006 0,012 -0,076* 

Meninos        

Variáveis 
Percepção de saúde autorreportada positiva (boa/muito boa) 

Total % (n) Valor de p Meninos, % (n) Valor de p Meninas, % (n) Valor de p 

Estilo de vida       

Uso de Álcool (% sim)  0,676  0,462  0,847 

Não  71,9 (654)  75,5 (351)  68,1 (303)  

Sim 73,2 (199)  78,5 (113)  67,2 (86)  

Uso de Tabaco (% sim)  0,479  0,907  0,346 

Não 71,9 (794)  76,3 (427)  67,5 (367)  

Sim 75,6 (59)  75,5 (37)  75,9 (22)  

Estado Nutricional (IMC)  <0,001  0,016  <0,005 

Peso normal 75,0 (669)  78,5 (368)  71,2 (301)  

Excesso de peso 63,4 (184)  68,6 (96)  58,7 (88)  



44 

 

Saúde autorreportada (1-4 pontos) 0,154* -,070 -0,068 0,036 -0,017 0,019 -0,037 

Meninas        

Saúde autorreportada (1-4 pontos) 0,143* -0,113* 0,081 0,028 0,005 0,005 -0,113* 

* = p < 0,01 

 



45 

 
Tabela 6 - Associação entre a saúde autorreportada e variáveis socioambiental, individual e de estilo de vida dos socioambientais. Fortaleza, Brasil (2014). 

Variáveis  Análise bruta  Modelo 1  Modelo 2  Modelo 3  

Nível socioambiental B (IC 95%) P B (IC 95%) P B (IC 95%) P B (IC 95%) p 

% adolescentes (10-19 anos) 

analfabetos do bairro  
0,173 (-6,301; 6,648) 0,958 -1,555 (-8,286;5,175) 0,651 -1,589 (-8,319; 5,141) 0,643 -3,395 (-10,061; 3,271) 0,213 

Número de EqSF do bairro 0,003 (-0,009; 0,016) 0,582 0,019 (0,006; 0,033) 0,006 0,018 (0,004; 0,032) 0,012 0,017 (0,004; 0,031) 0,014 

Incidência de Dengue (nº de 

casos/100.000 hab) 
-0,001 (-0,002; 0,000) 0,138 -0,001 (-0,003; -0,000) 0,031 -0,001 (-0,002; 0,000) 0,040 -0,001 (-0,002; -0,000) 0,016 

IDH do bairro 0,105 (-0,588; 0,798) 0,767 0,881 (-0,060; 1,822) 0,067 0,839 (-0,104; 1,783) 0,081 0,728 (-0,206; 1,662) 0,127 

       Nível Individual         

Gênero (referência: meninos) -0,165 (-0,250; -0,081) <0,001   -0,171 (-0,257; -0,086) <0,001 -0,095 (-0,184; -0,006) 0,037 

Idade (anos) -0,040 (-0,073; -0,007) 0,018   -0,046 (-0,079; -0,-12) 0,007 -0,039 (-0,073; -0,005) 0,023 

Escore de poder de compra da 

família (pontos da escala ABEP) 
0,001 (-0,006; 0,010) 0,711   -0,001 (-0,008; 0,008) 0,964 -0,001 (-0,009; 0,006) 0,765 

      Estilo de vida         

Tempo semanal em Atividade 

Física moderada a vigorosa 

(min./sem.) 
0,074 (0,048; 0,099) <0,001     0,066 (0,039; 0,092) <0,001 

Uso de Álcool (% sim) 0,016 (-0,085; 0,117) 0,753     0,031 (-0,078; 0,140) 0,573 

Uso de Tabaco (% sim) -0,032 (-0,204; 0,140) 0,715     -0,052 (-0,237; 0,132) 0,580 

Índice de Massa Corporal 

(kg/m²) 
-0,025 (-0,036; -0,015) <0,001     -0,023 (-0,033; -0,012) <0,001 
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A tabela 6 apresenta o resultado da análise bruta e da análise multinível da 

associação entre a saúde autorreportada e variáveis de nível individual, socioambientais e 

estilo de vida dos adolescentes. 

Na análise bruta as variáveis do nível socioambiental não foram estatisticamente 

associadas à saúde autorreportada (p>0,05). Gênero e idade foram as variáveis individuais 

estatisticamente associadas à saúde autorreportada entre os adolescentes (coeficientes -0,165 e 

-0,040, respectivamente). No estilo de vida, as variáveis com associação significativa com a 

saúde reportada foram o tempo semanal em AFMV (coeficiente= 0,074) e o IMC 

(coeficiente= -0,025). 

Quando analisadas as variáveis no nível socioambiental no mesmo modelo 

(Modelo 1) as variáveis número de EqSF (coeficiente= 0,019) e incidência de dengue 

(coeficiente= -0,001) estiveram estatisticamente associadas à saúde autorreportada. No 

modelo 2, inserindo as variáveis individuais e as variáveis socioambientais, o número de 

EqSF (coeficiente= 0,018) e a incidência de dengue (coeficiente= -0,001) mantiveram 

associação significativa com saúde autorreportada dos estudantes e as variáveis gênero 

(coeficiente= -0,171) e idade (coeficiente= -0,046) também apresentaram associação 

estatisticamente significante com o desfecho. 

No modelo 3, composto pelas variáveis dos três níveis, o número de EqSF do 

bairro (coeficiente= 0,017) e a incidência de dengue (coeficiente= -0,001)   foram as variáveis 

socioambientais associadas à saúde autorreportada dos estudantes. No nível individual, gênero 

(coeficiente= -0,095) e idade (coeficiente= -0,039) foram associados significativamente ao 

desfecho. Quanto às variáveis do estilo de vida, o tempo semanal em AFMV (coeficiente= 

0,066) e o IMC (coeficiente= -0,023) estiveram estatisticamente associados à saúde 

autorreportada dos adolescentes. 

A associação entre as variáveis presentes nos níveis socioambientais (número de 

EqSF do bairro e incidência de dengue), individual (gênero e idade) e de estilo de vida (IMC e 

tempo semanal de prática de AFMV) interagiram de forma positiva na saúde autorreportada 

dos adolescentes, o que corrobora com o referencial do modelo de DSS de Dahlgren e 

Whitehead. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Estudos presentes na literatura demonstram que os comportamentos de saúde dos 

indivíduos e grupos são influenciados pelas suas condições pessoais e sociais (REFERÊNCIA 

DA REVISÃO). Uma vez reveladas as situações que afetam o processo saúde-doença dos 

indivíduos, será possível adotar medidas preventivas e de promoção da saúde para reduzir ou 

eliminar os agravos nos quais possam estar submetidos. 

O modelo de Dahlgren e Whitehead apresenta a relação entre os determinates 

socias que em interação com as características individuais, estilo de vida, redes sociais e 

comunitárias, condições de vida e trabalho e condições socioeconômicas, culturais e 

ambientais gerais explica como eles afetam o processo saúde-doença e comportamentos 

protetores ou de risco (DAHLGREN; WHITEHEAD, 1991). 

A discussão desses resultados considera a influência das variáveis de cada nível 

sobre a o desfecho da saúde autorreportada dos adolescentes. 

Nesse estudo, os estudantes do sexo masculino representaram 51,5% da amostra, 

resultado semelhante ao estudo de Meireles et al. (2015) realizado com adolescentes 

brasileiros, e ao de Lazzeri et al. (2014), com estudantes italianos, ambos buscando a 

associação de características individuais e socioambientais com a auto percepção de saúde. 

Por outro lado, alguns dos estudos relacionados à saúde autorreportada de adolescentes 

apresentam população predominantemente feminina (NOVAKI; SUZUKI; KAWACHI, 2015; 

ZHANG et al., 2016). 

O número de adolescentes do sexo masculino é superior ao feminino, dado que 

reflete os resultados apresentados dessa população no censo nacional de 2010 (IBGE, 2010) e 

na PENSE realizada em 2015 (IBGE, 2016). 

A amostra desse estudo obteve maior representatividade de estudantes do 7º ano. 

Os estudos encontrados realizados com estudantes que apresentaram a escolaridade dos 

participantes não traziam a divisão por séries, mas sim referência ao ensino fundamental ou 

médio (NOVAKI; SUZUKI; KAWACHI, 2015; SHARMA et al., 2017; ZHANG et al., 

2016). As pesquisas com adolescentes cursando o ensino fundamental são mais escassas 

(ZHANG et al., 2016). 

A idade prevalente entre os participantes desse estudo (13-14 anos) esteve 

incluída na faixa etária presente nos estudos sobre saúde autorreportada em adolescentes, que 

é de 11 a 15 anos de idade (CAVALLO et al., 2015; JOFFER et al., 2016; MEIRELES et al., 

2015). 
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Na literatura acima predominou investigação com adolescentes do sexo 

masculino, corroborando com os resultados desse estudo, o que reforça a sua importância, 

considerando que no gênero masculino, na perspectiva epidemiológica se encontram em 

maiores exposições de risco a violência, IST/Aids e uso de drogas (BRASIL, 2009). 

Observa-se que nos estudos sobre a saúde autorreportada de adolescentes as 

variáveis individuais e socioambientais são importantes fatores a serem considerados no 

planejamento e execução de ações de atenção à saúde desse grupo específico para contribuir 

na promoção de comportamentos saudáveis (MEIRELES et al., 2015; USTINAVIČIENĖ et 

al., 2016). 

  A população deste estudo apresentou-se, em sua maioria, como 

insuficientemente ativa. O mesmo resultado foi encontrado em estudos nacionais (DIAS et al., 

2014; PONTES; AMORIM; LIRA, 2014) e internacionais (JALALI-FARAHANI; AMIRI; 

CHIN, 2016; GÁLAN et al., 2013) realizados com adolescentes escolares. Em estudo 

realizado por Patton et al. (2012), demonstraram que mais de 50% da população mundial de 

adolescentes é insuficientemente ativa. 

Neste estudo as meninas praticaram menos atividade física semanalmente do que 

os meninos, corroborando com estudo brasileiro realizado por Cureau et al. (2016) em cidades 

de grande e médio porte, onde o percentual de insuficientemente ativos é maior no público 

feminino, ultrapassando os 70%, que não realizam pelo menos 300 minutos semanais de 

atividade física moderada a vigorosa. 

O uso do tabaco entre os adolescentes escolares apresentou diferença significativa 

entre os gêneros, com maior tendência para os de sexo masculino, outros estudos não 

obtiveram resultado semelhante (FIGUEIREDO et al.,2016; MALTA et al.,2014). Para 

promover a prevenção do uso dessa droga, o estudo de Malta et al.(2014) aponta a supervisão 

familiar como um efeito protetor do uso de tabaco. 

Esses dados enfatizam a importância de se estimular desde a adolescência estilos 

de vida saudáveis como a prática da atividade física e prevenção ao uso do tabaco para que 

estes comportamentos permaneçam na fase adulta. Por sua vez, o sedentarismo pode conduzir 

os adolescentes a distúrbios nutricionais, como a obesidade, e consequentemente elevar os 

riscos de doenças crônicas não-transmissíveis de forma precoce (REFERÊNCIA). 

Assim, a adolescência como fase de transição da vida adulta é importante que 

mais atividades educativas sejam promovidas para adoção de um estilo de vida saudável. 

Estas devem ser realizadas envolvendo familiares, escolas, redes sociais e comunitárias. 
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A saúde autorreportada positiva foi mais prevalente (72,2%), sendo influenciada 

pela associação em conjunto das variáveis gênero, idade, tempo semanal de prática de AFMV, 

IMC, número de equipes de saúde da família no bairro e incidência de dengue. 

No geral, os adolescentes desse estudo (72,2%) reportaram uma saúde positiva 

com percentual inferior comparando-se com os adolescentes do estado da Paraíba (84,2%) 

(MENDONÇA; FARIAS JÚNIOR, 2012), Minas Gerais (88,8%) (MEIRELES et al., 2015), 

Santa Catarina (85,6%) (SOUSA et al., 2010) e de estudos internacionais realizados na 

Espanha (91,1%)  (GÁLAN et al., 2013), na República Tcheca (87,6%) (HODAČOVÁ et al., 

2017) e na Noruega (89%) (SPEIN et al., 2013). Uma das prováveis explicações para essa 

diferença pode estar relacionada aos determinantes sociais, das circunstâncias nas quais os 

adolescentes vivem e ao acesso aos bens e serviços (ELGAR et al., 2015; 

MOOR; SPALLEK; RICHTER, 2017). O mesmo se observa nas regiões brasileiras (IBGE, 

2016). Viner et al.(2012)  e Sawyer et al. (2012) apontam que a promoção da saúde dos 

adolescente está associada a fatores estruturais como riqueza nacional, renda desigual, acesso 

à educação, assim como segurança familiar e apoio dos pares. 

A diferença estatística entre os sexos sobre a saúde autorreportada, onde os 

meninos apresentam uma maior tendência a reportarem boa saúde quando comparados às 

meninas, corrobora com estudos nacionais e internacionais encontrados sobre essa temática 

no público adolescente (HODAČOVÁ et al., 2017; MEIRELES et al., 2015; SPEIN et al., 

2013). No estudo de Patton et al. (2012) que corresponde a 13% da população mundial de 

adolescentes, também as meninas manifestaram de forma mais negativa a saúde 

autorreportada do que os meninos. 

Nas características do nível individual os adolescentes mais novos, de 11 a 12 

anos, foram os que apresentaram um maior percentual positivo de saúde autorreportada. Em 

estudo realizado por Meireles et al. (2015), no transcurso crescente da idade a saúde 

autorreportada tende a ser respondida como negativa. Esse fato foi atribuído a frágil relação 

familiar, nos adolescentes mais velhos relacionou-se ao estilo de vida e à saúde física e 

psicossocial (MEIRELES et al., 2015; USTINAVIČIENĖ et al., 2016). 

Esse conhecimento sobre a saúde autorreportada no transcurso da adolescência 

colabora para a compreensão de como os adolescentes vêm percebendo sua saúde. Ao mesmo 

tempo essa auto avaliação pode identificar os fatores protetores ou de risco que possam 

influenciar em seu comportamento de saúde, o que favorece ao Enfermeiro/profissional de 

saúde planejar ações de acordo com as necessidades desse grupo populacional com 

informações pertinentes a promoção da saúde do adolescente. 
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No nível de estilo de vida, os adolescentes de ambos os sexos suficientemente 

ativos e com peso normal tiveram maior tendência de reportarem positivamente sua saúde. 

Estudos que relacionam saúde autorreportada com prática de atividade física demonstram que 

adolescentes suficientemente ativos apresentam maiores chances de reportarem uma boa 

saúde (BARBOSA FILHO et al., 2014; KANTOMAA et al., 2015).  

Esse resultado corrobora com dados encontrados nos estudos de Gall e 

colaboradores (2017) realizado com adolescentes australianos, e de Krause e Lampert (2015) 

com adolescentes alemães, onde verificou-se que quanto maior o IMC mais negativa a saúde 

autorreportada. 

É importante alertar para o fato que 24,6% da amostra deste estudo apresenta 

excesso de peso, percentual que se aproxima da prevalência nacional encontrada no estudo de 

Bloch et al. (2016), onde 25,5% dos estudantes encontram-se com sobrepeso ou obesidade. 

Estudo envolvendo países de vários continentes de média e baixa renda, incluindo a América 

Latina, apontou que 1/5 a 1/3 da população de adolescentes destes países estão com 

sobrepeso, com percentual maior entre os meninos (PATTON, et al., 2012). Esses dados 

sugerem que possivelmente a saúde autorreportada para esses adolescentes seria negativa. 

O estímulo à atividade física e uma alimentação adequada são fatores protetores 

que devem ser promovidos nos diversos espaços de atenção à saúde do adolescente, uma vez 

que os mesmos têm efeitos subjetivos na percepção de saúde. 

Embora na população deste estudo o consumo de álcool não tenha apresentado 

impacto significativo na saúde autorreportada, outros estudos revelaram que o tabagismo e 

uso de álcool em conjunto são fatores de risco para uma saúde autorreportada negativa 

(HANSEN; LINDSTRÖM; ROSVALL, 2015; RICHTER; MOOR; LENTHE, 2012; WANG 

et al., 2012). 

A atividade física, alimentação saudável e prevenção do uso do tabaco são 

recomendações presentes nos eixos temáticos da Política Nacional de Promoção da Saúde, no 

Programa Saúde na Escola e na Política de Atenção Integral à Saúde do Jovem e Adolescente, 

a serem implementadas a nível de atenção primária à saúde (BRASIL, 2015; BRASIL, 2007). 

Na associação das variáveis socioambientais, apenas o número de Equipes de 

Saúde da Família e a incidência de dengue apresentaram diferença estatística com a saúde 

autorreportada. 

O número de EqSF foi positivamente associado a saúde autorreportada entre os 

adolescentes. Embora não se tenha encontrado estudos de associação entre a presença da 

Equipe de Saúde da Família com a saúde autorreportada em adolescentes e/ou outros grupos, 
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a cobertura da ESF vem sendo relacionada à melhoria dos indicadores de saúde infantil 

(CALLITO; MANFREDINI, 2013; MALTA et al., 2016) e de saúde bucal (PEREIRA et al., 

2012). 

Destaca-se a relevância da existência da equipe de saúde da família no bairro 

como um fator ambiental que influencia na saúde autorreportada dos adolescentes. Esse fato é 

importante dado que a atenção à saúde do adolescente faz parte do rol das atribuições das 

equipes de SF que em conjunto com as escolas da área adstrita podem desenvolver ações 

conjuntas de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos. 

Vale ressaltar a importância dos profissionais da Estratégia Saúde da Família 

incorporar as ações de saúde do adolescente, em especial junto ao Programa Saúde na Escola 

(PSE), como parte das atribuições da equipe. Estudo de Machado e colaboradores (2015) 

realizado a partir de informações do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ) 

identificou que o PSE vem movimentando ações relevantes para promoção da saúde do 

adolescente com o fortalecimento da integração entre os setores da saúde e educação. 

Em Santa Catarina, as ações do PSE aproximaram os setores saúde e educação e 

contribuíram para o aumento do número de adolescentes que passaram a procurar Unidade de 

saúde. As ações realizadas no espaço escolar possibilitaram o acesso a muitos adolescentes 

que não possuíam cobertura da ESF nos seus locais de moradia (SANTA CATARINA, 2014). 

Outro aspecto a ser apontado nesse estudo é sobre a participação do enfermeiro na 

saúde escolar. Estudo de revisão sobre a Enfermagem no contexto escolar destacou que a 

presença do enfermeiro nas escolas estreita a relação da comunidade escolar com a equipe 

saúde da família e qualifica a atenção à saúde de crianças e adolescentes (PIRES et al., 2012). 

Observou-se no estudo uma associação negativa entre a incidência de dengue e a 

saúde autorreportada, ou seja, quanto maior o número de casos da doença no bairro, mais 

negativa é a saúde autorreportada entre os adolescentes. Essa associação foi significativa e 

independente de outros fatores, como o IDH e estilo de vida. Esse fato pode ser atribuído, 

devido a dengue ser uma doença debilitante e que pode levar à morte, sendo considerada pelo 

adolescente como um fator que contribui negativamente para sua auto avaliação da saúde. 

Este resultado é um diferencial deste estudo, pois não foram encontradas, nas 

bases de dados consultadas, pesquisas que avaliassem a associação da dengue com a saúde 

autorreportada no Brasil ou em outros países. Contudo, foram encontrados estudos da 

influência dos determinantes sociais, como inadequada coleta de lixo e renda inferior à três 

salários mínimos, sobre a incidência de doenças urbanas como a dengue (HONORATO et al., 

2014). 



52 

 

A figura 4 representa a síntese da produção desse estudo, em que aponta os fatores 

idade, gênero, estilo de vida (nível de atividade física e IMC) e presença da equipe de saúde 

da família que atuando de forma interativa nos distintos níveis produz nos adolescentes uma 

saúde autorreportada positiva. 

 

Figura 4. Interação das variáveis individuais, estilo de vida e socioambientais estatisticamente significantes com 

a saúde autorreportada dos adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de Dahlgren e Whitehead (1991). 

Os estudos abaixo embora, não estejam associados à saúde autorreportada, 

revelam desfechos relacionados às variáveis que foram estatisticamente significativas desse 

estudo. 

Observou-se que a idade esteve também influenciou no desfecho da iniciação 

sexual dos adolescentes (BORGES et al., 2016). Em associação com o gênero constituiu-se 

em fatores protetores no uso correto do contraceptivo de emergência (CHOFAKIAN et al., 

2014). 

No desfecho desfavorável de comportamento do adolescente o sobrepeso foi 

apontado na prevalência da hipertensão (ALMEIDA et al., 2017) e idade e gênero no uso e 

abuso do álcool (GONÇALVES; CARVALHO; PAZ, 2016) 

Estudo de revisão sistemática sobre a prevalência de comportamentos sedentários 

entre adolescentes brasileiros revelou associação dessa variável em alguns estudos com 
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condições sociodemográficas como gênero, idade, nível socioeconômico, escolaridade dos 

pais e tipo de escola (BARBOSA FILHO et al., 2014). 

A prevalência de inatividade física no lazer em adolescentes brasileiros e sua 

associação com variáveis geográficas e sociodemográficas foi objetivo do estudo de Cureau et 

al. (2016), onde esse comportamento esteve associado à idade, região do país onde mora e 

nível socioeconômico. 

Em estudo de Genz e colaboradores (2016), em relação ao atendimento dos 

adolescentes, os serviços de saúde em interação com as demais instituições como a escola e a 

família, contribuíram para melhor conhecimento de IST’s. 

Em relação ao atendimento de saúde do adolescente no tratamento da obesidade, 

observou-se que aqueles que apresentaram menor intervalo de ausência entre as consultas 

obtiveram melhores resultados. Destaca-se nessa pesquisa a atribuição do enfermeiro na 

identificação dos distúrbios alimentares para melhor orientação e monitoramento (MARIZ et 

al., 2013). 

Uma vez conhecendo os fatores protetores em seus níveis, os profissionais de 

saúde, em particular o Enfermeiro, podem atuar em suas intervenções educativas no sentido 

de fortalecer esses elementos na promoção da saúde dos adolescentes, assim como reduzir 

e/ou eliminar os fatores de riscos no comportamento de saúde dos adolescentes. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A saúde autorreportada positiva pelos adolescentes foi influenciada pelos fatores 

individuais gênero e idade, em relação aos socioambientais pela incidência de dengue e 

número de equipes de saúde da família no bairro e no estilo de vida pelo tempo semanal de 

prática de AFMV e IMC. 

Os adolescentes do sexo masculino foram mais propensos a reportar uma boa 

saúde autorreportada do que as meninas. Entre a adolescência precoce e tardia, os mais velhos 

reportam uma saúde negativa em comparação aos mais novos.  

Nesse estudo observou-se ainda que a prática de atividade física e o uso do tabaco 

foi mais presente entre os meninos. 

O consumo de álcool não apresentou relação significativa entre os gêneros, nem 

em relação à saúde autorreportada positiva dos adolescentes. 

No modelo de Dahlgren e Whitehead a interação entre os níveis individual, estilo 

de vida e socioambiental apresentaram resultados significativos para o desfecho saúde 

autorreprotada positiva pelos adolescentes. 

Por tratar-se de um estudo transversal, apresenta como fator limitante o poder 

reduzido para estabelecer relações causais. Outra limitação do estudo esteve relacionada ao 

aspecto retrospectivo de análise secundária, onde não foi possível o acesso às informações dos 

adolescentes referentes às variávies que contemplassem os níveis de redes sociais e 

comunitárias e condições socioeconômicas culturais e ambientais gerais do modelo de 

Dahlgren e Whitehead. 

No nível socioambiental, a incidência de dengue nos bairros e a presença da 

Equipe de Saúde da Família nos bairros tiveram impacto positivo sobre a saúde 

autorreportada dos adolescentes. 

Sugere-se que os profissionais que compõem estas equipes, em especial o 

Enfermeiro, desenvolvam ações que aumentem a frequência deste público nas unidades de 

saúde e que sejam voltadas principalmente para promoção de estilo de vida e ambientes 

saudáveis. 

 O Enfermeiro enquanto educador poderá também trabalhar de forma interdisciplinar 

com outros profissionais de saúde ou com professores dentro do âmbito escolar. Intervenções 

educativas poderão ser realizadas para promover o aumento da prática de atividade física e 

uma melhor alimentação entre os adolescentes, uma vez que esses comportamentos estão 

relacionados a uma saúde autorreportada positiva. 
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ANEXO A – INSTRUMENTO APLICADO NO PROGRAMA “FORTALEÇA SUA 

SAÚDE” 
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUI



71 

 

 


