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RESUMO 

 

MOTA, Rosana Santos. Fatores associados à violência intrafamiliar e escolar.  160f. Tese 

(Doutorado em enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador. 2016. 

 

A violência intrafamiliar e escolar vivenciada por adolescentes representa uma violação dos 

seus direitos. Caracterizada enquanto um problema de saúde púbica, esse fenômeno consiste 

em um grave obstáculo para o desenvolvimento social e econômico no país.  A pesquisa tem 

como objetivos: verificar a associação entre o sexo (homem e mulher) e os fatores 

sociodemográficos, sexuais e reprodutivos para adolescentes escolares; estimar maiores 

médias de problemas sociais e de saúde; verificar a associação entre os fatores 

sociodemográficos, sexuais, vivência de bullying e o uso de álcool/drogas com a vivência 

de violência intrafamiliar; verificar a associação entre vivência de bullying com  o uso de 

álcool/drogas. Trata-se de um estudo de corte transversal, cuja amostra foi composta por 239 

adolescentes de uma escola pública, localizada em um bairro periférico da cidade de Salvador, 

Bahia, Brasil. Com vista ao alcance do objetivo proposto, foram tomadas como variáveis 

dependentes a vivência de violência intrafamiliar e de bullying. As variáveis independentes 

foram: sociodemográficas (sexo, idade, série, religião, raça, escolaridade, convívio familiar, 

trabalho); sexuais e reprodutivas (relação sexual, idade da primeira relação sexual, uso de 

preservativo, gravidez); problemas sociais e de saúde dos adolescentes (desordens psíquicas, 

problemas de saúde, isolamento social e comportamental, problemas na escola); e consumo de 

álcool/drogas. Os dados foram coletados por meio de formulário padronizado, entre os meses 

de outubro de 2014 e janeiro de 2015. Esses foram armazenados no programa Excel, e 

posteriormente transportados para o software Stata versão 12, para análises. A princípio foi 

efetuada uma análise exploratória com vista à caracterização da população do estudo. Para 

análise bivariada foram utilizadas tabelas de contingência com Qui-quadrado de Pearson (2)  

para investigar diferenças entre proporções (p<0,05). No caso da análise estratificada, a 

magnitude da associação foi expressa em razão de prevalência (RP).  Posteriormente, aplicou-

se a regressão logística para obtenção das estimativas de odds ratio, e seus respectivos 

intervalos de confiança a 95%, com ajuste para variáveis, utilizando-se o método de 

backward. O estudo aponta para associação, com significância estatística, entre a vivência de 

violência intrafamiliar com as variáveis: maior faixa etária (RP = 1,83 e IC95%: 1,05 – 3,18), 

fazer uso regular de preservativo (RP = 1,81 e IC95%: 1,06 – 3,08) e o alto risco para o 

bullying direto (RP = 1,89 e IC95%: 1,11 – 3,21), relacional (RP = 2,59 e IC95%: 1,49 – 

4,49) e vitimização (RP = 2,02 e IC95%: 1,19 – 3,43). Quanto à vivência de bullying, foi 

identificada associação com significância com as variáveis: não preferir religião (RP = 1,73 e 

IC95%: 1,03 – 2,98), violência intrafamiliar (RP = 2,59 e IC95%: 1,49 – 4,49), consumo de 

bebidas alcoólicas (RP = 2,13 e IC95%: 1,17 – 3,90) e de maconha (p – valor= 0,03) no 

último mês. Estes achados chamam a atenção para interrrelação entre a violência intrafamiliar 

e escolar com outros agravos, a exemplo do uso de drogas, o que demanda o desenvolvimento 

de ações educativas, no âmbito escolar, para prevenção e enfretamento da violência. 

 

Palavras-chaves: Adolescente; Violência doméstica; Bullying; Saúde; Educação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

MOTA, Rosana Santos. Factors associated with family violence and school. 160f. Thesis 

(Nursing Doctorate) – School of Nursing, Federal University of Bahia, Salvador, 2016.   

 

Intrafamily and school violence experienced by teenagers characterizes a violation of their 

rights. Regarded as a public health problem, this occurrence consists of a serious hindrance to 

social and economic development in the country. The research aims to: Confirm the 

association between gender (male and female) and sociodemographic, sexual and 

reproductive factors for school teenagers; Estimating higher averages of social and health 

problems; To verify the association between sociodemographic and factors of gender, the 

experience of bullying and the use of alcohol / drugs with the experience of intrafamily 

violence; To verify the association between the experience of bullying and the use of alcohol / 

drugs. This is a cross-sectional study whose sample was composed of 239 teenagers from a 

public school, located in a peripheral neighborhood in the city of Salvador, Bahia, Brazil. To 

reach the proposed goal, the experience of intrafamily violence and bullying were taken as 

dependent variables. The independent variables were: Sociodemographic (gender, age, series, 

religion, race, schooling, family life, work); Sexual and reproductive (sexual intercourse, age 

of first intercourse, the use of condoms, pregnancy); Social and health problems of 

adolescents (psychic disorders, health problems, social and behavioral isolation, problems at 

school); and Alcohol / Drug use. The data were collected through a standardized form 

between October 2014 and January 2015. These were put in storage in the Excel program, and 

later transported to the Stata software version 12, for analysis. The principle was made an 

exploratory analysis with a view to the characterization of the population of the study. For 

bivariate analysis, contingency tables were used with Pearson's Chi-square (c2) to investigate 

differences between proportions (p < 0.05). In the case of the stratified analysis, the 

magnitude of the association was expressed as a ratio of prevalence (RP).  Subsequently, 

logistic regression was applied to obtain Odds ratio estimates and their respective 95% 

confidence intervals, with adjustment for variables, using the method of backward. The study 

points to association, with statistical significance, between the experience of domestic 

violence with the variables: greater age range (RP = 1.83 and 95% CI: 1.05-3.18), make 

regular use of condoms (RP = 1.81 and 95% CI: 1.06-3.08) and the high risk for direct 

bullying (RP = 1.89 and CI: 95%: 1.11-3.21), relational (RP = 2.59 and CI: 95%: 1.49-4.49) 

and victimization (RP = 2.02 and 95% CI: 1.19-3.43). Relating to the experience of bullying 

was identified association with significance with the variables: don't prefer religion (RP = 

1.73 and 95% CI: 1.03-2.98), domestic violence (RP = 2.59 and CI: 95%: 1.49-4.49), 

consumption of alcoholic beverages (RP = 2.13 and 95% CI: 1.17-3.90) and marijuana (p-

value = 0.03) in the last month. These findings call attention to domestic violence between 

school and with other aggravations, such as drug use, the development of educational 

activities within school, to prevent and counter violence. 

 

Key-words: Adolescent; Domestic Violence; Bullying;  Health;   Education. 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

MOTA, Rosana Santos. Los factores asociados con la violencia en la familia y la escuela. 

160f.  Tesis (Doctorado en Enfermería). Escuela de Enfermería, Universidad Federal de 

Bahía, Salvador, 2016. 

 

La violencia doméstica y de la escuela con adolescentes representa una violación de sus 

derechos. Caracterizado como un problema de salud pública, este fenómeno es un grave 

obstáculo al desarrollo económico y social en el país.  La investigación tuvo como objetivo: 

verificar la asociación entre el sexo (macho y hembra) y factores sociodemográficos, escuela 

de derechos sexuales y reproductivos para adolescentes; estimar los promedios más altos de 

problemas sociales y de salud; comprobar la asociación entre factores sociodemográficos, 

sexuales, experiencias de la intimidación y el uso de alcohol/drogas con la experiencia de 

violencia doméstica; comprobar la asociación entre la experiencia de intimidación con el uso 

de alcohol/drogas. Se trata de un estudio transversal, cuya muestra fue compuesta por 239 

adolescentes de una escuela pública situada en un barrio periférico en la ciudad de Salvador, 

Bahia, Brasil. Para alcanzar el objetivo, se tomaron como variables dependientes la 

experiencia de violencia doméstica y acoso. Las variables independientes fueron 

sociodemográficas (género, edad, número, religión, raza, escolaridad, reunión familiar, 

trabajo); reproductiva y sexual (relaciones sexuales, edad de la primera relación sexual, el uso 

de preservativos, embarazo); problemas sociales y de salud de los adolescentes (trastornos 

psíquicos, problemas de salud, aislamiento social y problemas de conducta en la escuela); y el 

consumo de alcohol, drogas. Los datos fueron recogidos mediante el formulario 

estandarizado, entre los meses de octubre 2014 y enero 2015. Estos fueron recolectados en el 

programa de Excel y más tarde transportados a Stata versión 12, para el análisis. El principio 

se hizo un análisis exploratorio con miras a la caracterización de la población del estudio. 

Para el análisis bivariado, tablas de contingencia fueron utilizadas con Chi cuadrado de 

Pearson (c2) para investigar las diferencias entre proporciones (p < 0.05). En el caso del 

análisis estratificado, la magnitud de la asociación se expresó como un ratio de prevalencia 

(RP).  Posteriormente, se aplicó regresión logística para obtener estimaciones de Odds ratio y 

sus respectivos intervalos de confianza del 95%, con ajuste para las variables, utilizando el 

método de al revés. El estudio señala a la asociación, con significación estadística, entre la 

experiencia de violencia doméstica con las variables: maduro de edad (RP = 1,83 y 95% CI: 

1,05-3,18), hacen uso regular de condones (RP = 1,81 y 95% CI: 1,06-3,08) y el alto riesgo de 

intimidación directa (RP = 1,89 y CI: 95%: 1,11-3.21), relacional (RP = 2.59 y ci95%: 1.49-

4.49) y victimización (RP = 2,02 y 95% : 1,19-3,43). En cuanto a la experiencia de 

intimidación fue identificada asociación con significancia con las variables: no prefieren 

religión (RP = 1,73 y 95% CI: 1,03-2,98), violencia (RP = 2,59 y CI: 95%: 1,49-4,49), 

consumo de bebidas alcohólicas (RP = 2.13 y 95% CI: 1,17-3,90) y marihuana (valor p = 

0,03) en el último mes. Estos resultados llaman la atención a la violencia doméstica entre la 

escuela y con otras enfermedades, como el uso de drogas, el desarrollo de actividades 

educativas dentro de la escuela, para prevenir y neutralizar la violencia. 

 

Palabras-claves: Adolescente; Violencia Doméstica; Acoso Escolar; Salud; Educación. 
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1. INTRODUÇÃO 

A violência intrafamiliar e escolar vivenciada por adolescentes representa uma 

violação dos seus direitos e um sério problema de saúde púbica, visto que consiste em um 

grave obstáculo para o desenvolvimento social e econômico no país. 

Em âmbito mundial, aproximadamente 95 mil crianças e adolescentes foram vítimas 

de homicídios somente no ano de 2012. O Brasil é o sexto país no mundo com maior taxa de 

homicídios nessa faixa etária, correspondendo a 17 mortes por 100 mil habitantes. No que 

tange a morbidade, os números também são alarmantes. Estudo realizado em 58 países, 

identificou  prevalência  de violência física de até 82% (UNICEF, 2014).  

Dos casos de violência doméstica, sexual e/ou outras formas de violência notificados 

no Brasil, em 2012, 25,5% referem-se à violência contra adolescentes. A Bahia ocupa a oitava 

posição no número de casos com um percentual (29,8%) acima da média nacional, o que 

equivale a 2.129 casos conforme dados Sistema de Notificação de Agravos (SINAN, 2014). 

Isso significaria dizer que em cada município há uma média de cinco adolescentes em 

situação de violência, o que acreditamos não ser uma informação fidedigna, visto que nem 

todo caso de violência é notificado. 

Um dos motivos para a subnotificação é a ocorrência da violência dentro de suas 

próprias casas por pessoas que a priori deveriam zelar por sua proteção. A não notificação dos 

casos também se dá pelo não preenchimento e/ou preenchimento incompleto da ficha de 

notificação pelos  profissionais de saúde (MOREIRA et al., 2013; BANNWART; BRINO, 

2011; LIMA et al., 2011; LIMA et al., 2009).  

Embora ainda não conheçamos a magnitude da violência, seus impactos para a saúde 

são muitos. Alguns danos são imediatos, tais como os problemas físicos diretamente 

associados à agressão: lesões corporais agudas, escoriações, fraturas, queimaduras, etc. Outros 

são tardios, se expressando no adoecimento físico e/ou psicológico, geralmente associado à 

somatização de toda e qualquer forma de expressão da violência: como a cefaleia, dor 

epigástrica, desordens alimentares, cansaço, transtorno do sono, depressão, tentativa de 

suicídio e suicídio (WAISELFISZ, 2012; ABRANCHES, ASSIS, 2011; LOURENCO, 2012; 

SENRA, 2011; BRASIL, 2010).  

A repercussão da violência para a saúde mental dos adolescentes, associado a 

problemas emocionais é tema de investigação por pesquisadores nacionais e internacionais 

(BENETTI et al., 2014; SCHNEIDER et al., 2012; LOURENCO, 2012; BURILLO; 

ANALYST, 2011; SENRA, 2011; DUKE et al., 2010).  Um estudo de caso-controle realizado 
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no Rio Grande do Sul, Brasil, com 300 adolescentes em situação de violência evidencia que a 

exposição a este agravo traz repercussões sobre a saúde mental. Foram investigados 64 casos 

de adolescentes com diagnóstico clínico para transtorno psíquico. Os resultados  comprovam 

que os adolescentes com alta exposição à violência têm 37 vezes mais chances de 

apresentarem problemas emocionais e comportamentais se comparados aos adolescentes com 

baixa exposição (BENETTI et al., 2014).  

O adoecimento físico e psíquico não são os únicos danos da violência para a vida de 

crianças e adolescentes. Conforme Cogo (2011), a exposição ao abuso e/ou a negligência 

afeta o desenvolvimento e compromete a cognição. É neste sentido que achados 

internacionais aludem sobre o comprometimento na esfera social, a qual pode ser percebida, 

por exemplo, por meio do isolamento de amigos e parentes, da agressividade, da recusa em ir 

à escola e/ou baixo desempenho escolar (BURILLO; ANALYST, 2011; DUKE et al., 2010; 

SCHNEIDER et al., 2012). As implicações sobre o aprendizado também é objeto de interesse 

de diversas pesquisas brasileiras, que ratificam uma maior probabilidade dos adolescentes 

apresentarem incapacidade de aprendizagem e evasão escolar quando expostos à violência 

(BRASIL, 2010a; ABRANCHES, ASSIS, 2011; MOMBELLI et al., 2011). Percebe-se, pois 

que a violência traz comprometimento para o desenvolvimento humano, não se limitando ao 

dano à saúde.  

Segundo Quiroga e Vitalle (2013), no processo de desenvolvimento do indivíduo, sua 

identidade vai se formando de forma contínua a partir do amalgamento das relações 

experimentadas ao longo dos anos. Assim, os indivíduos tendem a copiar experiências 

vivenciadas, sobretudo na fase infanto-juvenil. Para Bispo (2014), quando inseridos em uma 

cultura de violência, indivíduos tendem a repetir tal comportamento, visto que o contexto 

social concebe a violência como um instrumento educador e resolutivo dos conflitos. Desta 

forma, os adolescentes quando vivenciam relações familiares permeadas pela violência 

tendem a reproduzi-la em outros ambientes de convivência, sendo a escola um local propício 

para tal, visto ser o primeiro cenário de interação social. 

O termo bullying, conhecido também como violência escolar ou intimidação 

sistemática, é caracterizado por um desequilíbrio de forças, no qual existe a intenção de 

prejudicar e humilhar, de modo repetitivo e constante. Dentre as principais classificações, 

destaca-se o bullying direto, que inclui atos físicos e verbais de agressões; o indireto, 

caracterizado pela exclusão social de outrem; e a vitimização, que relaciona-se a ações 

agressivas das quais os participantes tenham sido alvos (WOLKE; LEREYA, 2015). 
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Do mesmo modo que a vivência de violência intrafamiliar, estudos nacionais e 

internacionais corroboram que adolescentes que experienciam o bullying, podem desenvolver 

problemas físicos e psicológicos, como a cefaleia, desordens alimentares, dores epigástricas, 

transtorno do sono, ansiedade, depressão, autoestima negativa e tentativa de suicídio, bem 

como problemas de ordem social (LEREYA et al., 2015; CACHOEIRA et al.,2015; 

SEMENOVA et al., 2015; WOLKE; LEREYA, 2015). 

É também importante considerar o impacto que a vivência de violência traz para o 

sistema. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a cada 100 mil atendimentos 

relacionados à violência no ano de 2011, 25% dos casos referem-se a faixa etária entre 10 e 

19 anos, o que equivale a 25.156 adolescentes em situação de violência demandando por 

cuidados em saúde. No Nordeste, a vulnerabilidade nessa fase da vida é ainda maior: a cada 

100 mil atendimentos, 4.776 adolescentes buscaram o serviço de saúde por causa associada à 

violência, representando 29,8% do total de casos na região. A Bahia registrou 1.364 

atendimentos, correspondendo a 34,7% do total, percentual acima do índice regional e 

nacional (WAISELFISZ, 2012). 

Durante minha trajetória acadêmica e profissional, observei o quanto a vivência de 

violência pode comprometer a saúde e a qualidade de vida das pessoas envolvidas, sobretudo 

quando as vítimas são crianças e/ou adolescentes. Desde o início da graduação, ao ingressar 

no Grupo de Estudos sobre a Saúde da Mulher (GEM/UFBA), me envolvi com estudos sobre 

a temática violência. Um deles foi realizado com 147 mulheres em processo de aborto 

provocado e revelou que 88% tinham história de vivência de violência intrafamiliar na 

infância, adolescência ou na vida adulta, estando esta associada à decisão pelo aborto (DINIZ 

et al., 2011).  

Ao entrevistar adolescentes grávidas, durante o curso de mestrado, foi possível notar a 

vivência de uma infância permeada pela violência e negligência e uma adolescência de igual 

modo negligenciada, marcada pela iniciação sexual precoce e ausência de orientações por 

parte da família, da organização escolar e/ou dos profissionais de saúde. Vale salientar que as 

participantes deste estudo pertenciam a famílias de classes menos favorecidas 

economicamente, se auto declararam negras e apresentavam baixo rendimento escolar. 

Destas, 75% não estavam estudando e atribuíram o abandono escolar à gestação além de que 

algumas relataram vivência de bullying e o uso de álcool/drogas (MOTA, 2012).  

A minha trajetória profissional de enfermeira do Sistema Único de Saúde (SUS) 

ratificava diariamente a complexidade do fenômeno, seja na qualidade de enfermeira 
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emergêncista quando atendia diariamente mulheres, crianças e adolescentes com lesões físicas 

decorrente de eventos violentos no contexto familiar, quanto na atuação enquanto enfermeira 

de maternidade, na qual a vivência de violência era percebida de forma mais sutil, por meio 

do relato de mulheres e adolescentes ou mesmo por presenciar a expressão de violência 

psicologia na relação de conjugues ou entre pais e filhas.  

Atualmente, a minha experiência como docente, na qualidade de profissional 

convidada de um componente curricular que trabalha com a temática violência, tem me 

oportunizado conhecer a realidade de adolescentes da rede pública de ensino. Essa realidade é 

marcada por relatos de negligencia e diversas formas de manifestações da violência com 

impacto direto para a saúde e qualidade de vida. 

Diante desse contexto foi elaborada a seguinte questão de investigação: Quais os 

fatores associados à vivência desses agravos por adolescentes da rede pública de ensino. E 

como hipótese foi definida a seguinte: Há associação entre as variáveis sociodemográficas, 

sexuais, problemas sociais e de saúde, uso de álcool/drogas, bullying e vivência de violência 

por adolescentes escolares. 

Acredita-se que o entendimento acerca de tais associações em populações com 

características diversificadas pode direcionar caminhos e estratégias de enfretamento desta 

problemática entre os adolescentes.  Neste sentido, foi definido como objeto de estudo: 

Fatores associados à vivência de violência intrafamiliar e de bullying por adolescentes 

escolares. O estudo tem como objetivos: verificar a associação entre o sexo (homem e 

mulher) e os fatores sociodemográficos, sexuais e reprodutivos para adolescentes escolares; 

estimar maiores médias de problemas sociais e de saúde; verificar a associação entre os 

fatores sociodemográficos, sexuais, vivência de bullying e o uso de álcool/drogas com a 

vivência de violência intrafamiliar; verificar a associação entre vivência de bullying com o 

uso de álcool/drogas. 

. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR NA ADOLESCÊNCIA: ASPECTOS CONCEITUAIS,  

EPIDEMIOLÓGICOS, FATORES DE RISCO E REPERCUSSÕES SOCIAIS E  PARA A 

SAÚDE 

O termo violência intrafamiliar se refere a todas as formas de abuso nas relações entre 

os membros de uma família, caracterizando-se por um desequilíbrio de poder, em que 

predomina uma relação de subordinação-dominação. Esse tipo de violência praticado por 

algum membro da família ou por pessoas que passam a assumir função parental, ainda que 

sem laços de consanguinidade, não se restringe ao espaço físico da casa, podendo também 

ocorrer em espaços públicos (MOREIRA; SOUZA, 2012).  

A vivência desse agravo, em qualquer fase da vida, tem implicações para o bem-estar 

físico e mental das pessoas. Sua ocorrência na infância e na adolescência pode repercutir em 

toda a vida, potencializando formas diversas de adoecimento – especialmente, por se tratar de 

um momento de intensas transformações biológicas e hormonais características da 

adolescência, tais como a busca pela formação da identidade, a necessidade de fantasiar, a 

labilidade de humor, e por atitudes antissociais em relação à família, com tendência a buscar 

aprovação em grupos de iguais. É importante salientar que, ainda que permeada por 

significativas mudanças, essas alterações são inerentes à adolescência, considerada pelo 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) como uma das mais ricas fases da vida, 

repleta de possibilidades de aprendizagem, de experimentação e de inovação, devendo, 

portanto, ser vivida de forma plena, saudável e protegida (QUIROGA; VITALLE, 2013; 

UNICEF, 2011). 

A violência intrafamiliar pode se manifestar nas formas de violência psicológica, 

negligência, abandono, agressão física, abuso sexual, dentre outras (MACHADO, 2014). A 

violência física se refere ao uso intencional da força física, mesmo que seja empregado no 

processo disciplinador do(a) adolescente, cometida por outra pessoa, que provoque 

consequências leves ou graves como a morte (OLIVEIRA et al., 2014). 

Caracteriza-se, enquanto violência sexual, um ato ou um jogo sexual, cuja finalidade é 

estimular sexualmente o(a) adolescente, ou é utilizá-lo para obter estimulação sexual. 

Geralmente, esse tipo de violência é causado por uma pessoa com idade superior à vítima e 

pode ser realizado em uma relação de caráter heterossexual ou homossexual (FLORENTINO, 

2014). 
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Os casos de violência psicológica ocorrem quando uma pessoa humilha o(a) 

adolescente, realiza ameaças, utiliza expressões depreciativas direcionadas ao(à)mesmo(a), 

causando-lhe sofrimento mental. Esse sofrimento, também denominado de tortura 

psicológica, pode tornar um(a) adolescente medroso(a) e ansioso(a) (HILDEBRAND et al., 

2015). 

Outra forma de manifestação da violência vivenciada por adolescentes é a negligência, 

a qual consiste em omissão do provimento de necessidades físicas e emocionais. Nesse 

mesmo contexto, enquadra-se o abandono, caracterizado por ausência de um(a) responsável 

pelo(a) adolescente, podendo ocorrer o abandono parcial (ausência temporária dos pais ou 

responsáveis, expondo o(a) próprio(a) a situações de risco) e o total afastamento do grupo 

familiar, ficando as crianças sem habitação, desamparadas, expostas a várias formas de perigo 

(SILVA et al., 2013). 

 Segundo o Sistema Nacional de Informação (SINAN), no ano de 2011, foram 

registrados 24.656 atendimentos referentes à violência na faixa de idade compreendida entre 

10 e 19 anos, o que representa aproximadamente 25% do total de 98.115atendimentos 

computados pelo sistema nesse ano. Essa fonte também evidenciou que, em todas as faixas 

etárias, a violência acontece de forma preponderante na residência das vítimas, prevalecendo 

a violência física (40,5%); seguida pela violência sexual (20%); pela, psicológica (17%); 

e,pela negligência ou pelo abandono, os quais consistem em16% dos atendimentos 

(WAISELFISZ, 2012). 

Um inquérito epidemiológico, realizado no país com 9.104 adolescentes do 9º ano do 

ensino fundamental, revelou uma prevalência de 10,6% de vivência de violência por parte dos 

entrevistados, sendo esta efetuada por um adulto da família nos últimos 30 dias que 

precederam a pesquisa.Esse tipo de agressão foi declarado por 11,5% das meninas e por 9,6% 

dos meninos (PENSE, 2012). Outro estudo realizado com 678 adolescentes entre14 e 15 anos, 

também estudantes do 9º ano de escolas públicas do Estado de Minas Gerais, reforça a ligação 

entre vulnerabilidades e vivência de violência cotidiana e familiar, uma vez que 15% dos 

entrevistados sofreram algum tipo de agressão no último ano e 26,7% deles disseram que 

tinham se envolvido em brigas, uma ou duas vezes no ano (REIS et al., 2013). 

Numa pesquisa realizada em um Hospital Escola do Estado de São Paulo, com o 

objetivo de descrever as características da violência praticada contra adolescentes, foi 

revelado um índice de 12,1% de casos de violência contra adolescentes, entre os 464 casos de 
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violência física notificados. Os familiares despontaram como os principais agressores 

(RODRIGUES et al., 2014).  

A utilização de meios violentos como parte do processo educativo é uma cultura 

habitual no continente americano, já que autoridade confunde-se com autonomia para exercer 

violência. Dados internacionais reforçam o alto índice de violência contra crianças e 

adolescentes perpetrada por familiares, ao denotar-se, por exemplo, que50 % das adolescentes 

entre 15 e 19 anos no mundo declaram já ter sofrido agressão ou maus tratos por familiares 

(PAN AMERICAN CHILD AND ADOLESCENT CONGRESS, 2013; UNICEF, 2011). 

A vivência dessas situações de violência traz, consigo, consequências que podem 

variar de acordo com a natureza e a gravidade do tipo de violência sofrida. Assim, os 

impactos desse fenômeno podem ocorrer a curto ou a longo prazo e, por vezes, são graves e 

altamente lesivos. A vivência de violência psicológica em crianças e adolescentes pode 

acarretar danos como: incapacidade de aprendizagem; incapacidade de construir e manter 

relações interpessoais satisfatórias; comportamentos e sentimentos inapropriados diante de 

circunstâncias normais; depressão e tendência a desenvolver sintomas psicossomáticos 

(ABRANCHES; ASSIS, 2011). 

Segundo Kohrt, Barrueco e Pérez (2015) o efeito da violência intrafamiliar sobre 

adolescentes ocorre em cascata. Esses adolescentes ficam expostos a maior risco para 

internalização, manifestando ansiedade e depressão. Outras repercussões vivenciadas são: 

comportamento antissocial, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), 

gravidez precoce, distúrbios de ordem sexual e comprometimento cognitivo, que suprime o 

raciocínio fluido. 

Independentemente da forma como a violência se expresse – até porque a 

criança/adolescente passa a conviver com suas manifestações diversas de forma concomitante 

–, a mesma traz impactos negativos para o desenvolvimento humano da criança/adolescente, 

sobre o físico, o emocional, o cognitivo e o social (BENETTI, 2006). Indivíduos que sofreram 

violência intrafamiliar na infância e/ou na adolescência apresentam sequelas diretas à sua 

saúde, tais como: lesões corporais agudas, escoriações, fraturas, queimaduras, dentre outras 

mazelas (MOURA; MORAES; REICHENHEIM, 2008), tendem a apresentar: grandes 

dificuldades de relacionamentos; comportamento e sentimentos inapropriados frente às 

circunstâncias normais;  tendência a desenvolver sintomas psicossomáticos; incapacidade de 

aprendizagem e até evasão escolar (ABRANCHES, ASSIS, 2011; EYMANN et al., 2009; 

MOMBELLI et al., 2011).  
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Os números de adolescentes em situação de violência não são, de fato, conhecidos. 

Muitos casos não chegam a ser revelados, sobretudo pelo fato de que grande parte dos 

adolescentes é violada dentro de suas próprias casas por pessoas que, a priori, deveriam zelar 

por sua proteção. Esse contexto dificulta a identificação da violência intrafamiliar, 

favorecendo a subenumeração dos dados. 

Outra situação que dificulta o dimensionamento da problemática, deve-se à 

dificuldade dos profissionais de saúde em associar a queixa principal, apresentada pelo 

usuário, à violência, especialmente, quando a busca pelo serviço não se deve a lesões físicas 

graves. Assim, muitas situações não são registradas como tal, o que reafirma o 

desconhecimento das estatísticas fidedignas da violência e assim da percepção de sua real 

magnitude (GOMES, 2013; COCCO; LOPES, 2010). Estudo mostra que, muitas vezes, os 

profissionais não são formados e nem preparados para prestar uma assistência integral à saúde 

das adolescentes, desse modo, não há o olhar sensibilizado para as questões relacionadas à 

violência, geralmente, não é percebida como problema de saúde (MOTA, 2012). 

Destaca-se, nesse processo, a Estratégia Saúde da Família (ESF), visto que esta é a 

principal estratégia da Atenção Primária à Saúde (APS) de (re)organização das ações de saúde 

no âmbito do SUS (ANDRADE; FONSECA, 2008). Considerando-se que a ESF preconiza o 

vínculo entre profissionais, usuários e comunidade, a atuação dos profissionais que integram a 

ESF é de sumária importância para o reconhecimento precoce de agravos à saúde da 

população, como é o caso da vivência de violência. A enfermagem tem espaço privilegiado, 

pois as(os) enfermeiras(os) integram a equipe mínima nas unidades de saúde e ocupam grande 

parte dos cargos de gestão das unidades e das coordenações vinculadas à APS. 

Para que a equipe de saúde consiga criar estratégias, que realmente sejam efetivas na 

melhoria da saúde e qualidade de vida dos adolescentes, é necessário haver uma mudança na 

forma de vinculação a esse grupo, pois os modelos de saúde atuais, que, em geral, estão 

associados a ideias de fragilidade e dependência, comprometem a autonomia de decisão dos 

adolescentes, frente às questões de saúde, o que leva à baixa adesão aos programas propostos 

(REIS et al., 2014). 

É importante referir que, no caso da violência envolvendo crianças/adolescentes, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que os profissionais de saúde e também os da 

educação devem obrigatoriamente comunicar á autoridade competente, quer seja confirmado, 

ou não. Esse dispositivo legal estabelece ainda as penalidades, prevendo a punição desses 

profissionais, quer seja por ação, quer seja por omissão (BRASIL, 1990). 
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Tendo em vista a diversidade de interesses que comungam as áreas de saúde e 

educação, em 2007, foi criado o Programa Saúde na Escola (PSE) uma das políticas públicas 

do Ministério da Saúde (MS) voltadas para crianças e adolescentes em processo de 

escolarização, com a finalidade de integração e articulação permanente da saúde e da 

educação, visando a melhoria da qualidade de vida da população. O PSE visa contribuir para a 

formação integral dos estudantes por meios de ações de promoção, de prevenção e de atenção 

à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 

desenvolvimento de crianças e de jovens da rede pública de ensino, dentre as quais, a 

violência em suas diversas manifestações. Esse espaço privilegiado permite uma maior 

interação entre os professores e os profissionais de saúde para a elaboração de ações 

intersetoriais e colaborativas, com vistas a atuar em situações de vulnerabilidade à saúde do 

adolescente. Assim, o Ministério da Saúde já entende a importância de se promover a saúde e 

a cultura da paz, a partir de ações articuladas entre o Sistema Único de Saúde e o setor 

educação (REIS et al., 2014; BRASIL, 2007). 

Diante das repercussões da violência intrafamiliar contra a saúde e a vida dos 

adolescentes, bem como a sua inter-relação com outros agravos, a exemplo da reprodução da 

violência no ambiente escolar, destacamos a necessidade de sensibilização dos profissionais 

da educação e da saúde para o reconhecimento e para a condução dos casos de violência 

relacionadas a esse público em especial, tendo em vista o cuidado integral e humanizado.  

 

2.2 BULLYING: ASPECTOS CONCEITUAIS, EPIDEMIOLÓGICOS, FATORES DE 

RISCO E REPERCUSSÕES SOCIAIS E PARA A SAÚDE 

A violência escolar tem-se mostrado um problema global com danos individuais e 

coletivos, sobretudo no campo da saúde. Na adolescência, é comum vivenciar o bullying, seja 

como perpetrador ou na condição de vítima, resultando na experiência de outros agravos 

presentes nesta fase. 

O termo bullying, originário do inglês e relacionado à violência escolar ou à 

intimidação sistemática, é caracterizado por um desequilíbrio de forças, no qual existe a 

intenção de prejudicar e humilhar, de modo repetitivo e constante. Dentre as principais 

classificações, destaca-se o bullying direto, que inclui atos físicos e verbais de agressões; o 

indireto, caracterizado pela exclusão social de outrem; e a vitimização, que relaciona-se a 

ações agressivas das quais os participantes tenham sido alvo (WOLKE; LEREYA, 2015). 



24 

 

 

 

Segundo Malta (2011), o bullying compreende comportamentos com as mais variadas 

expressões da violência, indo de chateações inoportunas ou hostis, a fatos agressivos, sob 

forma verbal ou não, intencionais e repetidos, sem motivação aparente, provocados por um ou 

mais estudantes em relação a outros, sendo causa de sofrimento, angústia, dor, exclusão, 

humilhação e discriminação. 

Esse tipo de violência pode ser manifestado, diretamente, através de palavras, gestos, 

expressões faciais e contato físico e, indiretamente, através da exclusão da vítima de seu 

grupo de relacionamento, levando-a a ter dificuldades para fazer novos amigos em sua sala de 

aula (OLWEUS, 1993). Ampliando os conceitos quanto à terminologia, Martins (2005), com 

base em estudos prévios sobre a temática, dividiu o comportamento de bullying em três 

categorias: direto e físico, que consiste em bater ou ameaçar, chutar, roubar ou estragar 

objetos dos colegas, extorquir dinheiro, forçar comportamentos sexuais ou ameaçar fazê-lo, 

obrigar ou ameaçar os colegas a realizar tarefas servis contra a sua vontade; direto e verbal, 

que inclui o insultar, apelidar de forma desagradável, discriminar racialmente; e o indireto, 

que envolve  situações como ameaçar, com frequência, sobre a perda da amizade ou sobre a 

exclusão do grupo, espalhar boatos com a finalidade destruir a  reputação. 

De acordo com essa classificação, os alunos podem ser considerados como alvos, 

autores e testemunhas do bullying. Os alunos que sofrem as diferentes formas de agressão 

acima mencionadas, são os alvos; os alunos que praticam bullying, são considerados como 

autores; alvos/autores são os alunos que ora sofrem, ora praticam e testemunhas são os alunos 

que não sofrem nem praticam bullying, mas convivem em um ambiente onde isso ocorre 

(ABRAPIA, 2013; FREIRE; AIRES, 2012).  

Os casos envolvendo bullying não estão restritos ao ambiente escolar. Na atualidade, 

devido ao crescimento dos recursos tecnológicos, percebe-se o surgimento de uma nova 

modalidade para a prática dessa violência, o cyberbullying. Essa forma de agressão manifesta-

se através dos meios de comunicação, no âmbito da internet, tendo, como grande aliado, o uso 

das redes sociais. Assim, as difamações são espalhadas rapidamente, colocando a vítima a um 

número maior de espectadores. Por essa razão, acredita-se que este fenômeno seja ainda mais 

cruel que o bullying presencial, pois, nesse caso, não há necessidade das agressões se 

repetirem. Para além das questões mencionadas, o bullying no ambiente digital pode ocorrer 

de maneira anônima, uma vez que o agressor pode facilmente esconder sua identidade, 

contribuindo para que tal indivíduo tenha mais liberdade para a prática desse tipo de agressão, 

sem sofrer repreensões (AZEVEDO; MIRANDA; SOUZA, 2012). 



25 

 

 

 

Antes de conceber o bullying como um ato de violência, é imprescindível estar atento 

aos contextos nos quais ele acontece. São diversos os fatores que podem desencadear o 

surgimento dessa prática, tais como: o núcleo familiar do indivíduo, as relações sociais 

desenvolvidas nos espaços escolares, em suma, uma gama de fatores que influenciam o 

comportamento desses indivíduos (SILVA; ROSA, 2013).  

Tal prática é algo recorrente no cotidiano das instituições de ensino e constitui-se num 

grave problema para as crianças e adolescentes (SCHULTZ et al., 2012). Uma a cada três 

estudantes com idade entre 13 e 15 anos sofrem bullying de maneira regular no ambiente 

escolar em todo o mundo (UNICEF, 2014).  Quanto mais frequentemente ocorrem as ações de 

agressão, mais difícil é o reconhecimento por parte das vítimas entre o que é violento e o que, 

de fato, não o é. Esses fatores contribuem diretamente para a banalização do fenômeno 

bullying (BRANDAO NETO et al., 2014). 

Um estudo realizado com 307 estudantes de uma escola de Lisboa verificou que mais 

da metade dos estudantes foram vítimas de bullying. Segundo o mesmo, no que se refere à 

prática de violência, cerca de um terço dos estudantes agrediu os pares de forma indireta 

(35%) e 27%, de forma direta (MENDES, 2011). 

No âmbito nacional, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE) realizada com 

estudantes do 9º ano do ensino fundamental identificou que 7,2% dos escolares sempre ou 

quase sempre se sentiram humilhados por provocações de colegas. Desta amostra, 20,8% 

relataram praticar algum tipo de bullying (“esculachar”, zoar, “mangar”, intimidar ou caçoar) 

contra os colegas, levando-os a ficar magoados, incomodados ou aborrecidos, nos últimos 30 

dias anteriores à pesquisa. 

A experiência de adolescentes, estudantes do ensino fundamental no estado de São 

Paulo, também revela um cenário preocupante em relação à prática de bullying. Verificou-se 

que dos 239 estudantes que participaram desta pesquisa, 49% deles relataram envolvimento 

em situações de bullying nos três meses anteriores à coleta de dados. Desse total, 26% foram 

exclusivamente vítimas, 21% foram alvo e autores de intimidação e somente 3% foram 

autores (WILLIAMS, 2014).  

Quanto à frequência do tipo de intimidação, um estudo realizado com 1.075 estudantes 

de duas escolas públicas de ensino fundamental de Pelotas, Rio Grande do Sul, demonstrou 

que 75,1% das agressões eram verbais; 62,4%, físicas; 23,8%, emocionais; 6,3%, racistas e 

1,1%, sexuais (MOURA; CRUZ; QUEVEDO, 2011).  
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Diante da intimidação, uma pesquisa realizada com a participação de 465 crianças e 

adolescentes escolares da cidade de Porto Alegre evidenciou que a maioria das vítimas relatou 

que reagiu se defendendo ou ignorando o fato, enquanto outros pediram ajuda a adultos, 

choraram ou fugiram (BANDEIRA; HUTZ, 2012). De acordo com tal estudo, 41,7% das 

vítimas reagiram agredindo também o agressor, enquanto que, 36,5% das vítimas optaram por 

não contar a ninguém que foram agredidas. 

Os principais sentimentos manifestados diante dos bullying descritos são: raiva; “não 

se incomodar”; “ficaram preocupados com os outros”; medo e “não querer mais ir à escola”. 

Muitos estudantes relatam ter-se sentido mal ou triste, ao presenciar colegas sendo vitimados, 

enquanto que outros ignoraram a situação ou ficaram com medo de serem alvo da intimidação  

(BANDEIRA; HUTZ, 2012; WEIMER; MOREIRA, 2014).  

O comportamento dos colegas das vítimas de bullying, frente ao ataque, no estudo 

realizado por Bandeira e Hutz (2012) foram os seguintes: 33,8% tentaram ajudar e a situação 

melhorou; 30,9% não tentaram nada; 26,4% tentaram ajudar e o bullying piorou e 9,7% não 

sabiam que os colegas estavam sofrendo bullying. Cerca de 83,9% dos alunos relataram ter 

sido testemunhas de bullying. Destes, 37,8% não fizeram nada, 31,6% pediram para o 

agressor parar, 21,3% ajudaram a vítima e 15,7% pediram ajuda à escola. Resultados 

semelhantes foram encontrados em estudo anterior realizado em Lisboa, apontando que 

32,6% chamam de imediato um adulto, 30,3% não fazem nada, mas consideram que deveriam 

intervir, ajudando a vítima, 19,9% nada fazem, porque a situação não lhes diz diretamente 

respeito, enquanto 17,2% intervêm ajudando a vítima (MENDES, 2011). 

Os principais agressores identificados pelas vítimas são colegas da própria turma e 

estudantes mais velhos de outras turmas. A maioria dos estudantes refere que, quando 

agredidos na presença de terceiros, não recebe apoio de ninguém. Cerca de 37% afirmam que 

conseguem ajuda dos colegas da própria turma. Enquanto que os estudantes de outras turmas, 

os professores e outros funcionários da escola são, segundo as vítimas, aqueles que menos as 

apoiam quando são agredidas na presença dos mesmos (BANDEIRA; HUTZ, 2012). 

Assim, observa-se que o bullying é um fenômeno relacional, influenciado por vários 

indivíduos e sistemas, com grande percentagem de alunos envolvidos nos diferentes papéis 

(SCHULTZ et al., 2012). 

Dentre os fatores que influenciam na ocorrência e na manifestação desse agravo, 

destacam-se as questões de gênero. A propósito, esse é um fator importante, sobretudo, em 

razão da maneira pela qual o indivíduo reage frente a tais situações, sendo que a expressão da 
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agressividade pode variar, a depender daquilo que é esperado culturalmente. Nesse sentido, 

são questões que não podem ser desprezadas, e, portanto, faz-se necessária a diferenciação 

entre os casos envolvendo meninos e meninas para a melhor compreensão de cada caso e de 

cada abordagem específica (VIANNA et al., 2015). Frequentemente, o bullying entre 

meninos, ocorre por brincadeira ou em virtude dos agressores serem mais fortes.  Ao passo 

que, com as meninas, o bullying parece ocorrer por preconceito, falta de respeito, inveja ou 

ciúmes dos agressores, porque os mesmos ficam impunes ou porque eles "se acham” 

(BANDEIRA; HUTZ, 2012). 

As meninas parecem assumir mais o papel de vítimas e de testemunhas, ao passo que 

os meninos assumem agir como agressores e vítimas/agressores com mais frequência. Os 

tipos de agressões também são diferenciados, quando se leva, em consideração, as questões de 

gênero. Assim, os meninos utilizam mais empurrões, chutes e socos e as meninas utilizam 

mais mentiras e fofocas, bem como, ofensas, humilhação e disseminação de rumores 

geradores de exclusão social (LOPEZ et al., 2011; BANDEIRA; HUTZ, 2012; WEIMER; 

MOREIRA; 2014).  

Observa-se adicionalmente que, na maioria das situações, o gênero do agressor era 

igual ao da vítima. Os meninos fogem aos ataques com mais frequência do que as meninas. 

As meninas testemunhas também tentam ajudar mais as vítimas das agressões do que os 

meninos. Os meninos afirmaram que ajudaram colegas a fazer bullying com mais frequência 

do que as meninas (BANDEIRA; HUTZ, 2012). Diferentes estudos apontam que os meninos 

estão mais envolvidos com o bullying, seja como agressor ou como vítima (MENDES, 2011; 

RECH et al., 2013; SANTOS et al., 2013). 

A maioria dos meninos assume não se sentir incomodada com o fato de ser vítima 

de bullying, enquanto que a maioria das meninas admite que o fato de sofrer bullying já fez 

com que elas não quisessem mais ir à escola, demonstrando-se que possivelmente as meninas 

se sentem pior do que os meninos agredidos e os meninos ignoram mais o fato do que as 

meninas (BANDEIRA; HUTZ, 2012). A prática de bullying também apresenta maiores 

implicações na autoestima de meninas do que na dos meninos (BANDEIRA; HULTZ, 2010). 

Diante do exposto, percebe-se que esse tipo de violência reverbera mais negativamente entre 

as meninas, na condição de vítimas. Em virtude disso, faz-se necessário que as medidas de 

enfretamento do bullying levem, em consideração, as questões ligadas ao gênero.  

Diante da exposição dos dados, pode-se inferir que os elementos de expansão da 

prática do bullying são influenciados por uma gama de fatores, corroborados pelas ações e 
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omissões dos diversos indivíduos que nelas estão inseridos. Nesse sentido, percebe-se que a 

compreensão dos elementos motivadores do bullying perpassa por importantes questões, 

ligadas não a pena sao perfil das vítimas/agressores, mas também, às repercussões para esses 

indivíduos.   

Diversos estudos demonstram que bullying pode causar repercussões a curto e a longo 

prazo, com prejuízo nas atividades acadêmicas, assim como, do ponto de vista social, 

emocional e legal, pois tais consequências não acometem as crianças e os adolescentes de 

maneira uniforme, já que há uma relação direta com a frequência, a duração e a severidade 

dos atos de bullying (ALBUQUERQUE; WILLIAMS; D’AFFONSECA, 2013; SILVA; 

ROSA, 2013; BRANDAO NETO et al., 2014). 

O assédio moral e/ou bullying, tanto no âmbito da família como no da comunidade, 

quase sempre, está associado com o uso de drogas, à pobreza e à infraestrutura precária (REIS 

et al., 2013). 

Esses comportamentos repercutem na saúde física e mental dos(das) adolescentes. 

Estudos nacionais e internacionais corroboram que adolescentes, ao experienciar esse 

fenômeno, podem desenvolver problemas físicos e psicológicos, como cefaleia, desordens 

alimentares, dores epigástricas, transtorno do sono, ansiedade, depressão, baixa autoestima e 

tentativa de suicídio (LEREYA et al., 2015; CACHOEIRA et al., 2015; SEMENOVA et al., 

2015; WOLKE; LEREYA, 2015). Soma-se, a esse quadro, a dificuldade de aprendizagem, o 

desinteresse e a desatenção durante as aulas; situações diretamente associadas ao baixo 

rendimento escolar (OLIVEIRA-MENEGOTTO; PASINI; LEVANDOWSKI, 2013). 

O bullying está associado a vários comportamentos considerados de risco para a saúde 

física e psicológica dos adolescentes. Os comportamentos e atitudes de bullying mostram-se 

associados a fatores como: faltar aula intencionalmente, ser reprovado(a) em algum ano na 

escola, usar álcool, cigarro e/ou drogas ilícitas, ter relações sexuais, portar arma, sofrer algum 

acidente ou atropelamento e brigar e/ou agredir alguém (SILVA et al., 2012). 

O estudo Health Behaviour in School-agedChildren (HBSC) desenvolvido a cada 

quatro anos, em colaboração com a Organização Mundial de Saúde (OMS), aponta que o 

bullying está intimamente ligado a uma série de problemas mentais, psicossociais, 

cognitivos/educacionais e de saúde, incluindo depressão e suicídio, além de estar relacionado 

à dependência de álcool e de outras drogas. 

Atualmente, observa-se que a maioria dos casos de bullying é negligenciada, sendo até 

mesmo considerada como uma prática normal no ambiente escolar. Desse modo, a prática de 
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bullying é mascarada, nos espaços escolares, como “brincadeiras” entre aqueles que mantêm 

uma relação de amizade, incluindo a vítima e os espectadores. O corpo docente, muitas vezes, 

posiciona-se de forma alheia frente às manifestações dessa prática nas escolas 

(NASCIMENTO; MENEZES, 2013). Portanto, percebemos que esse tipo de violência é um 

desafio para todos aqueles que se propõem a combatê-la.  

Sendo assim, diante da constate ocorrência da prática do bullying, bem como, a 

postura dos envolvidos frente à atual realidade desse tema na vivência escolar de crianças e 

adolescentes, junto às consequências decorrentes desta prática, a implementação de medidas 

para a identificação da ocorrência do bullying e a tomada de ações para controle do mesmo 

devem ser concretizadas. Essas ações devem incluir, em primeira instância, o conhecimento, 

por parte de toda a comunidade escolar, acerca desse fenômeno. Não obstante, as políticas 

públicas do país devem priorizar a redução e a prevenção deste tipo de violência. Desse modo, 

as consequências desse tipo de violência devem ser analisadas com mais atenção, 

principalmente, por aqueles que atuam no sistema educacional, incluindo os pais e toda a 

comunidade (BANDEIRA; HUTZ, 2012). 

Tendo em vista que o bullying se trata de um fenômeno relacional, toda estratégia que 

se propõe a obter êxito, deve levar em consideração as relações e abranger os diferentes 

subsistemas da comunidade escolar: alunos, funcionários, educadores e pais, bem como, as 

demais pessoas comprometidas com o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.  Por 

essa razão, as comunidades escolares e familiares devem planejar estratégias de prevenção e 

tratamento dessa realidade, não permitindo que o ambiente escolar seja um espaço favorável 

para a reprodução desse tipo de agressão. Pois, sendo a escola um espaço, cujo objetivo é a 

integração do indivíduo e a socialização do saber, torna-se a um ambiente propício para o 

desenvolvimento de sentimentos, tais como ansiedade e medo, de modo que afetará o 

processo das relações sociais, bem como as de aprendizagem. (SCHULTZ et al., 2012). 

É importante estar ciente de que não se pode transferir toda a responsabilidade aos 

alunos. Pelo contrário, estes se constituem como parte desse processo e das relações que são 

desencadeadas em nossa sociedade. Eleger apenas um único culpado para essa prática de 

violência (o agressor) é não compreender que as relações sociais não acontecem de modo 

estanque, pelo contrário, são resultantes dos diversos inter-relacionamentos, distribuídos nas 

diversas esferas da sociedade.  

Entretanto, sendo a escola, o lugar no qual se tem, como premissa, a formação 

intelectual e moral dos indivíduos, cabem a ela ações que possam coibir, prevenir e educar 
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essas crianças e adolescentes acerca desse fato.  Por essa razão, a inserção de um profissional 

de psicologia se faz necessário, tendo em vista o acompanhamento dos alunos envolvidos 

nesse tipo de agressão (FREIRE; AIRES, 2012). Esse profissional, em parceria com o corpo 

docente, ajudaria a escola realizar um trabalho de acompanhamento dos fatos relacionados ao 

bullying, promovendo ações de intervenção para com tal tipo de violência. Apesar de muitas 

escolas disporem de coordenadores pedagógicos, estes não conseguem abarcar essas questões, 

sobretudo em razão das diversas funções desempenhadas pelos mesmos (FREIRE; AIRES, 

2012). 

Diversos fatores pessoais estão associados ao bullying e são passíveis de serem 

alterados. Designadamente, o consumo de substâncias psicoativas, os baixos níveis de 

autoestima e empatia e a não-aceitação da diferença. Desse modo, torna-se essencial a 

integração do desenvolvimento de competências pessoais e sociais nos programas de 

intervenção nesse domínio (LOPEZ et al., 2011). 

Percebe-se que as tentativas de combate ao bullying geralmente são manifestadas 

através de atos punitivos, suspensões, expulsões (em alguns casos) e, até mesmo, o 

acionamento da justiça. Diante deste quadro, pode-se notar que são medidas padronizadas, 

que não contemplam as diversas realidades nas quais acontecem os fatos. Não são raras, as 

discussões acerca de projetos de lei, medidas punitivas e entre outras ações para combater 

esse tipo de violência. Porém, são tentativas isoladas do contexto em que esses indivíduos 

estão inseridos.  Portanto, faz-se necessário que todas as ações de prevenção e enfretamento 

ao bullying sejam norteadas pelas realidades de cada contexto em que ocorre esse fenômeno. 

Sendo assim, os fatores de ordem social, psicológica e econômica não podem ser desprezados, 

uma vez que, trata-se o bullying como um problema que traz repercussões dentro e fora do 

ambiente escolar (NASCIMENTO; MENEZES, 2013; FREIRE; AIRES, 2012). 

Não se pode pensar no combate ao bullying com fórmulas prontas, baseadas apenas 

em medidas punitivas. Sabe-se que os ambientes escolares são formados por indivíduos que 

pertencem a realidades heterogêneas, cada comunidade escolar possui suas particularidades. 

Desse modo, a prática de bullying se manifesta de modo diferente nos diversos ambientes 

(FREIRE; AIRES, 2012). 

Frente aos desafios descritos, a família e a escola são dois importantes aliados para o 

combate a essa prática. Sabe-se que a família é o primeiro espaço educacional do indivíduo. 

Cabe a ela também o papel de colaboradora no sentido de orientar as crianças e os 
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adolescentes para a não disseminação do bullying. A família precisa estar ciente de que deve 

ser um importante suporte para esses indivíduos em formação (LOPEZ et al., 2011). 

Do mesmo modo, a escola como espaço de socialização, de promoção de interações 

sociais traz importantes contribuições para o desenvolvimento psicológico e cognitivo dos 

adolescentes.  O ambiente escolar deve promover ações que ampliem as relações professor-

aluno, tais como: atividades extracurriculares que motivem a participação dos educadores e 

educandos; movimentos que promovam a parceria entre a família e a escola; enfim, ações que 

contribuam para o aprimoramento das relações no ambiente escolar (LOPEZ et al., 2011).  

A participação da escola e da família se torna ainda mais importante, diante do fato 

que é custoso para os envolvidos reconhecerem e enfrentarem sozinhos a intimidação, sem o 

apoio de terceiros. Tal realidade aponta para a necessidade de criação e de execução de 

projetos de intervenção que foquem as relações interpessoais dos adolescentes no contexto 

escolar (NASCIMENTO; MENEZES, 2013). 

Nesse sentido, o envolvimento dos profissionais da saúde, a exemplo das enfermeiras, 

em atividades de educação e de saúde, poderá favorecer o enfretamento da violência no 

âmbito escolar, especialmente, com a sensibilização dos envolvidos nesse processo, o que 

contribuirá para o reconhecimento da violência como um  problema grave, que repercute 

sobre a saúde e a qualidade de vida dos adolescentes. Esse processo de sensibilização poderá, 

inclusive, favorecer o empoderamento dos adolescentes para o enfretamento do bullying.  

 

2.3 DROGAS E ADOLESCENTES: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, FATORES DE 

RISCO E REPERCUSSÕES SOCIAIS E PARA A SAÚDE 

O uso de álcool e de outras drogas se constitui em um grave problema de saúde 

pública, especialmente, na adolescência, sendo a fase em que geralmente se inicia o consumo. 

Um estudo internacional, realizado nos Estados Unidos em 2012, que emitiu o relatório 

referente ao uso de álcool e de outras drogas por adolescentes desvelou que até 48,2% 

consumiram alguma droga ilícita na vida, a depender da série estudada. A utilização do tabaco 

foi relatado por 20% e o uso de álcool foi referido por 35,8% (JOHNSTON et al., 2011). 

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que entre 3,5% 

e 7% da população adulta mundial tenha feito uso de substâncias ilícitas no ano de 2012, isso 

significa que um em cada vinte pessoas tenha feito uso de alguma droga ilícita, pelo menos 

uma vez, no ano de 2012 (UNODC, 2014). Na América Latina, o uso indevido de álcool é 

responsável por cerca de 16% dos anos de vida útil perdidos no continente, índice quatro 
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vezes maior que a média mundial (BRASIL, 2008). Especificamente para o Brasil, de acordo 

com o Primeiro Levantamento nacional sobre os Padrões de Consumo de Álcool na 

População Brasileira, realizado com 485 adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, 

evidenciou-se que os adolescentes vêm consumindo, cada vez mais, bebidas alcoólicas e que 

essa prática vem interferindo nos estudos, na vida social e nas relações familiares dos 

mesmos. Ainda nessa pesquisa, verificou-se que 13% dos adolescentes apresentam padrão 

intenso de consumo de álcool (BRASIL, 2007). 

Inquérito Nacional, realizado com amostra de conglomerados de 109.104 estudantes 

do 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas de todas as regiões do Brasil, 

identificou que 50,3% dos entrevistados já experimentaram uma dose ou mais de bebidas. O 

consumo de álcool, nos últimos 30 dias, foi de 26,1%. Os episódios de embriaguez foram 

relatados por 21,8% dos alunos. No que se refere ao início do consumo, a primeira dose de 

bebida alcoólica ocorreu de forma mais frequente entre 12 e 13 anos (MALTA et al., 2014) 

Outros estudos têm revelado a extensão da problemática. Pesquisa realizada com uma 

amostra de 60.973 estudantes do 9ºano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas 

das capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal identificou que 71,4% dos escolares 

já usaram álcool alguma vez na vida.  No referente ao consumo de drogas ilícitas (maconha, 

cocaína, crack, cola, loló, lança-perfume, ecstasy), 8,7% dos estudantes relataram já ter 

experimentado alguma vez, sendo a maior frequência entre os escolares do sexo masculino 

(10,6%) e estudantes de escolas públicas (9,0%) (MALTA, 2011). Resultado semelhante a 

esse foi encontrado em adolescentes do Estado da Paraíba, quando se constatou índice de uso 

de álcool em 71%. Ainda, o estudo revelou que o consumo de álcool pode abrir o caminho 

para a utilização de outros tipos de drogas, pois 74,3% dos entrevistados revelaram tal prática 

(CERQUEIRA; LUCENTA, 2011).   

Outra pesquisa realizada na Paraíba, com 574 adolescentes, apontou que 54,5% tinham 

bebido álcool alguma vez e 6,7%  eram bebedores pesados. A maioria deles bebeu álcool 

entre 11 e 14 anos de idade (42,8%). O estudo apontou ainda para o maior risco de consumo 

de álcool nos adolescentes com idade entre 16 e 19 anos; nos que não realizavam nenhuma 

prática religiosa; entre os que trabalharam; e entre aqueles que tinham uma má relação com o 

seu pai (GRANVILLE-GARCIA et al., 2014). 

Muitos adolescentes iniciam o uso de álcool e/ou de outras drogas pelo desejo de 

experimentar o novo. Alguns fatores já são descritos na literatura como associados ao uso 

dessas substâncias, tais como: violência doméstica, vivência de bullying, relacionamento 
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conturbados com os pais, autoestima diminuída, baixo nível socioeconômico e defasagem 

escolar (PRATA; SANTOS, 2013; YOKOTA; ANDRADE, 2012; CASTRO, 2011). Nesse 

sentido, uma pesquisa realizada com adolescentes, desenvolvida em um hospital geral de 

pequeno porte e em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no Rio Grande do Sul, 

Brasil, apontou que as relações do adolescente com a família, amigos, escola e comunidades 

são fatores determinantes para o envolvimento com as drogas (DIETZ et al., 2011). Estudos 

de revisão da literatura, também, apontaram, como fatores de maior vulnerabilidade à situação 

de uso e abuso de álcool e de outras drogas por crianças e adolescentes, o baixo nível de 

escolaridade, a ausência de recursos materiais, a dificuldade de acesso aos meios de 

comunicação, a exclusão social e a desestruturação familiar (CLARO et al., 2014; 

FONSECA, 2013). 

 Independentemente, dos fatores relacionados ao uso de álcool e de outras drogas, tal 

prática tem consequências graves para a vida dos adolescentes. Segundo a OMS, acredita-se 

que 183 mil pessoas morreram em decorrência de fatores ligados ao uso de substâncias 

psicoativas, o que significa uma taxa de 40 mortes a cada um milhão de habitantes na faixa 

etária de 15 a 64 anos (UNODC, 2014).Um estudo internacional, realizado nos Estados 

Unidos em 2012, que emitiu o relatório referente ao uso de álcool e de outras drogas por 

adolescentes, desvelou que até 48,2% consumiram alguma droga ilícita na vida, a depender da 

série estudada. A utilização do tabaco foi relatada por 20% e o uso de álcool foi referido por 

35,8% (JOHNSTON et al., 2011). 

 No Brasil, o Ministério da Justiça (MJ) apontou para a relação entre uso de drogas e 

mortalidade em 2011, revelando que os homicídios são a causa de morte de 40% dos 

adolescentes,esse percentual está relacionado com o uso concomitante de cocaína ou de crack 

com álcool (RIBEIRO; LIMA, 2012). Essas mortes podem estar relacionadas com o 

envolvimento do adolescente usuário com o tráfico de drogas. Estudo realizado no Rio de 

Janeiros sobre os efeitos das drogas lícitas e ilícitas na percepção dos adolescentes apontou o 

envolvimento com a tráfico de drogas e com o crime organizado como consequências do uso 

dessas substâncias (SILVEIRA et al., 2013). 

São inúmeros os prejuízos advindos do consumo de álcool e de outras drogas para a 

saúde dos envolvidos. O uso de cigarro, por exemplo, promove irritação nos brônquios, 

levando à redução da capacidade pulmonar, reduz a tolerância a atividades físicas, aumenta a 

risco de desenvolver câncer de pulmão, acidente vascular cerebral e enfarte do miocárdio 

(ALMEIDA FILHO et al., 2007; ALMEIDA; MUSSI, 2006). O consumo excessivo de álcool 
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pode desencadear, na esfera cognitiva, prejuízos na memória e dificuldades de aprendizagem. 

No tocante à saúde física, esse consumo está associado à hepatites, à crise convulsiva, à 

pancreatite, ao infarto, às arritmias, à trombose, às intoxicações e às quedas (SILVEIRA et al., 

2013; MORENO; VENTURA; BRETAS, 2010). 

Já o uso de drogas psicoativas, a exemplo da cocaína e do crack, atua no organismo 

humano, promovendo alterações no humor, transtornos de personalidade, transtornos de 

ansiedade, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, tremores, visão embaçada, 

diminuição na capacidade de coordenação, cefaleias, convulsões, coma e acidentes vasculares 

encefálicos (ALMEIDA; BRESSAN; LACERDA, 2011). 

Ao iniciarem o consumo de álcool e de outras drogas, os adolescentes ficam expostos 

às situações de violência e ao bullying, especialmente, em escolas, interferindo, desta forma, 

no desenvolvimento e no rendimento escolares (ANDRADE et al., 2012). 

Uma das implicações do uso do álcool ou de outras drogas é a dependência que essas 

substâncias podem causar. A dependência de uma substância é compreendida como um 

composto que inclui questões cognitivas, fisiológicas e comportamentais,emergidas a partir 

do consumo constante de substâncias químicas que se mantém independentemente da 

consciência do sujeito (APA, 2002). É importante ressaltar que esse contexto penaliza, de 

forma mais severa, os adolescentes menos favorecidos socialmente, que, por vezes, não 

encontra suporte na família desestruturada e nem no Estado para superar esse evento. Neste 

sentido, os adolescentes que se encontram em situação de dependência estão mais vulneráveis 

a agravos da sua saúde física e mental, cabendo, aos profissionais de saúde, um olhar 

diferenciado que avalie, especialmente, os aspectos psicossociais para a promoção da saúde. 

 

2.4 POLÍTICAS DE PROTEÇÂO AO ADOLESCENTE E ATUAÇÂO DOS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO 

A necessidade de se criar políticas públicas de proteção ao adolescente nasce em um 

contexto de desigualdades e injustiças sociais que emergem da hegemonia do sistema 

econômico-social capitalista, predominante no Brasil. Surge como forma de minimizar as 

distorções existentes na sociedade. Atualmente, além das demandas na área da saúde, as 

políticas públicas estão voltadas para: a educação, a segurança, o habitacional, o transporte, a 

área trabalhista, a transferência de renda, a segurança alimentar, dentre outros (SOUZA, 

2012).  
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Entende-se, como políticas públicas, o conjunto de disposições, medidas e 

procedimentos governamentais, com participação, ou não, da comunidade, a fim de regular as 

atividades de interesse público. São criadas e analisadas, a partir de embates teóricos e da 

interação entre diferentes atores sociais, instituições e ideias (CAPELLA; BRASIL, 2015). 

Nesse sentido e por meio da necessidade de reconhecer os agravos aos quais os 

adolescentes estavam expostos, tais como: más condições de vida, mortalidade infantil e 

violência, as políticas públicas voltadas para a saúde da criança e do adolescente são 

desenvolvidas e se tornam indispensáveis. Em 1927, foi criado o Código de Menores, 

dividido em dois grandes setores, de acordo com o status social e econômico da criança. O 

primeiro, referente às crianças de elite, que pertenciam à alta sociedade e o segundo, 

concernente à grande maioria, composta por crianças negras, pobres, faveladas, abandonadas 

e delinquentes, as quais, de forma pejorativa, passam a recebera terminologia de Menor 

(BRASIL, 1927). 

No entanto, o final do século XX representou um marco histórico na criação de 

políticas de proteção às crianças e aos adolescentes. Em 1990, foi sancionada a Lei nº 8.069, 

cujo conteúdo garante os direitos e deveres desse público enquanto cidadãos. Trata-se aqui do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

O ECA é referência mundial como legislação destinada a proteger a juventude.É o 

conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro, fruto de um extraordinário processo 

de mobilização social e política, envolvendo vários representantes, com a finalidade de 

proteção integral da criança e do adolescente (BRASIL, 2010). 

Alguns agravos ainda, como a violência, inferem essa Lei que dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente, conforme o descrito: 

Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

em condições de liberdade e de dignidade. 

 

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 

1990). 
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Observa-se que, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, diversas políticas 

públicas de proteção ao adolescente foram elaboradas. No entanto, ainda são desarticuladas, 

pontuais e pouco efetivas, inclusive no setor saúde. Tal situação reflete o fato dos 

adolescentes terem sido excluídos dos processos de planejamento, implementação e avaliação 

das políticas. 

Destaca-se, como um projeto de grande relevância, o Programa Saúde na Escola 

(PSE). Trata-se de um programa intersetorial, resultado de um trabalho integrado e articulado 

entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação (ME), instituído pelo Decreto 

Presidencial nº 6.286, no ano de 2007 (BRASIL, 2009). 

Entre as propostas do PSE, destaca-se a promoção da saúde e da cultura da paz, a 

partir da interação entre profissionais da saúde e da educação, ampliando as ações específicas 

do setor saúde aos alunos da rede pública de ensino (BRASIL, 2007). Os principais objetivos 

desse Programa são: 

I – Promover a saúde e a cultura de paz, reforçando a prevenção de 

agravos à saúde; II – Articular as ações da rede pública de saúde 

com as ações da rede pública de Educação Básica, de forma a 

ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes 

e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e 

recursos disponíveis; III – Contribuir para a constituição de 

condições para a formação integral de educandos; IV – Contribuir 

para a construção de sistema de atenção social, com foco na 

promoção da cidadania e nos direitos humanos; V – Fortalecer o 

enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam 

comprometer o pleno desenvolvimento escolar; VI – Promover a 

comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca 

de informações sobre as condições de saúde dos estudantes;VII – 

Fortalecer a participação comunitária nas políticas de Educação 

Básica e saúde, nos três níveis de governo (BRASIL, 2007). 

 

O cenário escolar foi escolhido por se diferenciar das demais instituições, sendo 

aquele que oferece a possibilidade de educar por meio da construção de conhecimentos 

resultantes do confronto de diferentes saberes. A escola deve ser entendida como um espaço 

de relações, um lócus privilegiado para o desenvolvimento crítico e político, contribuindo 

para a construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras de conhecer o mundo 

(BRASIL, 2009). 

A recomendação do ECA é de trabalho conjunto entre os profissionais de saúde e de 

educação devem trabalhar de forma articulada, visando a promoção e a prevenção de agravos 

contra crianças e adolescentes. A enfermeira tem adquirido, a cada dia, um papel importante, 

tornando relevante sua atuação profissional e sua contribuição na implantação e na 
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manutenção da política de saúde e, consequentemente, detectando os riscos e os agravos que 

as crianças e adolescentes estão mais vulneráveis. 

Os profissionais de saúde, como identificadores da vivência de violência pelos 

adolescentes, devem utilizar uma abordagem cautelosa e cuidadosa, principalmente, no 

momento de reconhecer sinais e expressões da violência nesse grupo etário. Desse modo, é 

imprescindível o conhecimento das repercussões desse agravo para a saúde física, mental e 

para o desenvolvimento social do adolescente. Nesse sentido, observa-se a necessidade do 

profissional de saúde em oferecer um cuidado individualizado durante os atendimentos, como 

forma de proporcionar um acolhimento correto e  de boa qualidade (LAWDER, 2016).   

Para Jesus (2013), o papel da enfermeira que atua na saúde, ultrapassa o cuidado 

natural de que qualquer homem é capaz de cuidar do outro. Essa perspectiva implica a 

necessidade desse profissional estabelecer um tipo de relação social específica entre os 

adolescentes, diferenciando e aperfeiçoando os eu cuidado a partir do conhecimento técnico- 

científico. 

A junção dos conhecimentos e a habilidade dos profissionais, durante as ações sociais, 

direcionarão o cuidado às crianças e aos adolescentes que sofreram tipos de violência. É nesse 

cuidado que a atuação profissional deve se dar, por meio de um olhar que a direcione para a 

percepção de atitudes associadas ao fenômeno, principalmente, com relação a planos e 

projetos de cunho violento. Essa situação deve ser considerada, porque a vivência de violência 

pelos adolescentes pode afetar suas escolhas na vida e na sociedade (FREITAS, 2016). 

No campo da educação, também é necessário que os profissionais, especialmente, 

educadores, estejam sensibilizados para o problema, detenham conhecimentos que os habilite 

a uma detecção precoce e mais qualificada dos casos de violência. É nessa perspectiva que o 

ECA, em seu artigo 56, visa garantir a comunicação de maus-tratos ao Conselho Tutelar por 

parte dos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental, pois a reiteração de faltas 

injustificadas, ocorrência de evasão escolar e elevados níveis de repetência são indícios de 

violência contra adolescentes, os quais podem ser identificados pelos educadores (BRASIL, 

2010). 

No contexto escolar, é muito comum a vivência de um tipo de violência entre os 

adolescentes: o bullying. Esse fenômeno pode causar diversas repercussões para a vida desses 

sujeitos. A palavra bullying é inglesa e não tem tradução para o português, mas, no Brasil, é 

muito utilizada quando uma pessoa sofre agressão física, psicológica ou verbal, cuja intenção 

é humilhar e inferiorizar. Trata-se de uma prática bastante corriqueira no ambiente escolar e 
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que deve ser reconhecida, sobretudo, por educadores, os quais podem adotar medidas de 

prevenção e enfrentamento do problema (FIGUEIREDO et al., 2013).  

Em 6 de novembro de 2015, foi sancionada a Lei nº 3.185, que institui o Programa de 

Combate à Intimidação Sistemática (bullying). Suas diretrizes possuem subsídios para 

fundamentar ações do Ministério da Educação, de Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação, assim como outros órgãos de interesse em todo território nacional (BRASIL, 

2015).  

Quanto ao consumo de drogas, o Ministério da Saúde lançou, em 2003, a Política para 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e de outras Drogas com vista a atividades de 

tratamento e de educação voltadas para o uso de álcool e de outras drogas, construída nas 

interfaces intrassetoriais, a exemplo de outros Ministérios, organizações governamentais e 

não-governamentais e demais representações, além de setores da sociedade civil organizada. 

Esse dispositivo legal tem ênfase na prevenção para o consumo, na reabilitação e reinserção 

social dos seus usuários, sempre considerando que a oferta de cuidados a pessoas que 

apresentem problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas deve ser baseada em 

dispositivos extra-hospitalares de atenção psicossocial especializada, devidamente articulados 

à rede assistencial em saúde (BRASIL, 2003).  

Em se tratando especialmente do público adolescente, o Ministério da Saúde edita o 

manual de “Orientações Básicas de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes nas Escolas e 

Unidades Básicas de Saúde”. Através desse instrumento, são estabelecidas ações de vigilância 

à saúde no desenvolvimento de adolescentes, identificando o uso abusivo de substâncias e 

outros fatores de risco e proteção à saúde nesse grupo populacional (BRASIL, 2013). 

Observa-se que as políticas públicas de atenção aos adolescentes são indispensáveis e 

devem ser desenvolvidas em parceria com os próprios adolescentes, para que sua 

implementação, de fato, seja efetiva. Além disso, são fortes aliadas no processo de 

enfrentamento a esse panorama. Portanto, destaca-se haver necessidade de debates no cenário 

político sobre os aspectos sociais inerentes à adolescência, em especial, à prevenção de 

vulnerabilidades, tais como a violência, bullying e o abuso de álcool e de outras drogas. 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 DESENHO DE ESTUDO 

 Trata-se de um estudo epidemiológico, do tipo corte transversal, originado de um 

projeto matriz denominado: “Universidade e escola pública: buscando estratégias para 

enfrentar os fatores que interferem no processo ensino/aprendizagem”, com financiamento da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), Edital nº 028-2012 – 

Inovação em Práticas Educacionais nas Escolas Públicas da Bahia (ANEXO A).  

A pesquisa quantitativa tem suas raízes no pensamento positivista lógico, que enfatiza 

a objetividade, o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da 

experiência humana, caracterizada pela quantificação dos resultados. Esse tipo de abordagem 

mostra que a realidade só pode ser compreendida a partir da análise de dados brutos, 

adquiridos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. Nesta perspectiva, alicerça-

se na linguagem matemática para descrever as causas do fenômeno e as relações entre as 

variáveis (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

Dentre as modalidades das pesquisas epidemiológicas, destacamos os estudos 

transversais, também conhecidos como estudo seccional, corte, pontual ou de prevalência. O 

estudo transversal é um tipo de estudo epidemiológico no qual, o fator e o efeito são 

observados no mesmo intervalo de tempo, ou seja, a relação entre a exposição e a 

doença/agravo é observada em um mesmo momento histórico. Busca-se,a partir dessa 

observação, fornecer um retrato de como as variáveis estão. Entre suas principais vantagens 

encontra-se o baixo custo para sua realização, a objetividade na coleta de dados e o alto poder 

de descrever as características do evento na população. Tal método permite identificar os 

grupos de alto risco, aos quais pode ser oferecida atenção especial (ROUQUAYROL, 2013). 

Nesse sentido, essa modalidade de estudo nos permite conhecer os fatores associados à 

vivência de violência intrafamiliar e da violência escolar. Deste modo, o consideramos 

pertinente para responder os objetivos desse estudo. 

 

3.2 LOCAL DE ESTUDO 

 O estudo foi realizado em uma escola pública, localizado em um bairro periférico, na 

cidade de Salvador, Bahia, Brasil. O Estado da Bahia é composto por 417 Municípios, sua 

população é de aproximadamente 14.016.906 habitantes. A rede estadual de ensino 

fundamental é composta por 661 escolas, 13.771 docentes e, no ano de 2015 foram efetuadas 
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216. 923 matriculas.  Salvador, capital do Estado da Bahia, tem uma população de 2.675.656 

habitantes. Os Soteropolitanos, gentílico utilizado para o indivíduo que nasce ou vive em 

Salvador, são majoritariamente da raça negra (79,5%). O município tem Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) de 0,759, ocupando a 383ª posição entre as 

cidades do país. Em se tratando da rede Estadual de Ensino, existem atualmente 185 escolas, 

sendo registradas 86. 020 matriculas no ano de 2015 (IBGE, 2016). 

Na escola, local no qual foi realizado o estudo, foram matriculados 880 alunos no ano 

de 2014, sendo 276 no turno vespertino (INEP, 2014). Sua estrutura física contém uma sala da 

diretoria, uma sala da secretaria, uma sala de professores, 09 salas de aula, um laboratório de 

informática, uma sala de leitura utilizada, um refeitório, um pátio coberto, uma quadra de 

esporte descoberta, banheiros para alunos e um exclusivo para funcionários.  

Referente aos recursos humanos, a instituição dispõe de uma equipe técnica composta 

por 38 docentes, dos quais 03 ocupam o cargo de direção e os demais atuam na sala de aula. 

Ademais, conta com 16 profissionais que exercem as funções de secretariado, auxiliares 

administrativos, tesoureiro, merendeiras, auxiliar de cozinha, vigilantes e porteiro. Esses 

funcionários trabalham para oferecer o ensino fundamental II (diurno), o Tempo Juvenil 

(noturno) e o Tempo Formativo (noturno). O fundamental II corresponde às turmas do 6º ao 

9º ano para alunos com até 19 anos. O tempo Juvenil é para os adolescentes dessa faixa etária 

que não estão na série compatível com sua idade. O tempo formativo é um supletivo oferecido 

para adultos a partir de 18 anos. 

A escola também realiza atividades de cunho cultural por meio dos Projetos: 

Negrificar que incentiva a valorização à cultura afrodescendente a partir da perspectiva do 

teatro; Conhecendo a Bahia,atividade de campo, na qual os alunos viajam para uma cidade do 

Recôncavo Baiano, cuja finalidade é, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, conhecerem 

a história, geografia, cultura e culináriada cidade em que ficam alocados por 3 dias, 

hospedados numa outra escola da rede estadual.  

O colégio é financiado pelos seguintes programas: Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE) para melhoria da infraestrutura física e pedagógica; Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE), uma ferramenta de gestão para priorizar ações que 

melhorem o rendimento dos estudantes, sendo que seus recursos são liberados através do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a conta corrente da escola; 

Programa Nacional de Alimentação Escolar regular (PNAE regular) para oferta de alimentos 

aos estudantes; Mais Educação para investimento em educação integral de alunos; Programa 
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Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação (PNAE Mais Educação) com a finalidade 

de ofertar  almoço aos  estudantes matriculados nessa modalidade. Além desses programas, a 

escola também recebe recursos do governo estadual através do Fundo de Assistência 

Educacional (FAED) cuja iniciativa visa promover a autonomia escolar mediante o repasse de 

recursos financeiros e estímulo à participação da comunidade da definição e acompanhamento 

social das despesas por meio dos Colegiados Escolares. 

É importante referir que o desenvolvimento do estudo poderá contribuir para 

identificar possíveis variáveis. Estas têm contribuído para o não desenvolvimento dos 

discentes de forma satisfatória, visto que a escola não atingiu a meta referente ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Esse indicador é calculado com base no 

aprendizado nas disciplinas de português e matemática e na taxa de aprovação dos alunos 

(SOARES; XAVIER, 2013). Conforme esse parâmetro, a instituição se encontra em situação 

de alerta (INEP, 2016). 

 

3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

A população da cidade de Salvador, Bahia, Brasil, de acordo com o último censo 

demográfico, é composta por 2.675.656 habitantes. Destes, aproximadamente, 16% são de 

adolescentes, compreendidos na faixa etária entre 10 e 19 anos (BRASIL, 2010). 

A população do estudo foi composta pelos adolescentes da instituição de ensino. Para 

chegar a amostra foi necessário a aplicação da técnica amostragem com o objetivo de 

selecionar uma amostra com maior exatidão. O conceito de amostra é qualquer parte de uma 

população em estudo e a técnica de amostragem se difunde no processo em si da coleta desta 

amostra, com o objetivo de coletar dados relativos a alguns elementos da população, e sua 

análise proporciona relevantes informações referentes a toda população, isto é, a técnica 

amostragem esta diretamente relacionada à pesquisa descritiva por levantamentos, 

investigando apenas uma parcela da população com o intuito de inferir a informação para todo 

o universo (RICHARDSON, 2012). 

Nesse sentido, para se ter uma boa inferência da população, é necessário que a amostra 

tenha qualidade, para tanto, nesta pesquisa foi realizada à amostragem probabilística 

estratificada que consiste em dividir em subgrupos a população, isto é, subdividir a população 

em estratos e assim combiná-las para uma única amostra, estimando os parâmetros da 

população. Deste modo, construiu-se um plano amostral estratificado proporcionalmente ao 
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número de alunos por turma do ensino fundamental, o que resultou em uma amostra de 210 

alunos regulares matriculados na escola selecionada, de uma população com 276 estudantes. 

Inicialmente calculou-se o tamanho da amostra por meio da seguinte equação: 
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  (1) 

O N é o número total de alunos matriculados e n0 é a estimativa inicial do número de 

alunos por turma(amostra). O  erro amostral adotado foi de 2,35% (BOLFARINE; BUSSAB, 

2005).  
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Após o cálculo da amostra total de alunos, a mesma foi estratificada 

proporcionalmente ao número de alunos de cada turma, por meio da equação 

Whnnh   (3) 

O Nhé o tamanho amostral de alunos para cada turma e Whé o peso proporcional ao 

total de alunos, obtido por NNW hh  sendo Nh o número de alunos de cada turma e assim 

o nn
k

h

h 
1

,sendo k o número de turma. 

Tabela 1-Plano amostral assumindo o erro amostral máximo de 2,35%. 

Série Turma População (Nh)  Amostra(nh) 

5ª 

501 18 14 

502 35 26 

503 31 24 

504 30 23 

6ª 
601 36 27 

602 31 24 

7ª 
701 31 24 

702 29 22 

8ª 801 35 26 

Total N = 276 n = 210 

 

Deste modo, participaram do estudo 239 estudantes, número superior ao necessário, 

pois foi realizada tentativa de alcançar todos os alunos do turno desejado, o que não foi 

possível, diante do grande número de absenteísmo escolar. Adotou-se  aos seguintes critérios 
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de inclusão: ser adolescente (faixa etária entre 10 aos 19 anos de idade); estar regulamente 

matriculado na instituição e freqüentando as atividades acadêmicas oferecidas no turno 

vespertino. Foram excluídos do estudo os discentes que não foram localizados após duas 

tentativas de coleta de dados, e os que estudavam no turno matutino ou noturno.  

A aproximação com os adolescentes deste estudo se deu por meio das atividades da 

Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) denominada “Abordagem 

interdisciplinar e transdisciplinar dos problemas de saúde relacionados à violência”. Esse 

componente faz parte da estrutura curricular dos cursos de graduação da Universidade Federal 

da Bahia, cujo objetivo propõe instrumentalizar os discentes de diversas áreas do 

conhecimento (enfermagem, medicina, odontologia, pedagogia, psicologia, serviço social, 

educação física, jornalismo, direito, dentre outras), a partir da integração ensino-pesquisa-

extensão e articulação universidade-comunidade-serviço, para o reconhecimento de situações 

de violência como causa associada aos problemas/agravos à saúde. Nesse sentido, viabiliza 

espaços de aprendizagem para melhor capacitar os profissionais ainda na graduação para 

desenvolverem um olhar diferenciado para as questões que envolvem o cuidado integral à 

pessoa/família em situação de violência. 

 

3.4 PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

 

3.4.1 Método de coleta de dados 

A técnica de coleta de dados foi realizada por meio de um formulário estruturado 

(Apêndice A). O formulário é um instrumento de coleta de dados que consiste em obter 

informações diretamente do entrevistado. Portanto, o que caracteriza o formulário é o contato 

face a face entre pesquisador e informante e ser o roteiro de perguntas preenchido pelo 

entrevistador, no momento da entrevista (MARCONI; LAKATOS, 2010). Optamos pela 

utilização desta técnica para garantir a confiabilidade dos dados, visto que a nossa população 

investigada é formada por adolescentes e poderiam apresentar dificuldade no preenchimento 

das perguntas contidas no instrumento.  

O instrumento de coleta de dados foi testado para ajustes e adequações, em setembro 

de 2013, foram aplicados, para o pré-teste, 20 instrumentos: dez foram aplicados em 

graduandas bolsistas e voluntárias do projeto matriz e dez foram aplicadas em parentes 

adolescentes das bolsistas e voluntárias.  Segundo Marconi e Lakatos (2010), o pré-teste do 

instrumento de coleta pode ser aplicado a uma amostra aleatória representativa ou intencional, 
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sendo estes critérios definidos pelo pesquisador. Após a adequação do instrumento foi criado 

um manual, denominado Manual do Entrevistador, com instruções que objetiva orientar os 

entrevistadores no trabalho de campo, auxiliando-os na correta aplicação do formulário, de 

forma a garantir a fidedignidade e a precisão dos dados coletados (Apêndice B). Esse material 

foi fornecido as(os) graduandos antes do início do treinamento para coleta de dados.  O 

treinamento ocorreu durante os meses de setembro e outubro de 2014. Foram realizados 

quatro encontros. No primeiro e segundo encontro, foi discutida cada questão do formulário. 

Nos dois encontros seguintes, foram realizadas atividades práticas, o que possibilitou aos 

entrevistadores aplicarem o formulário entre si e, durante o processo, foram exauridas as 

dúvidas 

A coleta de dados foi realizada por uma equipe de bolsistas e voluntários, composta 

por estudantes de enfermagem e de outros cursos da área de saúde, sendo estes vinculados a 

pesquisa matriz do Grupo de Estudos “Violência, Saúde e Qualidade de Vida” ou ao 

Componente Curricular: Abordagem interdisciplinar e transdisciplinar dos problemas de 

saúde relacionados à violência (ACCS-ENF79). Buscando articular as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, foi pactuado que a escola desta pesquisa também seria campo de prática 

para as atividades de extensão do componente curricular ACCS-ENF79. 

A aplicação do instrumento ocorreu de forma individual, em local reservado e 

indicado pela direção da escola, que garantiu a privacidade do aluno no sentido de que as 

informações não fossem divulgadas por outra pessoa, ou seja, respeitando o sigilo nesta 

pesquisa que envolve seres humanos. 

 

3.4.2 Instrumentos de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados (formulário padronizado), composto por seis blocos 

que incluem: variáveis sociodemográficas e econômicas, saúde sexual e reprodutiva, uso 

álcool e drogas, vivência de bullying e história de violência intrafamiliar. Esse formulário foi 

desenvolvido para atender aos objetivos do projeto matriz. Para tanto foram utilizados dois 

formulários validados e amplamente utilizados: o Drug Use ScreeningInventory (DUSI) e a 

Escala de Vitimização e Agressão entre Pares (EVAP). 

No primeiro e no segundo blocos, as questões eram referentes às variáveis 

sociodemográficas e econômicas, compreendendo questões relacionadas à: idade, religião, cor 

e sexo, estado civil, ano de estudo, habitação, nível de instrução dos pais e acesso aos bens de 

consumo. O terceiro bloco é composto por variáveis relacionadas a saúde sexual e 
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reprodutiva. As questões versam sobre a orientação sexual, iniciação sexual, idade da primeira 

relação sexual, uso de preservativo, gravidez, aborto e número de filhos. 

O quarto bloco é composto pelo DUSI. Este instrumento foi desenvolvido 

originalmente nos EUA, por uma pesquisadora da Pensilvânia, Ralph Tarter, diante a 

necessidade prática e objetiva de um questionário que avaliasse de forma rápida e eficiente os 

problemas associados ao uso de álcool e/ou drogas pelos adolescentes (DE MICHELI & 

FORMIGONI, 2000). 

No Brasil, ele foi adaptado e validado para ser utilizado por pesquisadoras com a 

população de adolescentes da Universidade Federal de São Paulo, com sensibilidade de 80% e 

especificidade de 90%. Ele é composto por uma tabela inicial que aborda a freqüência de 

consumo de substâncias psicoativas, seguida por 149 questões divididas em 10 áreas com a 

finalidade de quantificar a intensidade de problemas para os adolescentes. A área 1- investiga 

o uso de substâncias nos últimos 12 meses e a intensidade do envolvimento com substâncias; 

área 2 - comportamento, investiga o isolamento social e problemas de comportamento; área 3 

- saúde, investiga acidentes, prejuízos e doenças; área 4 –desordens psiquiátricas, investiga 

ansiedade, depressão e comportamento antissocial;  área 5- competência social, investiga as 

habilidades e interações sociais; área 6 - sistema familiar, investiga conflitos familiares, 

supervisão dos pais e qualidade de relacionamento; área 7 - escola,  investiga o desempenho 

acadêmico; área 8-trabalho, investiga a motivação para o trabalho; área 9 - relacionamento 

com amigos, investiga a rede social, o envolvimento em gangues e a qualidade do 

relacionamento com amigos; área 10- lazer/recreação,investiga a qualidade das atividades 

durante o tempo de lazer.Além das 149 questões, foram acrescentados 10 quesitos 

denominados de “escala de mentira” com a finalidade de checar a existência de possíveis 

questionários inválidos (SUPERA, 2014; DE MICHELI; FORMIGONI, 2004). 

O quinto bloco é composto pelo EVAP, que é um instrumento desenvolvido no Brasil 

para investigar a agressão entre pares no contexto escolar. A escala é composta por 

enunciados descrevendo comportamentos agressivos específicos que podem ocorrer no 

ambiente escolar, delimitando os últimos seis meses (WEBER; DESSEN, 2011).  

O EVAP contém dezoito questões distribuídas em quatro dimensões (agressão direta, 

agressão relacional, agressão física indireta e vitimização). A dimensão da agressão direta 

inclui formas de agressão diretas físicas (empurrar, chutar, dar socos), verbais (provocar, 

ameaçar, xingar) e uma forma que retrata a reação do participante em resposta a ataques 

sofridos (revidar). Na dimensão relacional, inclui comportamentos que prejudicam o 
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relacionamento da vítima com grupo de iguais, como: excluir, apelidar, encorajar a brigar e 

depreciar. Na esfera da agressão física indireta são incluídos os comportamentos negativos e 

agressivos direcionados a objetos pertencentes a outro colega.  A vitimização inclui os 

comportamentos agressivos que os participantes tenham sido alvos (WEBER; DESSEN, 

2011). 

Esses itens foram avaliados com base em cinco pontos, medindo a freqüência dos 

comportamentos estudados (nunca, quase nunca, às vezes, sempre e quase sempre). A soma 

das pontuações foi agrupada tendo como ponto de corte os percentis 40 e 60. Esses percentis 

permitiram categorizar as dimensões em três níveis: baixo risco (dimensão n < = que o valor 

do percentil 40); médio risco (dimensão n > que o percentil 40 e < que o percentil 60); alto 

risco (dimensão n > = que o valor do percentil60), sendo este último elegido como parâmetro 

para este estudo, visto que o consideramos de maior risco para a violência intrafamiliar e o 

consumo de álcool/drogas (WEBER; DESSEN, 2011). 

O sexto e último bloco foi composto por questões com o objetivo de investigar a 

história de violência intrafamiliar do adolescente. Inicialmente é questionado se o adolescente 

já presenciou manifestações de violência entre os familiares (xingamentos, humilhação, 

belisção, tapa, chute, murro, perfuração com faca, tiro e queimadura). Posteriormente, é 

questionado se ele já foi vítima de algumas dessas manifestações da violência, sendo 

acrescido as indagações referente a violência sexual. Esse bloco foi desenvolvido com a 

finalidade de identificar casos de violência psicológica, física ou sexual, conforme critérios 

definidos pelo MS (BRASIL, 2010). 

 

3.5 VARIÁVES DO ESTUDO 

As terminologias variáveis dependentes e independentes formam extraídas da 

matemática. A variável representada no eixo X, eixo das abscissas, são as variáveis 

independentes, e aquelas representadas no eixo y, eixo das ordenadas, são as dependentes. 

Neste tipo de pesquisa, é o investigador quem determina qual é a variável dependente e qual a 

independente. Tal escolha é feita com base na suposição de que certa condição variável 

produz uma mudança no estado de saúde ou doença. Nesse caso, essa condição foi tomada 

como variável independente, e o efeito, doença ou não-doença, como variável dependente 

(ROUQUAYROL, 2013). 

Deste modo, o efeito presumido da variável dependente supõe-se que deve variar de 

acordo com as mudanças ocorridas nas variáveis independentes, ou seja, seus valores 
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dependem dos valores assumidos pela variável independente. Neste sentido, durante a análise 

epidemiológica, verificamos que, ao comprovar associação entre variável dependente com a 

independente, podemos considerar esta última um fator de risco para doença/agravo 

(ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2009).  Nesta perspectiva, adotamos como variáveis 

dependentes a vivência de violência intrafamiliar e a vivência de bullying. Como variáveis 

independentes foram adotadas: características sociodemográficas (idade, sexo, religião, raça, 

serie de estudo, convívio familiar, trabalho); sexuais e reprodutivas (relação sexual, uso de 

preservativo, gravidez); consumo de álcool/drogas (consumo de álcool e de maconha no 

último mês).  

 

3.6  ANÁLISE  DE DADOS 

A análise de dados dos estudos transversais baseia-se fundamentalmente na 

comparação das prevalências de indivíduos “acometidos” entre os expostos e os não expostos 

e no cálculo da razão de prevalência (ROUQUAYROL, 2013). 

Para análise exploratória, inicialmente foi efetuada a inspeção do banco de dados para 

detecção de inconsistências e garantia da qualidade da análise. Seguido pela análise descritiva 

com a finalidade de caracterizar a população do estudo e traçar o perfil dos estudantes 

segundo as características sociodemográficas, econômicas, saúde sexual e reprodutiva, 

vivência de violência intrafamiliar, bullying, uso de álcool e maconha.  

Segundo Guimarães (2008), a finalidade da Estatística Descritiva é resumir as 

principais características de um conjunto de dados por meio de tabelas, gráficos e resumos 

numéricos. Para essa etapa, foram definidos os pontos de cortes para categorização das 

variáveis contínuas, baseando-se nas medidas de tendência central e dispersão, como médias 

com desvio padrão. As variáveis categóricas foram reportadas como variáveis dicotômicas 

(1=exposto; 0= não exposto) e apresentadas sob a forma de tabelas de , frequências e 

percentagem. 

Para Martins e Santana (2013), a análise dos dados categóricos permite identificar 

fatores associados à variável de desfecho, para tanto, os dados são organizados em tabelas de 

dupla entrada, na qual é apresentado o número de eventos de cada atributo. Essas tabelas são 

chamadas de tabelas de contingência correspondendo à forma mais usual de sintetizar os 

resultados para cada evento investigado. Tendo em vista a análise bivariada, termo utilizado 

para investigar a associação entre duas variáveis dicotômicas (MEDRONHO et al., 2009),  

foram utilizadas tabelas de contingência com Qui-quadrado de Pearson(2)  para investigar 
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diferencias entre proporções (p<0,05). No caso da analise estratificada, a magnitude da 

associação entre a violência e as variáveis foi expressa em razão de prevalência (RP) e 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%).   

Posteriormente, segui-se para a análise multivariada. Esse tipo de analise permite 

avaliar a associação entre múltiplas variáveis, bem como identificar o efeito que uma variável 

pode exercer sobre outra (MEDRONHO et al., 2009). Para tanto, aplicou-se a regressão 

logística para obtenção das estimativas de odds ratio, e seus respectivos intervalos de 

confiança a 95%, com ajuste para variáveis, utilizando-se o método de backward. Toda a 

analise estatística foi realizada no programa Stata versão 12. 

 

3.7ASPECTOS ÉTICOS  

A pesquisa respeitou os escritos contidos na Resolução 466/2012, que trata das 

questões éticas referentes a pesquisas que envolvem seres humanos. Nesse sentido, o projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal da Bahia (CEPEE/UFBA), sob o parecer consubstanciado de nº 384208. 

O respeito aos princípios da bioética é essencial para a realização de pesquisas que 

envolvam seres humanos, são eles: justiça, não- maleficência, beneficência e autonomia.  

Consideramos a justiça como o ponto de partida que direciona os estudos envolvendo seres 

humanos. Entendemos que nossos procedimentos metodológicos devem, inicialmente, 

considerar se é justo desenvolver essa pesquisa com os adolescentes de uma escola pública, 

localizada na periferia de Salvador-Ba. É o princípio da justiça que revela as pesquisadoras, 

que o bem-estar dos(as) adolescentes, participantes deste estudo, deve prevalecer frente aos 

interesses da ciência e/ou da sociedade, na tentativa de evitar o aumento das iniquidades 

sociais (FELIX et al., 2014; ALMEIDA; LINS; ROCHA, 2015). 

Ao identificar as condições sociais desfavoráveis, viabilizadas por meio das atividades 

de extensão vinculadas a ACCS, experienciadas pelos(as) adolescentes matriculados(as) na 

escola lócus deste estudo, percebe-se que é justo realizar essa pesquisa com esse público, 

visto que os resultados direcionaram ações de enfrentamento às vulnerabilidades, previsto no 

projeto matriz. Neste sentido, pretende-se identificar os discentes expostos a vivência de 

violência intrafamiliar e escolar; favorecer visibilidade às implicações da violência para a 

saúde e vida social dos(as) adolescentes, bem como verificar  associação entre o fenômeno da 

violência com outros riscos sociais, a exemplo do consumo de álcool/drogas. Assim, a 

perspectiva é também desmascarar a magnitude do fenômeno com vistas a fortalecer a 
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reformulação e efetivação de políticas públicas de garantia dos direitos e da qualidade de vida 

dos(as) adolescentes. 

A pesquisa também observou o princípio da não-maleficência. Esse princípio nos faz 

refletir que em toda pesquisa existe um risco o qual pode ser de ordem biológica, psicológica 

ou social (DRUMONND, 2011; FELIX et al., 2014). As entrevistas realizadas com os(as) 

adolescentes desta pesquisa geram o desconforto de recordar situações delicadas e 

desconfortáveis de experiências com casos de violência intrafamiliar. Assim, pode-se 

identificar que existe um risco psicológico associado a esse fato,tendo este um potencial de 

prejudicar a integridade mental e psicológica da(o) adolescente. 

Para justificar a realização dessa pesquisa, apesar do risco envolvido, passamos a 

considerar outra recomendação da Resolução 466/2012: a beneficência. Assim, valorizamos a 

prática de fazer o bem e evitar o mal, na tentativa de maximizar os benefícios em detrimento 

dos riscos (DRUMONND, 2011). A partir dessa perspectiva, decidimos oferecer apoio 

psicológico aos adolescentes que relataram situações graves de violência intrafamiliar. Esse 

trabalho foi desenvolvido por uma psicóloga, parceira do projeto. Vinculado a esse 

atendimento,realizamos oficinas para empoderamento das(os) adolescentes com histórico  de 

violência intrafamiliar. 

O principio da autonomia sinaliza a importância e necessidade de viabilizar o acesso 

de todas as informações referentes ao estudo para os adolescentes de modo que possam 

decidir, voluntária e conscientemente, sobre a sua participação ou não nesta pesquisa. Nesta 

lógica, os participantes deixam ser vistos como “objeto” e passam a ser sujeitos ativos na 

construção do conhecimento (DRUMONND, 2011; SCHUCH; VICTORA, 2015). Em 

atendimento a essas recomendações foi informado aos participantes acerca dos objetivos da 

pesquisa. Foi garantido aos mesmos o direito de desistirem de participar do estudo, em 

qualquer fase, sem que isso lhe oferecesse prejuízo. Também foi assegurada a 

confidencialidade das informações, de modo que as publicações não permitirão a 

identificação dos(as) mesmos(as). Foram informados que os resultados do estudo serão 

publicados em congressos e através de artigos científicos; que o material poderá ser utilizado 

para fins de outros estudos, desde que consentido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), e 

que será arquivado por cinco anos, após esse período será armazenado em banco de dados 

virtual vinculado ao Grupo de Estudos “Violência, Saúde e Qualidade de Vida” e que, diante 

de qualquer dúvida, poder-se-á entrar em contato com as pesquisadoras por telefone. 
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O esclarecimento dos itens aqui mencionados se deu durante reunião agendada pela 

escola, com os pais e/ou responsáveis para tratar do rendimento dos discentes. Após essa 

etapa, ofertamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C). Para 

àqueles que não souberam escrever ou por qualquer outro motivo não puderam assinar, a 

autorização foi comprovada através da impressão digital. 

Contudo, os adolescentes têm o direito de serem informadas sobre a pesquisa, no 

limite de suas capacidades. Como nossos sujeitos têm entre 10 e 19 anos, entendemos que 

eles têm capacidade para compreender o estudo, embora não possam legalmente decidir 

unicamente pela participação no projeto. Desta forma, foi oferecido o Termo de Assentimento 

(Apêndice D) para ser assinado pelo(a) adolescente. Esse termo é um documento elaborado 

em linguagem acessível para os menores, por meio do qual, após os participantes da pesquisa 

serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem 

prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais (BRASIL, 2012).  
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4  RESULTADOS 

 

A partir da análise dos dados, foram elaborados 04 manuscritos com resultados que 

respondem aos objetivos propostos na perspectiva de confirmar a hipótese apresentada: 

 

ARTIGO 1: 

Problemas sociais e de saúde em adolescentes escolares 

Submetido à Revista Latino-Americana de Enfermagem, Qualis A1, elaborado conforme as 

instruções para autores, disponíveis no link: http://www.scielo.br/revistas/rlae/pinstruc.htm. 

 

ARTIGO 2: 

Prevalência e fatores associados à vivência de violência intrafamiliar por adolescentes 

escolares 

Submetido à Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), Qualis A2, elaborado conforme as 

instruções para autores, disponíveis no link: http://www.scielo.br/revistas/reben/pinstruc.htm 

 

ARTIGO 3: 

Associação entre violência intrafamiliar e bullying em adolescentes escolares 

Submetido à Revista orientada hacia la promoción y el estímulo del desarrollo teórico de 

enfermería y de disciplinas afines.(AQUICHAN), Qualis B1, elaborado conforme as 

instruções para autores, disponíveis no link: 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/about/submissions#authorGuidelines 

 

ARTIGO 4: 

Adolescentes escolares: associação entre vivência de bullying e consumo de álcool/drogas 

Submetido à Revista Texto e Contexto Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Qualis A1, elaborado conforme as instruções para autores, disponíveis no link: 

http://www.scielo.br/revistas/tce/iinstruc.htm.  

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/revistas/rlae/pinstruc.htm
http://www.scielo.br/revistas/reben/pinstruc.htm
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/about/submissions#authorGuidelines
http://www.scielo.br/revistas/tce/iinstruc.htm
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4.1 ARTIGO 1 

Problemas sociais e de saúde em adolescentes escolares 

RESUMO 

Objetivo: Verificar a associação entre sexo (homem e mulher) e as variáveis 

sociodemográficas, sexuais e reprodutivas para adolescentes e identificar maiores médias de 

problemas sociais e de saúde para os mesmos. Método: Estudo transversal, com 239 

adolescentes matriculados numa escola pública de Salvador, Bahia, Brasil, cujos dados foram 

produzidos mediante aplicação de formulário estruturado. A magnitude da associação foi 

expressa por meio da razão de prevalência, com seus respectivos intervalos de confiança. Para 

as variáveis continuas foi utilizado o teste t de Student. Resultados: A pesquisa apontou 

associação entre o sexo feminino e maior escolaridade (RP = 1,85 e IC95%: 1,08 – 3,17), 

conviver com ambos os pais (RP = 1,82 e IC95%: 1,08 – 3,05) e com maior média de 

problemas de saúde, psíquicos, sociais e comportamentais. Ser mulher foi fator de proteção 

para iniciação sexual (RP = 0,40 e IC95%: 0,23 – 0,70) e desta ter ocorrido até os 14 anos (RP 

= 0,25 e IC95%: 0,17 – 0,52). Conclusão: As variáveis em estudo se comportam, a depender 

do sexo, com menor ou maior chance para vivência de agravos, sendo essencial tal 

compreensão no sentido de subsidiar ações que promovam a qualidade de vida dos 

adolescentes.   

Descritores: Adolescente; Gênero; Saúde; Educação. 

Key words: Adolescents; Genre; Cheers; Education. 

Palabras clave: Adolescentes; Género; Salud; Educación. 

Introdução 

No Brasil, aproximadamente 11% da população encontra-se na faixa etária de 10 a 19 

anos, representando 21 milhões de adolescentes. Destas, 10.367.477 são meninas e 

10.716.158 meninos(1). Essa fase se constitui um momento peculiar para o desenvolvimento 

humano. É um período de mudanças anatômicas, fisiológicas e sociais relacionadas ao 
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surgimento das características sexuais, a descoberta da sexualidade, a estruturação da 

personalidade, a adaptação ambiental e a integração social. Nesse transcurso, os indivíduos 

estão vulneráveis a agravos que comprometem a sua saúde e qualidade de vida, podendo 

inclusive levá-los a morte. Esses agravos apresentam-se de forma distinta para adolescentes 

de diferentes sexos. De modo geral, as meninas encontram-se mais expostas à exploração 

sexual enquanto os meninos, à violência urbana(1), apresentando assim maior risco para 

homicídios, acidentes de trânsito e envolvimento no tráfico de drogas. 

Vale salientar que a violência urbana, inserida na violência estrutural, guarda relação 

com as iniquidades sociais, acometendo especialmente os indivíduos menos favorecidos 

socioeconomicamente(2-3). As implicações desse tipo de violência para os adolescentes 

podem ser evidenciadas no diferencial das taxas referentes aos óbitos por homicídios da 

população geral (20/100 mil) e entre os adolescentes de 15 a 19 anos (43,2/100 mil)(1). 

As iniquidades sociais também é um elemento de vulnerabilidade, entre os 

adolescentes, para o consumo de álcool/drogas e da violência intrafamiliar/escolar, conforme 

assinalam pesquisas nacionais e internacionais(2,4-5). A manifestação desses agravos também 

se configura de forma diferenciada entre os sexos. As adolescentes estão mais expostas à 

vivência de violência intrafamiliar na forma sexual, enquanto que os adolescentes, à agressão 

física, como também a violência escolar e ao consumo de álcool e outras drogas(4,6). 

Esse recorte de sexo não se limita a esfera da violência e de outros agravos sociais. Tal 

interface também vem sendo apontada com outras variáveis, como as relacionadas à 

saúde(2,7). No sentido de investigar essas diferenças entre os sexos, é importante questionar: 

Qual a associação entre o sexo de adolescentes e as variáveis sociodemográficas; sexuais e 

reprodutivas; e problemas sociais e de saúde em adolescentes escolares? Para tanto, o estudo 

objetivou verificar a associação entre sexo (homem e mulher) e as variáveis 
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sociodemográficas, sexuais e reprodutivas para adolescentes e identificar maiores médias de 

problemas sociais e de saúde para os mesmos. 

Método 

Estudo analítico transversal, realizado com 239 adolescentes de uma escola pública, 

localizada em um bairro periférico da cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Mediante plano 

amostral estratificado proporcionalmente ao número de alunos por turma, seria suficiente uma 

amostra de 210 alunos, assumindo o erro amostral máximo de 2,35%. No entanto, a amostra 

foi constituída por 239 estudantes, sendo excluídos aqueles(as) que não foram localizados 

após duas tentativas seguidas de contato. Como critérios de inclusão foram adotados: estar 

matriculado na escola selecionada, frequentar as atividades acadêmicas no período da 

produção de dados e ter idade entre 10 e 19 anos.  

A aproximação com os(as) participantes  se deu mediante atividades realizadas na  

Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade – ACCS, denominada “Abordagem 

interdisciplinar e transdisciplinar dos problemas de saúde relacionados à violência”. Esse 

componente faz parte da estrutura curricular dos cursos de graduação da Universidade Federal 

da Bahia, cujo objetivo propõe instrumentalizar os discentes de diversas áreas do 

conhecimento, a partir da integração ensino-pesquisa-extensão para o reconhecimento de 

situações de violência como causa associada aos problemas/agravos à saúde.  

Vale ressaltar que a referida atividade e a pesquisa que originou os dados apresentados 

neste artigo estão vinculadas ao projeto matriz intitulado: “Universidade e escola pública: 

buscando estratégias para enfrentar os fatores que interferem no processo 

ensino/aprendizagem”, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 

Bahia (FAPESB). O referido projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (CEPEE/UFBA), sob o parecer 

consubstanciado de nº 384208. 
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A coleta de dados foi realizada entre os meses de outubro de 2014 e janeiro de 2015, 

mediante aplicação de um formulário padronizado composto por seis blocos de questões que 

incluem: variáveis sociodemográficas, saúde sexual e reprodutiva, uso álcool e drogas. O 

instrumento foi testado e ajustado visando atendimento dos objetivos propostos.  

Para atender ao objetivo do estudo foi adotado como variável dependente sexo 

(homem e mulher). As variáveis independentes foram: sociodemográficas (idade, religião, 

raça, escolaridade, convívio familiar, trabalho); sexuais e reprodutivas (relação sexual, idade 

da primeira relação sexual, uso de preservativo, gravidez); problemas sociais e de saúde dos 

adolescentes (desordens psíquicas, problemas de saúde, isolamento social e comportamental, 

problemas na escola). 

As variáveis referentes aos problemas sociais e de saúde foram agrupadas de acordo 

com o Drug Use Screening Inventory (DUSI). Este instrumento foi adaptado e validado no 

Brasil para uso com a população de adolescentes por pesquisadoras da Universidade Federal 

de São Paulo. É composto por uma tabela inicial que aborda a frequência de consumo de 

substâncias psicoativas, seguida por 149 questões divididas em 10 áreas com a finalidade de 

quantificar a intensidade de problemas para os adolescentes. A quantificação dos problemas 

por área é realizada através das somas das respostas positivas em cada área. Para esse 

manuscrito foram utilizadas quatro áreas: desordens psíquicas; problemas de saúde; 

isolamento social e comportamental; problemas na escola(8). 

Os dados foram armazenados em uma planilha do programa Excel, e posteriormente, 

transportados para o Programa Stata versão 12, para efetuar as análises. Inicialmente foi 

efetuada uma análise exploratória para avaliar a distribuição de frequência das variáveis a fim 

de caracterizar a população do estudo, segundo o sexo. Para identificar associação entre as 

variáveis dependente e independentes foram estimadas as RP (razões de prevalência), com 
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seus respectivos intervalos de confiança. Em relação às variáveis referentes aos problemas 

sociais e de saúde que foi utilizado o teste t de Student. 

Ainda em respeito às questões éticas referentes a pesquisas que envolvem seres 

humanos, foram considerados os princípios emanados da resolução 466/2012. Todas(os) 

adolescentes que participaram do estudo assinaram o  Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por seu/sua 

responsável em duas vias.  

Resultados 

Dos 239 estudantes, a maioria era homens (53,97%), com idade igual ou menor que 14 

anos (59,83%); referiram não ser adepto a qualquer religião (53,14%); declararam-se da raça 

negra (76,57%); e cursavam o 6º ou o 7º ano do ensino fundamental II (64,85%). Concernente 

ao convívio familiar, 44,77% (n = 107) dos(as) adolescentes convivia com a família nuclear, 

composta pela figura paterna e materna. Os demais pertenciam a famílias composta por um 

dos pais, avós, tios, tias e outros. Chama atenção que independente da conformação familiar, 

quase 5% dos adolescentes declarou trabalhar para ajudar financeiramente no sustento da 

família. Entre estes, houve predominância do sexo masculino. 

Considerando a estratificação dessas variáveis segundo o sexo (Tabela 1), houve 

associação positiva estatisticamente significante entre o sexo feminino e as variáveis: maior 

serie de estudo (RP = 1,85 e IC95%: 1,08 – 3,17), e conviver com ambos os pais (RP = 1,82 e 

IC95%: 1,08 – 3,05). Também foi identificada associação positiva entre o sexo feminino e 

maior faixa etária (RP = 1,13 e IC95%: 0,69 – 1,90), ter religião (RP = 1,10 e IC95%: 0,66 – 

1,83) e, raça negra (RP = 1,74 e  IC95%: 0,93 – 3,23). Em relação à variável trabalho, 

verificou-se associação negativa, não estatisticamente significante, com o sexo feminino (RP 

= 0.42 e IC95%: 0.10 – 1.63). 
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Tabela 1 - Associação entre sexo de adolescentes e variáveis sociodemográficas. 

Salvador, Bahia, Brasil, 2015. (n= 239). 

VARIÁVEIS 
N 

(239)  

Homem 

N=129 (%) 

Mulher 

N=110 (%) 

Razão de 

Prevalência 

(PR) 

IC (95%) 

IDADE      

10 a 14 anos 143 79 (55,24) 64 (44,76) 1  

15 a 19 anos 96 50 (52,08) 46 (47,92) 1,13  0,69 – 1,90 

RELIGIÃO      

Sim 112 59 (52,68) 53 (47,32) 1,10 0,66 – 1,83 

Não 127 70 (55,12) 57 (44,88) 1  

RAÇA      

Negra 183 93 (50,82) 90 (49,18) 1,74 0,93 – 3,23 

Não-negra 56 36 (64,29) 20 (35,71) 1  

SERIE DE 

ESTUDO 
 

 
   

6º/7º ano 155 92 (59,35) 63 (40,65) 1  

8º/9º ano 84 37 (44,05) 47 (55,95) 1,85 1,08 – 3,17 

CONVÍVIO 

FAMILIAR 
 

 
   

Pais 107 49 (45,79) 58 (54,21) 1,82 1,08 – 3,05 

Outros 132 80 (60,61) 52 (39,39) 1  

TRABALHO      

Sim 11 8 (72,73) 3 (27,27) 0,42 0,10 – 1,63 

Não 228 121 (55,07) 107 (46,93) 1  

 

No que tange aos aspectos sexuais e reprodutivos, 87 (36,40%) dos entrevistados já 

havia tido a primeira relação sexual. Em 82,76% destes, a experiência sexual ocorreu até os 

14 anos de idade. No que tange ao uso do preservativo “camisinha” como estratégia para 

prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e gravidez indesejada, 18,41% 

referiram fazer o uso sempre ou quase sempre. A proporção de mulheres grávidas ou de 

homens que engravidaram sua companheira foi de aproximadamente 2%. No entanto, nenhum 

entrevistado(a) declarou ter filhos vivos e/ou gravidez no momento da coleta dos dados. 

A estratificação das variáveis segundo o sexo (Tabela 2) evidenciou que ser mulher 

constitui-se fator de proteção, estatisticamente significante, para a primeira experiência sexual 

(RP = 0,40 e  IC95%: 0,23 – 0,70) e, para  que essa ocorresse até os 14 anos (RP = 0,25 e  

IC95%: 0,17 – 0,52). Destaca-se, ainda que o sexo feminino esteve associado ao não uso 

frequente do preservativo (RP = 1,62 e  IC95%: 0,82 – 3,20). 
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Tabela 2 - Associação entre sexo de adolescentes e variáveis sexuais e reprodutivas. 

Salvador, Bahia, Brasil, 2015. (n = 239) 

VARIÁVEIS 
N 

(239) 

Homem 

N=129 (%) 

Mulher 

N=110 (%) 

Razão de 

Prevalência 

(PR) 

IC (95%) 

RELAÇÃO 

SEXUAL 
 

 
  

 

Sim 87 59 (67,82) 28 (32,18) 0,40 0,23 – 0,70 

Não 152 70 (46,05) 82 (53,95) 1 
 

IDADE DA 1ª 

RELAÇÃO 

SEXUAL(N=87) 

 

 

   

10 a 14 anos 72 52 (72,22) 20 (27,78) 0,25 0,17 – 0,52 

15 a 19 anos 15 7 (46,67) 8 (53,33) 1  

PRESERVATIVO       

Sim 44 28 (63,64) 16 (36,36) 1 
 

Não 195 101 (51,79) 94 (48,21) 1,62 0,82- 3,20 

GRAVIDEZ      

Sim 5 2 (40,00) 3 (60,00) 1,78 0,29 – 10,85 

Não 234 127 (54,27) 107 (45,73) 1 
 

 

Referente aos problemas sociais e de saúde (Tabela 3), o estudo identificou, com 

significância estatística, que a maior média de problemas relacionados às desordens psíquicas, 

de saúde e isolamento social e comportamental foi para o sexo feminino. Portanto, as 

mulheres em média desenvolverem  mais problemas em três das quatro áreas investigadas A 

única categoria em que os homens apresentaram maior média de problemas, se comparado 

com as mulheres, foi para problemas na escola, porém não houve significância estatística. 

Tais infortúnios podem estar relacionados com a prevalência do uso de álcool e da maconha 

que foi em torno de 25.5% e 2%, respectivamente.  

Tabela 3 - Média dos problemas sociais e de saúde entre adolescentes. Salvador, Bahia, 

Brasil, 2015. (n= 239). 

 

VARIÁVEIS 

Mulher 

N=110 

Média (desvio padrão) 

Homem 

N=129 

Média (desvio padrão) 

 

p – valor 

DESORDENS 

PSÍQUICAS 

6,93 (3,4) 5,63 (3,4) 0,00 

PROBLEMAS DE 3,40 (1,9) 2,51 (1,5) 0,00 
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SAÚDE 

ISOLAMENTO 

SOCIAL E 

COMPORTAMENTAL 

6,35 (3,0) 5,51 (2,8) 0,02 

PROBLEMAS NA 

ESCOLA 

5,70 (2,9) 6,11 (3,3) 0,32 

 

Discussão 

Na amostra estudada houve predominância (54%) do sexo masculino. Percentual 

equivalente foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), no ano de 2014, cujo sexo masculino representou 52% dos alunos 

matriculados no Ensino Fundamental nas escolas da Bahia, Brasil(9). 

Outras pesquisas realizadas em Pernambuco e Salvador, Brasil, com adolescentes 

escolares da rede pública de ensino confirmaram a predominância do sexo masculino e da 

raça negra entre estudantes de escolas públicas(6,10). Especificamente quanto a variável raça, 

pesquisa realizada em Vitória, Espírito Santo, Brasil, confirma predominância da raça negra 

entre adolescentes da rede pública, com percentual de 72%, similar ao encontrado no presente 

estudo (76,57%). Ainda com relação à referida pesquisa, ressalta-se que a escola se encontra 

situada em bairro periférico do município e reúne estudantes de camadas populares(11), 

contexto que se assemelha ao estudo em questão.  

Os resultados sinalizam percentual significativo de adolescentes que trabalham para 

contribuir com o sustento da família revelando a precariedade das condições econômicas das 

famílias. Estudo sobre trabalho na adolescência, realizado com 8.813 sujeitos de âmbito 

nacional, afirma que esses são majoritariamente do sexo masculino, negros e residem no 

Nordeste do país(12). Tal configuração sustenta a relação entre raça negra e iniquidades 

socioeconômicas, arraigada historicamente na violação de direitos fundamentais, como a 

educação de qualidade.  
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Estudo realizado com dados secundários, oriundos da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD), mostrou que existe interface do trabalho precoce com o desempenho 

escolar, uma vez que adolescentes que conciliam o trabalho e estudo possui uma proporção 

3,6 vezes maior de ausência na frequência escolar(12). Tal evidência corrobora com os 

achados desse estudo, visto que os adolescentes, sobretudo os meninos, apresentaram 

problemas relacionados à escola como: dificuldades de concentração, não cumprimento das 

tarefas, absenteísmo, baixo rendimento e reprovação.  

Outro fator que também pode estar associado aos problemas escolares é a prevalência 

de consumo de álcool (25,5%) e outras drogas pelos adolescentes. Estudo realizado com 

adolescentes escolares de Maceió, Alagoas, Brasil encontrou prevalência semelhante de 

consumo de bebidas alcoólicas no último mês (23,3%) por esse público, sendo os 

adolescentes do sexo masculino os principais envolvidos no consumo, o que direciona para o 

maior comprometimento escolar por parte desses(4).  

Um estudo de tendência realizado em Barcelona, Espanha, mostrou que os 

adolescentes costumam ter baixo rendimento escolar quando em uso de drogas, ou ainda 

quando possuem amigos que fazem uso(13). Assim, o contato precoce com as drogas guarda 

relação com elevadas taxas de reprovação e a evasão escolar(4,13), o que pode justificar 

também a desproporção existente nesse estudo entre a quantidade de estudantes matriculados 

nos anos iniciais quando comparados aos 8º e 9º anos - cursavam o 6º ou o 7º ano do ensino 

fundamental II (64,85%). Ressalta-se que a Lei 13.106, de 17 de março de 2015 qualifica 

como crime a venda ou o fornecimento de bebida alcoólica para os adolescentes. Esta alterou 

a redação trazida pelo ECA que o tratava como contravenção(14). Apesar dessa reformulação, 

percebe-se a não coibição do consumo, considerando a grande proporção de adolescentes que 

fazem uso do álcool. 
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No que concerne à religião, observa-se que 53,14% referiram não seguir qualquer 

doutrina, sendo os homens os que proferiram maior vínculo religiosao. Diferente do 

encontrado neste estudo, pesquisa sinaliza serem as mulheres mais religiosas do que os 

homens e ainda ratificam a influência da religião para a escolha da castidade(15). Essa 

influência cultural pode guardar relação em ser o público feminino o que inicia mais 

tardiamente as atividades sexuais, o que pode estar associada  a preservação da “pureza”. 

Assim como nesse estudo, pesquisa realizada com 2.225 adolescentes espanhóis com idades 

entre 12 e 17 anos, pertencentes a escolas públicas e privadas, assinalou que meninos são mais 

precoces quanto ao início das relações sexuais, a qual se deu em torno dos 14 anos(16). 

Pesquisa de revisão da literatura direciona para a construção social do masculino que 

influência na necessidade de provar sua virilidade por meio da prematura iniciação da 

atividade sexual(17). Ao contrário dos meninos, as meninas não são criadas para a liberdade 

sexual.  

O estudo mostra ainda que ser menina é um fator de proteção para conviver com 

ambos os pais, uma vez que esse modelo de família tradicional tende a reproduzir a ideologia 

de gênero de que as meninas devem se resguardar no que se refere à sexualidade. Desse 

modo, a presença dos pais e o ambiente de convivência dos adolescentes têm grande 

influência na idade de início da atividade sexual(17). 

Ainda no tocante ao exercício da sexualidade, alerta-nos o índice de adolescentes que 

já havia iniciado as atividades sexuais (36,40%). O percentual encontrado é superior ao de 

estudo de âmbito nacional realizado com 74.589 adolescentes dos quais 28,1% referiu já ter 

iniciado o exercício da sexualidade(18). Os resultados de ambas as pesquisas convergem para 

o fato de que a iniciação sexual de adolescentes foi estatisticamente diferente para ambos os 

sexos. Resultado esperado, visto ser um evento em que as relações de gênero atuam de forma 

inexorável, como já referido.  
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Ressalta-se a quantidade (18,41%) de adolescentes que assumiram fazer uso frequente 

do preservativo, proporção bem abaixo da encontrada em outros estudos. Pesquisa com a 

finalidade de investigar a violência na relação amorosa e os comportamentos sexuais de risco 

entre adolescentes do sexo masculino, realizada nos Estados Unidos, com 134 escolares, 

identificou uma prevalência de 36%(19). No Brasil, estudo realizado em todo o território 

nacional, com a finalidade de descrever o comportamento sexual entre estudantes brasileiros, 

referiu que cerca de 75% dos adolescentes mencionaram o uso do preservativo na última 

relação sexual(20). 

O uso não frequente de preservativo remete a vulnerabilidade do público em adquirir 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e/ou uma gravidez indesejada(21). Pesquisa 

internacional aponta para a fragilidade no conhecimento acerca das ISTs por adolescentes e 

adultos jovens(22). Tal evidência corrobora para a necessidade de educação em saúde como 

estratégia de favorecer o conhecimento e a tomada de decisão consciente pelo adolescente.  

Nessa direção, pesquisa realizada com adolescentes espanhóis apresentou elevado 

percentual de estudantes que utilizaram métodos contraceptivos na primeira relação sexual, 

sendo o preservativo, o método de maior escolha. As meninas, diferente ao encontrado neste 

estudo, compuseram o grupo que mais utilizaram, bem como tiveram maior acesso a 

informações nesse quesito(16).  

Ainda concernente as variáveis sexuais e reprodutivas, a prevalência de gestação 

encontrada no estudo foi pequena se comparada com os achados de outras pesquisas(3,19). É 

importante salientar possíveis exposições ao abortamento vivenciado pela amostra, visto que 

houve referência de gravidez por quase 2% dos(as) entrevistados(as)  e nenhum deles(as)  

referiram filhos vivos. Pesquisa realizada em Maceió, Alagoas, Brasil, com 201 adolescentes 

com abortamento incompleto submetidas à curetagem uterina, mostrou que a interrupção se 

deu, em sua maioria, por conta da gravidez indesejada(3). Diante desse contexto, percebe-se a 
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necessidade de atenção para essa questão, uma vez que os adolescentes podem estar em 

situação de abortamento inseguro, expondo-os, inclusive ao risco de morte. 

Para além dos achados apresentados, o estudo traz evidências de que as adolescentes 

do sexo feminino apresentam maiores médias de comprometimento para saúde psíquica, 

comportamental e física. Pesquisas nacionais e internacionais apontam que as mulheres estão 

mais propensas ao adoecimento mental do que homens(7,1). Estudo transversal que reuniu 

172 fichas de notificação de violência em adolescentes de 12 a 14 anos de Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul, Brasil mostrou que, devido a esse agravo, o qual atinge em sua maioria 

mulheres (94,8%), houve predisposição para o aparecimento de algum tipo de transtorno 

mental, a exemplo do transtorno do estresse pós-traumático e do transtorno 

comportamental(23). Nesse sentido, a vivência de violência, especialmente no âmbito 

doméstico, pode se relacionar ao adoecimento mental das mulheres. A maior propensão para 

esse adoecimento, encontrado nas adolescentes desse estudo, se comparado aos homens, 

justifica o fato delas apresentarem maiores médias de problemas associados ao isolamento 

social e comportamental, visto que esses sinais estão atrelados a quadros depressivos. 

Esse contexto de maior adoecimento entre o sexo feminino também remete ao papel 

social da mulher, o qual se encontra centrado em múltiplas responsabilizações, como 

realização de atividades domésticas e, em se tratando de adolescentes, participação na 

educação dos irmãos e culpabilização diante as falhas nesse processo. Soma-se a isso, o fato 

de que são menos estimuladas a desenvolver atividades externas ao domicílio e de cunho 

esportivo, estando dessa forma, mais propensas ao desenvolvimento de agravos, como a 

obesidade(24). 

Dessa forma, destacamos o papel da desigualdade de gênero no adoecimento 

feminino. Uma pesquisa com a finalidade de discutir os determinantes sociais da violência na 

saúde de populações vulneráveis da América Latina refere que a violência imposta à criança 
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ou adolescente, praticada indiscriminadamente, principalmente no âmbito familiar por pessoas 

que têm algum laço de afetividade, reproduz a opressão que o adulto enfrenta em sua vida 

diária(2). A vivência desse agravo desencadeia um processo de adoecimento nos envolvidos, 

sendo as mulheres as principais vítimas desse fenômeno(25). 

Nesse contexto, reportamos para a necessidade de estratégias que intervenham no 

processo de construção da desigualdade de gênero, que subjuga especialmente as mulheres, 

visto que interfere no seu modo de ser e viver, sujeitando-as para o comprometimento de sua 

saúde e qualidade de vida. Salientamos a importância da educação como uma oportunidade de 

mudança de cultura, sendo a escola um espaço singular para tal. 

Conclusão 

A pesquisa apontou associação com significância estatística entre o sexo feminino e 

conviver com os pais; maior escolaridade; e de possuir maior média de problemas de saúde, 

psíquicos, sociais e comportamentais. Em relação as variáveis sexuais e reprodutivas, ser 

mulher foi fator de proteção para primeira experiência sexual e desta ter ocorrido até os 14 

anos. Ficou evidente a maior possibilidade para o comprometimento escolar nos adolescentes 

do sexo masculino, sobretudo pela necessidade de trabalho para contribuir com o sustento 

familiar. 

Considera-se, pois, que as variáveis em estudo se comportam, a depender do sexo, 

com menor ou maior chance para vivência de agravos, sendo essencial tal compreensão no 

sentido de subsidiar ações que promovam a qualidade de vida dos adolescentes. Tendo em 

vista a predominância de negros na população estudada, faz-se necessário que tais ações 

considere o recorte étnico-racial e sua interface com as iniquidades sociais e de gênero. 

Embora a pesquisa tenha identificado importantes associações entre o sexo e as 

variáveis descritas, limita-se visto que o desenho de estudo não nos permitiu fazer uma 
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relação de casualidade, direcionando para a necessidade de outras pesquisas que respondam 

essa lacuna. 
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4.2 ARTIGO 2 

Fatores associados à vivência de violência intrafamiliar por adolescentes escolares 

RESUMO 

Objetivo: Estimar a prevalência de vivência de violência intrafamiliar e sua associação com 

as variáveis sociodemográficas, sexuais e o uso de álcool/drogas em adolescentes de uma 

escola pública de Salvador, Bahia, Brasil. Método: Estudo transversal, com 239 adolescentes. 

Os dados foram coletados através de instrumento estruturado, analisados conforme estatística 

descritiva e inferencial, com regressão logística múltipla. Resultados: A pesquisa apontou 

elevada prevalência de violência intrafamiliar entre adolescentes (60,67%). A vivência desse 

agravo associou-se, com significância estatística, com as variáveis: maior faixa etária (RP = 

1,83 e IC95%: 1,05 – 3,18) e fazer uso regular de preservativo (RP = 1,81 e IC95%: 1,06 – 

3,08). A violência também foi associada ao consumo de álcool e maconha. Conclusão: A 

associação entre vivência de violência intrafamiliar por adolescentes e maior faixa etária, uso 

regular de preservativo e consumir álcool/drogas direciona a identificação de grupos de risco, 

público-alvo para ações de enfrentamento do fenômeno.  

 

Descritores: Adolescente; Violência doméstica; Usuários de drogas. 

Key words: Adolescent; Domestic violence; Drug users. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Considerada enquanto uma violação de direitos, a violência intrafamiliar vivenciada 

por adolescentes representa um problema de saúde pública. Os danos sobre a saúde física e 

mental dos envolvidos e suas repercussões para desenvolvimento social e econômico do país 

requerem ações no sentido de prevenir tal fenômeno bem como reduzir o impacto deste na 

qualidade de vida das pessoas. 

O termo violência intrafamiliar refere-se a todas as formas de abuso nas relações entre 

os membros de uma família, caracterizando-se por um desequilíbrio de poder que se 

manifesta na relação. Esse tipo de violência não se restringe ao espaço físico da casa, pois 

também pode ocorrer em espaço público, por algum membro da família ou pessoas com 

função parental, ainda que sem laços de consanguinidade
(1-2)

. Essas formas de abuso podem se 

manifestar através da violência psicológica, negligência, abandono, agressão física, abuso 

sexual, dentre outras. 

Independente da forma de expressão, a vivência de violência intrafamiliar tem impacto 

sobre a vida dos adolescentes, podendo acarretar repercussões físicas, psicológicas e sociais. 

No que tange a natureza física, pesquisas nacionais e internacionais têm identificado uma 

variedade de lesões, a exemplo de hematomas, escoriações, fraturas, dentre outras. Em se 
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tratando do comprometimento psicológico, os adolescentes podem apresentar comportamento 

agressivo, alterações de memória,  sentimento de desamparo, tendência a desencadear 

sintomas psicossomáticos, medo, baixa autoestima, tristeza e depressão. Influenciado pelas 

repercussões de natureza psicológica, no campo social tem sido revelada a incapacidade para 

manter relações interpessoais e baixo desempenho escolar
(2-3)

. Soma-se ainda a 

vulnerabilidade para outros riscos como Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), 

gravidez não planejada
(4) 

e uso/abuso de álcool e/ou outras drogas, sendo este último 

considerado uma fuga da realidade social desfavorável
(5-6)

.Percebe-se, pois, uma série de 

eventos a que os adolescentes se encontram expostos devido a uma vida familiar permeada 

pela violência.  

Não podemos deixar de mencionar os impactos da violência intrafamiliar para o setor 

saúde. Nos Estados Unidos da América mais de 700.000 jovens, entre as idades de 10 e 24 

anos, receberam tratamento nos serviços de emergência por lesões decorrentes de agressão 

física
(7)

. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no ano de 2011, a cada 100 mil 

atendimentos relacionados à violência, 25% dos casos referiram-se a faixa etária entre 10 e 19 

anos, o que equivale a 25.156 adolescentes em situação de violência que demandaram por 

cuidados em saúde. No Nordeste, a vivência desse agravo é ainda maior: a cada 100 mil 

atendimentos, 4.776 adolescentes buscaram o serviço de saúde por causa associada à 

violência, representando 29,8% do total de casos na região. A Bahia foi responsável por 1.364 

atendimentos, valor correspondente a 34,7% do total, percentual acima do índice regional e 

nacional
(8)

. 

Diante esse contexto, é relevante conhecer os fatores associados à vivência de 

violência intrafamiliar poderá direcionar caminhos e estratégias de enfretamento desta 

problemática, sobretudo no público adolescente. Nessa perspectiva, adotou-se como objetivo: 

estimar a prevalência de vivência de violência intrafamiliar e sua associação com as variáveis 

sociodemográficas, sexuais e o uso de álcool/drogas em adolescentes de uma escola pública 

de Salvador, Bahia, Brasil. 

 

MÉTODO 

 

a) Aspectos éticos 

A pesquisa respeitou os princípios éticos contidos na Resolução 466/2012, que trata 

das questões éticas referentes a pesquisas que envolvem seres humanos. O projeto foi 
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aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal da Bahia (CEPEE/UFBA), sob o parecer consubstanciado de nº 384208.  Todos os 

adolescentes e seus responsáveis legais assinaram os termos de Assentimento e 

Consentimento Livre e Esclarecidos, respectivamente. 

 

b) Desenho, local do estudo e período 

Estudo de desenho transversal, realizado em uma escola pública da rede estadual do 

município de Salvador, Bahia, Brasil. Pesquisa vinculada ao projeto denominado: 

“Universidade e escola pública: buscando estratégias para enfrentar os fatores que interferem 

no processo ensino/aprendizagem”, sob financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado da Bahia (FAPESB). 

A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário estruturado a qual ocorreu 

entre os meses de outubro de 2014 e janeiro de 2015. 

 

c) População ou amostra; critérios de inclusão e exclusão 

Participaram do estudo 239 discentes da referida instituição. Considerando o plano 

amostral estratificado proporcional ao número de alunos por turma, seria suficiente uma 

amostra de 210 discentes, assumindo o erro amostral máximo de 2,35%. No entanto, houve a 

tentativa de entrevistar todos os discentes, sendo excluídos os adolescentes não localizados 

após duas tentativas de contato. Como critério de inclusão foi adotado ser adolescente (faixa 

etária entre 10 e 19 anos), conforme definição do Ministério da Saúde e estar regulamente 

matriculado no turno vespertino 

 

d) Protocolo do estudo 

Os dados foram obtidos por meio de formulário estruturado. Como variável 

independente foi adotada a vivência de violência intrafamiliar (violência psicológica, 

violência física, violência sexual). As variáveis dependentes foram: consumo de álcool e 

drogas; aspectos sociodemográficos (idade, sexo, religião, raça, convívio familiar, trabalho); 

sexuais e reprodutivos (relação sexual,uso de preservativo, gravidez).  

 

e) Análise dos resultados e estatística 

A organização dos dados se deu por meio do programa Microsoft Excel 2007, 

constituindo o banco de dados. Em seguida, foram transportados para o Programa Stata 
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versão 12, no qual foi realizada a análise estatística. Os dados descritivos foram reportados 

como freqüências e percentagens. Na análise bivariada foram utilizadas tabelas de 

contingência com 2(qui quadrado) para investigar diferencias entre proporções (p<0,05). A 

magnitude da associação entre as variáveis foi expressa em razão de prevalência (RP) e 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%). Posteriormente, aplicou-se a regressão 

logística para obtenção das estimativas de OddsRatio, e seus respectivos intervalos de 

confiança a 95%, com ajuste para variáveis, utilizando-se o método de backward. 

 

RESULTADOS 

 

A prevalência de violência intrafamiliar entre os 239 estudantes foi de 60,67%. 

Quando segmentado pelo tipo de manifestação, evidenciou-se que a expressão física da 

violência (49,38%) foi a mais freqüente, seguida da psicológica (31,38%) e da sexual 

(1,67%).  

Conforme a Tabela 1, a violência intrafamiliar acometeu prioritariamente adolescentes 

homens (62,02%), com idade igual ou maior que 15 anos (67,71%), autodeclarados da raça 

não negra (64,29%), que referiram não ter uma religião em específico (62,99%), residiam com 

ambos os pais (61,68%), contribuírem financeiramente para o sustento da família (72,73%) e 

não tinham iniciado as atividades sexuais (61,18%). Na análise bivariada, dentre as variáveis 

estudadas, destaca-se uma associação positiva entre consumo de álcool no último mês (RP = 

1,20 e IC95%: 0,65 – 2,19), maior idade (RP = 1,65 e IC95%: 0,96 – 2,83), trabalho (RP = 

1,77 e IC95%: 0,45 – 6,85), fazer uso de preservativo (RP = 1,70 e IC95%: 0,88 – 3,30) com 

a vivência de violência. 

Tabela 1 - Associação entre a vivência de violência intrafamiliar em adolescentes e as 

variáveis do estudo. Salvador, Bahia, 2015. 

 

VARIÁVEIS 

 

N Total 
Violência 

intrafamiliar (%) 

Razão de 

Prevalência (PR) 
IC (95%) 

ÁLCOOL     

Não 178 59,55 1  

Sim 61 63,93 1,20 0,65 – 2,19 

SEXO     

Homem 129 62,02 1  

Mulher 110 59,09 0,88 0,52 – 1,48 

IDADE     

10 a 14 anos 143 55,94 1  

15 a 19 anos 96 67,71 1, 65 0,96 - 2,83 

RAÇA     
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Não Negra 56 64,29 1  

Negra 183 59,56 0,81 0,83 – 1,52 

RELIGIÃO     

Sim 112 58,04 1  

Não 127 62,99 1,23 0,73- 2,07 
CONVÍVIO 

FAMILIAR 
    

Pais 107 61,68 1  

Outros 132 59,85 0,92 0,54 – 1,56 
TRABALHO     

Sim 11 72,73 1  

Não 228 60,09 1,77 0,45 – 6,85 

RELAÇÃO 

SEXUAL 
    

Não 152 61,18 1  

Sim 87 59,77 1,06 0,61 – 1,81 

GRAVIDEZ     

Não 234 60,68 1  

Sim 5 60,00 0,97 0,15 – 5,92 

PRESERVATIVO     

Não 195 63,08 1  

Sim 44 50,00 1,70 0,88 – 3,30 

 

 A tabela 2 mostra no modelo inicial da analise multivariada uma associação positiva, 

com significância estatística, entre a vivência de violência intrafamiliar e a idade maior ou 

igual a 15 anos (RP = 1,83 e IC95%: 1,04 – 3,22). Também é evidenciada uma associação 

borderline entre a violência e o uso frequente de preservativo (RP = 1,73 e IC95%: 1,00 – 

2,99). No modelo final, é mantida a associação estatisticamente significante com ambas as co-

variáveis.  

Tabela 2 – Odds ratio e respectivo intervalo de confiança 95% para associações entre a 

vivência de violência intrafamiliar em adolescentes e as variáveis do estudo. Salvador, Bahia, 

2015. 

VARIÁVEIS 
Modelo Inicial 

OR   IC95% 

Modelo Final 

OR   IC95% 

ÁLCOOL   

Sim 1,18 (0,61 – 2,26) ---------- 

IDADE   

15 a 19 anos 1,83 (1,04 – 3,22) 1,83 ( 1,05 – 3,18) 

SEXO   

Mulher 0,96 (0,54 – 1,69) ---------- 

RAÇA   

Negra 0,82 ( 0,43 – 1,57) ---------- 

RELIGIÃO   

Não 1,23 (0,71 – 2,12) ---------- 

COM QUEM MORA   

Outros 1,05 (0,59 – 1,85) ---------- 
TRABALHO   

Não 1,15 (0,91 – 1,45) ---------- 

RELAÇÃO SEXUAL   

Sim 0,33 (0,81 – 1,34) ---------- 

GRAVIDEZ   
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Sim 1,13 (0,16 – 8,10) ---------- 

PRESERVATIVO   

Sim 1,73 (1,00- 2,99) 1,81 (1,06 – 3,08) 

 

No que tange as expressões da violência (Tabela 3), o estudo revelou que 32% dos 

adolescentes com histórico de violência psicológica referiu ter feito uso de bebida alcoólica 

no último mês. Proporção menor foi encontrada entre os adolescentes que vivenciaram a 

violência física e consumiram essa substancia (26,27%). Nenhum adolescente com história de 

violência sexual referiu o consumo de bebida alcoólica. Também foi identificada associação 

positiva entre o consumo de álcool e a vivência das violências psicológica (OR = 1,61 e 

IC95%: 0,87 – 2,96) e física (OR = 1,08 e IC95%: 0,60 – 1,93). 

Tabela 3 - Associação entre manifestações da violência intrafamiliar e consumo de álcool por 

adolescentes. Salvador, Bahia, Brasil, 2015. 

VARIÁVEIS N Total 
Consumo de álcool 

(%)  

Razão de 

Prevalência (PR) 
IC (95%) 

VIOLÊNCIA 
PSICOLÓGICA 

    

Sim 75 32,00 1,61 0,87 – 2,96 

Não 164 22,56 1  

VIOLÊNCIA 

FÍSICA 
    

Sim 118 26,27 1,08 0,60 – 1,93 

Não 121 24,79   

VIOLÊNCIA 

SEXUAL 
    

Sim 4 0,0   

Não 235 25,96   

 

Os dados, expressos na Tabela 4, revelaram associação positiva entre a violência 

psicológica e o consumo de maconha (RP = 6,79 e IC95%: 0,69 – 66,40). Destaca-se que 

dentre os 4 adolescentes que referiram o uso dessa droga, 75% apresentavam histórico de 

vivência de violência psicológica. A expressão física da violência também foi associada ao 

uso dessa substância (RP = 3,13 e IC95%: 0,32 – 30,53). É importante ressaltar que 75% dos 

adolescentes que referiram consumo da maconha, tinham vivência de violência física. 

Tabela 4 - Associação entre manifestações da violência intrafamiliar e consumo de maconha 

por adolescentes. Salvador, Bahia, Brasil, 2015. 

 

VARIÁVEIS N Total 
Consumo de 

maconha (%)  

Razão de 

Prevalência (PR) 
IC (95%) 

VIOLÊNCIA 
PSICOLÓGICA 
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Sim 75 4,00  6,79 0,69 - 66,40 

Não 164 0,61  1  

VIOLÊNCIA 

FÍSICA 
    

Sim 118 2,54 3,13 0,32 - 30,53 

Não 121 0,83 1  

VIOLÊNCIA 

SEXUAL 
    

Sim 4 0,00   

Não 235 1,70   

 

 

DISCUSSÃO 

A prevalência de violência intrafamiliar entre adolescentes (60,67%), revelada no 

estudo, encontra-se em consonância com pesquisa brasileira realizada em São Paulo, com 269 

adolescentes cuja proporção foi de 72,3%
(9)

 e com dados do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), o qual estima que seis em cada dez crianças/adolescentes no mundo são 

vítimas desse agravo
(10)

. Estudo realizado na Romênia, com 869 indivíduos adultos, também 

sinaliza prevalência semelhante (53,7%)
(11)

. Na Índia, pesquisa com adolescentes escolares de 

um bairro periférico identificou prevalência menor (38,1%), embora o país tenha Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixo do que o brasileiro
(12)

.A vivência de violência na 

família configura-se pois em uma realidade mundial que independe do grau de 

desenvolvimento humano o país. 

No que tange ao recorte de sexo, investigações nacionais e internacionais apontam 

para prevalência mais expressiva no público masculino
(11-13)

. O percentual de prevalência dos 

meninos para a vivência de violência no âmbito familiar (62,02%) também encontra respaldo 

em estudo realizado em Curitiba, Brasil, cuja análise quantitativa a partir de 338 notificações 

apontou o gênero masculino com 59% dos casos de violência intrafamiliar
(13)

. Estudo 

brasileiro, que objetivou descrever o perfil dos casos de violência notificados na cidade de 

Recife, Brasil, identificou que, na faixa etária da adolescência, o sexo masculino é mais 

vulnerável tanto nos casos de violência doméstica quanto na extrafamiliar
(14)

. No campo 

internacional, pesquisa realizada na Índia, com público de características semelhantes, ratifica 

a maior exposição entre os meninos (66,7%)
(12)

.Esta pode guardar relação com a construção 

histórica da identidade masculina, que estimula comportamentos mais desafiadores, 

destemidos e agressivos entre os homens, deixando-os mais expostos a sofrerem violência no 

contexto familiar. 

Outra associação da vivência de violência intrafamiliar refere-se ao uso regular de 

preservativo. Infere-se que a regularidade no uso do preservativo facilita sua descoberta pelos 
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responsáveis, levando-os a deduzir iniciação sexual pelo adolescente. Assim sendo, acredita-

se que a violência não se expressa devido ao uso do condon, mas sim pela descoberta de que o 

adolescente iniciou a vida sexual, sendo este um motivo para conflitos familiares. 

Além da expressividade da violência intrafamiliar no sexo masculino, aponta-se para 

maior exposição entre os adolescentes de faixa etária acima de 15 anos (67,71%).  Contudo, 

estudo internacional acredita que, a depender da manifestação da violência, esta se destaca em 

faixa etária diferente: adolescentes com menor idade são mais expostos à violência física 

enquanto que àqueles com maior faixa etária, à violência psicológica
(12)

. 

O estudo também mostra que, embora ainda adolescentes, alguns adolescentes já 

trabalham e que colaborar com o sustento da família representa um fator de proteção para à 

vivência de violência intrafamiliar. Esses dados são ratificados em estudo realizado no sudeste 

brasileiro o qual aponta que, através do trabalho remunerado, os adolescentes conquistam 

mais autonomia e liberdade de seus pais
(15)

, contexto que reduz os casos de violência 

intrafamiliar. No âmbito internacional, em pesquisa realizada na Cisjordânia e de Jerusalém 

Oriental, com 1.930 estudantes escolares, encontrou-se menor associação de violência junto 

aos que realizavam trabalho remunerado
(16)

, o que respalda nossos achados.Assim sendo, 

podemos inferir que possuir algum recurso financeiro configura uma proteção para o 

adolescente no que tange a violência intrafamiliar.  

Embora não tenha sido constatada associação entre os arranjos familiares e a vivência 

de violência intrafamiliar, foi identificada elevada proporção de violência tanto nos 

adolescentes que conviviam com ambos os pais, quanto nos que residiam com outras 

conformações familiares. Isso denota a elevada exposição de adolescentes à violência 

intrafamiliar, independente de laços consanguíneos.  Ainda que não associados neste estudo, 

pesquisas brasileiras
(14, 17-18)

e internacionais
(10,16)

afirmam serem os pais os principais 

perpetradores da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes. 

Outro fator que vulnerabiliza o adolescente para vivência de violência consiste na 

ausência de vínculo religioso. Corroborando, estudo realizado nos Estados Unidos defende 

que estar inserido em uma religião diminui a probabilidade dos adolescentes desenvolverem 

comportamento violento
(19)

. No cenário brasileiro, estudo realizado com banco de dados dos 

estados Ceará, Espírito Santo, Pará e Rio Grande do Sul, encontrou associação entre a religião 

e o baixo comportamento de risco
(20)

, ratificando que ser adepto a uma religião é um fator 

protetor para a vivência de violência. 
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No que tange à raça, o estudo apontou maior exposição à vivência de violência pelos 

adolescentes autodeclarados brancos. No entanto, a vivência de violência intrafamiliar entre 

os adolescentes da raça negra é confirmada em diversas pesquisas nacionais e 

internacionais
(7,18,21-22)

. Salienta-se que essa população também se encontra vulnerável a 

outros agravos, como o uso de álcool e outras drogas, conforme apontado em nosso estudo.  

No que se refere ao uso da maconha, alerta-nos o elevado percentual de adolescentes 

que faziam uso desta substância e apresentavam histórico de violência psicológica (75%), 

mesma proporção apresentada na violência física. No Brasil, inquérito nacional com 

adolescentes da rede pública e privada de ensino também identificou associação entre as 

diversas formas de manifestações da violência com o consumo da maconha
(5)

. Estudo 

realizado na Carolina do Norte, com 37 adolescentes na faixa etária de 16 a 19 anos, apontou 

relação entre o uso de maconha a partir dos 13 anos com a propensão para vivência de abuso 

físico e emocional em suas famílias
(21)

.  

Com relação ao uso de álcool e/ou outras drogas, em Natal, Rio Grande do Norte, 

Brasil, estudo realizado com 463 adolescentes identificou relação entre violência doméstica e 

este agravo, apontando que, dentre os investigados, 91% relataram sofrer violência, dos quais 

23,8% fazem uso do álcool e outras drogas
(23)

. Um estudo Sul-Africano chama atenção para o 

uso de álcool e outras drogas em idade precoce e acredita que esta conduta se relacione com o 

contexto familiar permeado pela violência
(5)

. As experiências de violência no núcleo familiar 

potencializam a vulnerabilidade do adolescente a problemas sociais, tais como o abuso das 

substâncias psicoativas ilícitas
(4-5)

. Percebe-se, pois, o consumo de álcool e outras drogas é 

adotado enquanto uma “válvula de escape” diante das relações familiares violentas, 

aumentando a possibilidade de consumir outras substâncias psicoativas. Considerando que o 

estudo não possibilita identificar a relação de causalidade entre as variáveis, deve-se ponderar 

a vivência de violência intrafamiliar como consequência dos conflitos relacionados ao uso de 

drogas pelos adolescentes. 

Considerando as repercussões da violência intrafamiliar para a saúde e a vida dos 

adolescentes, dentre as quais o uso de álcool e outras drogas, o estudo, ao apontar fatores que 

inter-relacionam com o fenômeno, poderá subsidiar ações tanto para prevenção do mesmo 

quanto para a redução dos danos associados a esse agravo. Os profissionais de saúde são 

essenciais nesse processo de enfrentamento da violência, com destaque para a enfermagem 

pela oportunidade, no seu processo de trabalho, de contato mais frequente com os indivíduos, 

inclusive os adolescentes. Nesse sentido, a articulação com os setores da educação desvela-se 
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enquanto estratégia profícua. Essa pode se dá por meio do Programa Saúde na Escola, que 

tem como uma de suas primícias a promoção da cultura da paz e não violência
(24)

. Acredita-se 

que, no âmbito da ESF, a articulação saúde-escola favorecerá a identificação de crianças e 

adolescentes em risco e/ou em situação de violência intrafamiliar e o desenvolvimento de 

ações que assegurem a estes uma vida livre de violência.  

 

CONCLUSÕES 

 

O estudo aponta elevada prevalência de violência intrafamiliar entre adolescentes, com 

maior exposição para àqueles do sexo masculino, autodeclarados não negros, que conviviam 

com ambos os pais, de maior faixa etária e faziam uso regular de preservativos, sendo 

identificada significância estatística para as duas últimas variáveis. Houve também associação 

positiva com o consumo de álcool e de maconha no último mês.  

Tais achados contribuem para dar visibilidade a problemática da violência 

intrafamiliar, bem como aos fatores associados a esse agravo no público adolescente. 

Acredita-se que a partir destes pode-se criar ações no sentido de prevenir/enfrentar o 

fenômeno, sendo as instituições educativas cenários privilegiados uma vez que o frequente 

contato com os escolares favorece a identificação de grupos de risco, seja pelo 

reconhecimento de que vivenciam violência intrafamiliar ou por se enquadrarem no perfil 

identificado pelo estudo como o de maior chance para vivência do agravo. Nesse processo, 

merece destaque o PSE, visto seu caráter transversal com a Atenção Primária a Saúde, eixo 

norteador da atenção à saúde da população. 

Importante ainda a inserção da temática violência intrafamiliar nos currículos dos 

cursos de graduação e nas propostas de formação em serviço com fins de sensibilizar os 

profissionais quanto a problemática do agravo, bem como o reconhecimento de fatores 

associados, os quais direcionarão ações de enfrentamento do fenômeno.  
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4.3 ARTIGO 3 

Associação entre violência intrafamiliar e bullying em adolescentes escolares 

RESUMO 

Objetivo: estimar a prevalência de violência intrafamiliar e sua associação com o bullyingem 

adolescentes de uma escola pública de Salvador, Bahia, Brasil. Materiais e método: estudo do 

tipo corte transversal, com 239 discentes, para os quais foi aplicado formulário padronizado. 

Os dados foram processados no Programa Stata versão 12.  Resultados: a prevalência de 

violência intrafamiliar foi de 60,67%. Verificou-se associação com o alto risco para o bullying 

direto (RP = 1,89 e IC95%: 1,11 – 3,21; RP = 2,76 e IC95%: 1,57 – 4,85), relacional (RP = 

2,59 e IC95%: 1,49 – 4,49; RP = 2,89 e IC95%: 1,64 – 5,09) e vitimização (RP = 2,02 e 

IC95%: 1,19 – 3,43; RP = 3,10 e IC95%: 1,71 – 5,64). Conclusão: a alta prevalência de 

violência intrafamiliar e sua associação com bullying sinalizam para a necessidade de 

estratégias de prevenção, sobretudo a partir da articulação entre os cenários da saúde e da 

educação. 

Palavras-chave: Adolescente; violência intrafamiliar; Bullying; Educação. 

INTRODUÇÃO 

A violência intrafamiliar vivenciada por muitos adolescentes representa um importante 

problema de saúde pública, expondo-os para reprodução do comportamento agressivo em 

outros espaços de convívio social, onde se insere as escolas.  

A violência intrafamiliar acomete anualmente 6,5 milhões de crianças e adolescentes 

brasileiros (1). Tal contexto vai de encontro ao entendimento de que a família se constitui um 

núcleo natural e fundamental da sociedade, detentora de maior potencial para proteger as 

crianças/adolescentes e garantir a sua segurança física e emocional, conforme proclamado 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (2).  
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Vale pontuar que as relações desiguais de poder vivenciadas no ambiente familiar 

hostil tendem a ser reproduzidas nas interações sociais.  Estudo realizado em Santa Catarina, 

Brasil, alerta que os indivíduos reproduzem as condutas violetas, apreendidas no cotidiano 

familiar, nos seus espaços de convivência, sendo o bulliynga forma frequente no âmbito 

escolar(3). 

Caracterizado como intimidação sistemática por meio da violência física ou 

psicológica (4), o bullying se manifesta através de agressões físicas e/ou verbais que podem 

ser diretas ou indiretas (3). Inquérito mundial sobre saúde, realizado em escolas de 16 países 

em desenvolvimento, revelou que a percentagem de crianças em idade escolar que afirmaram 

ter sido vítimas de bullying nos 30 dias anteriores à entrevista oscilou entre 20% e 65% (5).  

A violência na infância e adolescência, independente da modalidade e do contexto no 

qual ocorre, tem implicações diversas na vida da pessoa e da sociedade como um todo. 

Especificamente para a violência intrafamiliar e bullying, pesquisas realizadas mostram a 

ocorrência de cefaleia, dores abdominais, insônia, dificuldades de estabelecer relacionamento 

interpessoal, agressividade, ansiedade, depressão, pensamentos e tentativas de suicídio, 

absenteísmo e baixo rendimento escolar (6,7). A violência é um fenômeno que afeta também 

a economia do país. Estima-se que no mundo os custos decorrentes da violência contra as 

crianças e adolescentes podem chegar a sete trilhões de dólares ao ano, valor considerado bem 

acima do necessário para prevenir a maioria desses atos (8). Cabe salientar que sua associação 

com o uso de tabaco, drogas, sexo desprotegido pode ampliar agravos sociais e de saúde, 

dentre eles o risco para IST e gravidez indesejada (6).   

Embora os estudos abordem as repercussões da violência intrafamiliar e bullying para 

os adolescentes, a produção do saber centra-se em um fenômeno isoladamente, de modo que 

não dimensão acerca dos danos advindos da relação entre essas violências. Para tal, 

inicialmente é preciso investigar a associação entre a violência intrafamiliar e a vivência de 
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bullying por adolescentes. Dessa forma, o estudo tem por objetivo estimar a prevalência de 

violência intrafamiliar e sua associação com o bullyingem adolescentes de uma escola pública 

de Salvador, Bahia, Brasil. 

METODOLOGIA 

Estudo do tipo corte transversal, que possibilita descrever uma situação ou fenômeno 

ocorrido em um dado recorte temporal e observar a exposição e a doença/agravo em um 

mesmo momento histórico (9). Diante da sua eficácia para estabelecer relações entre as 

variáveis estudadas, tal método é pertinente para identificar a associação entre a violência 

intrafamiliar e escolar, principal objetivo desta pesquisa.  

Os dados apresentados estão vinculados ao projeto: “Universidade e escola pública: 

buscando estratégias para enfrentar os fatores que interferem no processo 

ensino/aprendizagem”, sob financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 

Bahia (FAPESB).  

Participaram do estudo 239 adolescentes estudantes de uma escola pública, 

localizada em um bairro periférico da cidade de Salvador, Bahia, Brasil. A escola pública 

escolhida como lócus do estudo é instituição parceira da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia, na qual vem sendo desenvolvida a Ação Curricular em 

Comunidade e em Sociedade – ACCS denominada “Abordagem interdisciplinar e 

transdisciplinar dos problemas de saúde relacionados à violência”. Esse componente 

curricular tem como objetivo instrumentalizar os discentes da graduação de diversas áreas do 

conhecimento, a partir da integração ensino-pesquisa-extensão para o reconhecimento de 

situações de violência como causa associada aos problemas/agravos à saúde. Essa vinculação 

favoreceu a aproximação com os adolescentes.  

Foi realizado um plano amostral estratificado proporcional ao número de estudantes 

por turma, sendo suficiente uma amostra de 210 estudantes, com erro amostral máximo de 
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2,35%. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: ser discente regulamente 

matriculado na escola; e ter idade entre 10 a 19 anos de idade.Foram excluídos todos os 

adolescentes que não foram localizados após duas tentativas seguidas de contatos. 

Com vista aos objetivos propostos, adotou-se como variável independente a vivência 

de violência intrafamiliar. Essa variável foi categorizada em violência geral (ter vivenciado 

qualquer forma de manifestação da violência), violência psicológica (xingamentos, 

humilhações), violência física (beliscão, tapa, chute, murro, facada, tiro, queimadura) e 

violência sexual (bolinado(a) ou forçado(a) a fazer sexo).   

Elegeu-se como variável dependente a vivência de bullying, categorizada como 

agressão direta, agressão relacional e vitimização. Para essa classificação, tomou-se como 

base a Escala de Vitimização e Agressão entre Pares (EVAP), instrumento desenvolvido no 

Brasil para investigar a agressão entre pares no contexto escolar. O EVAP contém dezoito 

questões distribuídas em quatro dimensões. A dimensão da agressão direta inclui formas de 

agressão físicas (empurrar, chutar, dar socos), verbais (provocar, ameaçar, xingar) e uma 

forma que retrata a reação do participante em resposta a ataques sofridos (revidar). Na 

dimensão relacional, inclui comportamentos que prejudicam o relacionamento da vítima com 

grupo de iguais, como: excluir, apelidar, depreciar e encorajar a brigar. A vitimização inclui 

os comportamentos agressivos que os participantes tenham sido alvos. 

Os itens citados foram avaliados com base em cinco pontos, conforme classificação 

do EVAP, medindo a frequência dos comportamentos estudados (nunca, quase nunca, às 

vezes, sempre e quase sempre, pontuadas de 1 a 5 respectivamente) dos 18 quesitos contidos 

no instrumento. A soma das pontuações foi agrupada tendo como ponto de corte os percentis 

40 e 60. Esses percentis permitiram categorizar as dimensões em três níveis: baixo risco 

(dimensão n < = que o valor do percentil 40); médio risco (dimensão n > que o percentil 40 e 

< que o percentil 60); alto risco (dimensão n > = que o valor do percentil 60) (10), este último 
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foi eleito como parâmetro para este estudo, pois consideramos de maior probabilidade para a 

vivência de violência intrafamiliar.  

Os dados foram coletados entre os meses de outubro de 2014 e janeiro de 2015, em 

dias letivos. Isso porque, com a prolongada greve de professores da rede estadual de ensino, o 

calendário escolar se estendeu.  Foi aplicado um formulário contento variáveis relacionadas 

aos aspectos sociodemográficos e econômicos, saúde sexual e reprodutiva, uso de álcool e 

drogas. 

Para análise exploratória, inicialmente foi feita a inspeção do banco de dados para 

detecção de inconsistências e garantia de sua qualidade. Posteriormente, os dados descritivos 

foram reportados como médias com desvio padrões, frequências e percentagens. Para a 

comparação das prevalências de alto risco para bullyingem relação aos fatores de exposição 

da população estudada, empregou-se o teste Qui-quadrado de Pearson(2). A magnitude da 

associação entre o alto risco para o bullying e a vivência de violência foi expressa em razão de 

prevalência (RP) e respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%). Os dados foram 

processados no Programa Stata versão 12 

O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (CEP/EEUFBA), sendo aprovado com o 

parecer consubstanciado de nº 384208.  Foram respeitados os princípios éticos e legais 

presentes na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os adolescentes que 

participaram do estudo assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, e seus 

responsáveis legais, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

RESULTADOS 

A amostra caracterizou-se por indivíduos com idade média de 14,1 anos (desvio 

padrão 1,5); com predominância de pessoas que se declararam do sexo masculino (53,97%), 
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da raça negra (76,57%) e cursavam entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental. Desses, 

60,67% (145) referiram história de vivência de violência intrafamiliar.  

Um recorte a partir do tipo de manifestação da violência revelou que do total de 

adolescentes entrevistados, 49,37% (118) vivenciaram a forma física, 31,38% (75) 

psicológica, e quase 2% (4) a sexual, sendo que nesta última, as principais vítimas eram do 

sexo feminino. Concernente ao alto risco para a vivência de violência escolar, o estudo 

identificou que 45,61% (109) dos estudantes apresentaram alto risco para a agressão do tipo 

direta, 43,51% (104) para relacional e 55,23% (132) para vitimização.   

Especificamente sobre o bullying do tipo agressão direta, a análise bivariada (Tabela 

1) aponta para uma associação positiva e estatisticamente significante entre a vivência de 

violência intrafamiliar (violência geral) e o alto risco desse tipo de bullying (RP = 1,89 e 

IC95%: 1,11 – 3,21). A prevalência de alto risco para esse agravo entre os adolescentes com 

história de violência intrafamiliar foi de 51,72%. Vivenciar violência intrafamiliar aumenta 

em 89% a chance de praticar esse tipo de bullying.  

O estudo identificou que a forma psicológica também se encontra associada, com 

significância estatística, ao alto risco para agressão direta (RP = 2,76 e IC95%: 1,57 – 4,85). 

Adolescentes com histórico de violência psicológica têm 2,76 chances a mais de praticar 

bullying direto quando comparados aos que não apresentam história dessa violência. Destaca-

se que 50,85% (60) dos adolescentes com história de violência intrafamiliar do tipo física 

apontaram alto risco para agressão direta. Metade (2) dos alunos com relato de violência 

sexual também apresentou alto escore para agressão. 

Ainda no que tange a agressão, a forma relacional apresentou prevalência de 52,41% 

nos adolescentes com relato de violência intrafamiliar (Tabela 1). Adolescentes com história 

de violência intrafamiliar têm chances 2,59 vezes maior para a prática desse agravo. Essas 

variáveis associam-se de forma positiva e estatisticamente significante (RP = 2,59 e IC95%: 
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1,49 – 4,49). Em se tratando das formas de manifestação da violência, aponta-se para uma 

associação positiva entre a histórica de violência física e alto risco para agressão relacional 

(RP = 1,57 e IC95%: 0,94 – 2,63). Destaca-se também que 75% (3) dos indivíduos com relato 

de violência sexual tiveram alto escore para o bullying relacional. Outra associação positiva e 

com significância estatística foi encontrada entre a expressão psicológica da violência e o alto 

risco para esse tipo de (RP = 2,89 e IC95%: 1,64 – 5,09). As chances de praticar 

bullyingrelacional foi quase três vezes maior entre os adolescentes com história de violência 

psicológica se comparado aos que não vivenciaram.  

 

Tabela 1- Associação entre vivência de bullying(direto e relacional) por adolescentes e 

manifestações da violência intrafamiliar. Salvador, Bahia, 2015. (n= 239). 

VIOLÊNICA 

INTRAFAMILIAR 

N  

Alto risco para 

agressão direta 

Razão de 

Prevalência (PR) 

IC (95%) 

Alto risco 

para agressão 

relacional 

Razão de 

Prevalência (PR) 

IC (95%) 

VIOLÊNCIA 

GERAL 

     

Sim 145 51,72 1,89 (1,11 – 3,21) 52,41 2,59 (1,49 – 4,49) 

Não 94 31,13 1 29,79 1 

VIOLÊNCIA 

PSICOLÓGICA 

     

Sim 75 62,67 2,76 (1,57 – 4,85) 61,33 2,89 (1,64 – 5,09) 

Não 164 37,80 1 35,37 1 

VIOLÊNCIA 

FÍSICA 

     

Sim 118 50,85 1,52 (0,91 – 2,53) 49,15 1,57 (0,94 – 2,63) 

Não 121 40,50 1 38,02 1 

VIOLÊNCIA 

SEXUAL 
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Sim 4 50,00 1,19 (0,16 – 8,63) 75,00 3,98 (0,40-38,82) 

Não 235 45,53 1 42,98 1 

 

Com relação à vitimização, os dados revelaram que sofrer violência intrafamiliar geral 

(RP = 2,02 e IC95%: 1,19 – 3,43) ou vivenciar a violência psicológica (RP = 3,10 e IC95%: 

1,71 – 5,64) é fator associado significativamente ao alto risco de vitimização (Tabela 2). A 

prevalência de vitimização entre os adolescentes com história de violência geral e psicológica 

foi de 62,07% e 73,33%, respectivamente. Vivenciar violência do tipo psicológica aumenta 

em mais de três vezes a probabilidade de ser vítima de bullying. A vivência de violência física 

(RP = 1,59 e IC95%: 0,95 – 2,65) e sexual (RP = 2,46 e IC95%: 0,25 – 24,05) também esteve 

associada positivamente ao alto risco para esse agravo. A vivência de violência física 

(61,02%; 72) e sexual (75%; 3) apresentou alto risco para vitimização. 

 

Tabela 2- Associação entre vivência de bullying (vitimização) por adolescentes e 

manifestações da violência intrafamiliar. Salvador, Bahia, 2015. (n= 239). 

 

VIOLÊNICA 

INTRAFAMILIAR 

N Total 

Alto risco para 

vitimização 

Razão de 

Prevalência (PR) 

IC (95%) 

VIOLÊNCIA 

GERAL 

    

Sim 145 62,07 2,02 1,19– 3,43 

Não 94 44,68 1  

VIOLÊNCIA 

PSICOLÓGICA 

    

Sim 75 73,33 3,10 1,71– 5,64 

Não 164 46,95 1  

VIOLÊNCIA     
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FÍSICA 

Sim 118 61,02 1,59 0,95 – 2,65 

Não 121 49,59 1  

VIOLÊNCIA 

SEXUAL 

    

Sim 4 75,00 2,46 0,25 – 24,05 

Não 235 0,93 1  

 

DISCUSSÃO  

 O estudo apontou 60,67% de prevalência de vivência de violência intrafamiliar em 

adolescentes. Percentual semelhante foi encontrado em pesquisa realizada no estado de 

Pernambuco, na qual quase 60% de todas as notificações de casos de violência intrafamiliar 

correspondia a indivíduos de 0 a 19 anos(11). Outro estudo brasileiro, realizado com 

adolescentes atendidos em uma hospital universitário, mostrou prevalência menor (41,4%) 

(12). Mundialmente, o percentual de adolescentes que já sofreram algum tipo de violência 

praticada por familiares é em torno de 50%(13). No entanto, ainda que algumas pesquisas 

apresentem menores prevalência, é notória a alta ocorrência deste fenômeno.  

 Com relação a forma de expressão da violência, a física foi mais prevalente que a 

psicológica, corroborando estudo epidemiológico realizado em Recife, Pernambuco, Brasil 

(1). A predominância dessa forma de expressão pode estar relacionada a sua utilização 

enquanto método educativo, visto que a agressão física culturalmente vem sendo utilizada 

como uma forma dos pais tentarem manter os filhos dentro de padrões comportamentais 

desejáveis(14). Estudo realizado em Cuba confirma o uso da violência como tentativa de 

educação dos filhos, porém alerta que esta não se limita a forma física(15). Por deixar marcas 

visíveis no corpo, a agressão física é mais facilmente identificada, fato que também pode 
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explicar sua maior referência por parte dos adolescentes, segundo assinalam estudo nacional e 

internacional(16,17). 

Diferentemente da violência física, cujos sinais podem ser observados de forma 

instantânea(18), a psicológica não deixa de imediato suas marcas no corpo dos adolescentes. 

Isso pode estar influenciando a percepção de que não se encontram em situação de violência e 

consequentemente na prevalência (31,38%), cujo percentual foi ainda superior ao encontrado 

em pesquisas nacionais realizadas na região nordeste (20,9%) e sudeste (26,4%) e em estudo 

internacional (14,6%)(11,18,19). Entretanto, o processo de somatização adoece física e 

emocionalmente as pessoas, independente da forma de expressão experienciada. É preciso que 

os profissionais estejam preparados para suspeitar que este adoecimento pode ser reflexo da 

violência, não se limitando apenas a identificação dos casos de violência física.  

A prevalência de violência sexual, em torno de 2,0%, foi semelhante ao encontrado 

em pesquisa realizada no Rio Grande do Sul, Brasil (2,1%)(20). Essa proporção pode não 

representar de fato os casos de violência sexual ocorridos, considerando o caráter velado deste 

tipo de violência, conforme ratificam pesquisas no Brasil e em outros países(21,22). O 

mascaramento da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes pode se dá pelo 

fato do abusador ser geralmente pessoa do convívio íntimo familiar, o que dificulta o processo 

de revelação da violência pelo menor, bem como a denúncia por parte da família.Soma-se o 

fato de que, nessa fase da vida, não dispõem de recursos que permitam compreender estarem 

sendo violadas ou de buscarem saídas, sobretudo quando a revelação do abuso possa suscitar 

questionamento quanto a veracidade da acusação, situação não rara no contexto em que os 

pais demonstram extrema confiança no agressor.  

A associação dessas formas de expressão da violência intrafamiliar com o bullying, 

identificada em nosso estudo, encontra ressonância com diversos estudos(23,24,25). Em se 

tratando especificamente da condição de ser autor do bullying, adolescentes com história de 
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violência intrafamiliar têm até 2,59 vezes maior chance de praticá-lo, sendo esse risco ainda 

maior quando experienciaram violência psicológica. Inquérito em escolas públicas e privadas 

do Brasil identificou risco semelhante (2,54)(24). 

Especificamente sobre a autoria do bullying, adolescentes com história de violência 

psicológica (2,89) apresentam chance maior de praticá-lo quando comparado à vivência de 

violência geral (2,59). Inquérito em escolas públicas e privadas do Brasil identificou risco 

semelhante para vivência de violência, independente da forma de manifestação (2,54)(24). A 

prevalência de alto risco para prática dobullyingultrapassou 40%, percentual maior que o 

encontrado em escolas brasileiras (20,8%)(25). Quando se enfoca a violência psicológica e 

sexual, a prevalência foi ainda maior: 62,67% e 75,00%, respectivamente. 

Em se tratando da vitimização, a prevalência para esse agravo (55,23%) foi menor que 

a encontrada em estudo nacional realizado em Porto Alegre (67%)(26), porém muito superior 

ao revelado em inquérito sobre saúde do escolar no Brasil (7,2%)(28). Dentre os que sofreram 

violência intrafamiliar, a prevalência foi mais expressiva (62,07). Assim como os autores de 

bullying, os adolescentes com história de violência psicológica e sexual também apresentam 

maiores prevalência para vitimização, visto que alcança percentuais de 75% na presença de 

violência sexual e 73,33% quando psicológica. 

Pesquisa realizada em todas as capitais brasileiras identificou associação entre 

vivenciar violência intrafamiliar e sofrer bullying(27), confirmada por nosso estudo. Este 

aponta ainda que, quando na vivência de violência psicológica, as chances aumentam em até 

3,10 vezes, valor superior ao encontrado em estudo nacional (2,65 vezes)(28).  

A maior exposição de adolescentes em vivência de violência intrafamiliar sexual e, 

principalmente, psicológica para prática e vitimização do bullyingpode guardar relação com o 

caráter mais danoso à auto-estima e a saúde psíquica que essas manifestações podem 

desencadear na criança e no adolescente. As ameaças e humilhações relacionadas à violência 
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psicologia, bem como o temor ao descrédito e o sentimento de culpa, muitas vezes 

vivenciadas por quem sofre violência sexual, pode potencializar o adoecimento mental, 

refletindo no seu processo de interação com os pares. 

Independente dos papéis ocupados seja de vítima, agressor ou vítima/agressor, o 

envolvimento em situações de bullying, que guarda relação com a vivência de violência 

intrafamiliar, compromete a qualidade de vida dos adolescentes. No sentido de buscar 

estratégias para o enfrentamento dessa problemática, já existe um movimento no âmbito 

nacional, consolidado através da Lei 1.185 de 06 de novembro de 2015, instituindo o 

Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying) com a finalidade de prevenir e 

combater esse tipo de intimidação em toda a sociedade(4). 

Nesse sentido, a articulação com o Programa Saúde na Escola (PSE) torna-se 

essencial visto que se propõe justamente a promoção da saúde e da cultura da paz a partir da 

integração entre profissionais de saúde e educação(29). Inserido nesse Programa, a(o) 

enfermeira(o) pode atuar diretamente nas instituições escolares com vistas à realização de 

diagnóstico do bullying e da violência intrafamiliar, bem como na identificação e no 

planejamento de intervenções específicas(30). Vale ressaltar que estas devem estar voltadas 

aos grupos expostos à violência, devendo ser priorizados os adolescentes que vivenciam 

ambos os agravos, em especial àqueles que apresentam histórias de violência psicológica.  

CONCLUSÃO 

O estudo revelou alta prevalência de violência intrafamiliar e sua associação com o 

bullying direto, relacional e vitimização. Identificou-se maior exposição entre os que 

vivenciaram violência psicológica. 

A pesquisa oferece subsídios para a sensibilização de profissionais  quanto a 

associação da vivência de violência intrafamiliar e o bullying por escolares, bem como para o 

reconhecimento dos adolescentes que vivenciam o agravo, ainda que de forma isolada. 



92 

 

 

 

Destaca-se nesse processo os profissionais da educação e da saúde, sobretudo quando 

inseridos no PSE, estratégia de governo que, a partir da articulação entre o Saúde da Família e 

as escolas, busca promover ações para a promoção de uma cultura de paz e não-violência.   

Em decorrência do desenho de estudo realizado, a pesquisa limita-se visto que as 

associações constatadas não denotam relação de causalidade. Embora seja sugestivo que 

adolescentes com história de violência intrafamiliar tendem a reproduzir o agravo em outros 

espaços de convívio, a exemplo da escola, urge a necessidade de pesquisas que estabeleçam 

essa relação.  
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4.4 ARTIGO 4 

Adolescentes escolares: associação entre vivência de bullying e consumo de álcool/drogas 

 

Resumo 

Estudo com objetivo de estimar a prevalência de alto risco para a vivência de bullying por 

adolescentes escolares e sua associação com o uso de álcool/drogas. Estudo transversal, 

realizado com 239 adolescentes de uma escola pública de Salvador, Bahia, Brasil. Para a 

coleta dos dados foi utlizado, aplicado entre outubro/2014 e janeiro/2015. Os dados foram 

processados no Programa Stata versão12. O estudo revelou elevada prevalência de alto risco 

para agressão direta (45,61%), relacional (43,5%) e vitimização (55,23%). Foi identificada 

associação estatisticamente significante entre o alto risco para agressão direta e o consumo de 

bebidas alcoólicas, bem como entre o bullying relacional e o consumo de maconha. A inter-

relação entre a violência escolar e o consumo de álcool e outras drogas demanda ações de 

enfretamento para os agravos. 

Descritores: Adolescente; Bullying; Alcoolismo; Usuários de drogas. 

 

Introdução 

A violência escolar tem se mostrado um problema global com danos individuais e 

coletivos, sobretudo no campo da saúde. Na adolescência é comum vivenciar o bullying, seja 

como perpetrador ou na condição de vítima, o que pode guardar relação com a experiência de 

outros agravos presentes nesta fase. 

O termo bullying, conhecido também como violência escolar ou intimidação 

sistemática, é caracterizado por um desequilíbrio de forças, no qual existe a intenção de 

prejudicar e humilhar, de modo repetitivo e constante. Dentre as principais classificações, 

destaca-se o bullying direto, que inclui atos físicos e verbais de agressões; o indireto, 

caracterizado pela exclusão social de outrem; e a vitimização, que se relaciona a ações 

agressivas das quais os participantes tenham sido alvos.
 1 

Salienta-se que, nesse processo, a 

vítima possui poucos recursos para evitar e/ou defender-se da agressão.
 2
 

O fenômeno manifesta-se de diferentes formas, como a verbal (insultos, apelidos 

pejorativos, xingamentos, comentários humilhantes), a física (cuspir, bater) e, ainda, por 

meio do cyberbullying (uso dos espaços virtuais para vitimização). As práticas de bullying 

realizadas indiretamente incluem atitudes como fofocas e exclusão social. 
3,4 
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 Estudos nacionais e internacionais apontam que adolescentes que experienciam o 

bullying podem desenvolver problemas físicos e psicológicos, como a cefaleia, desordens 

alimentares, dores epigástricas, transtorno do sono, ansiedade, depressão, autoestima 

negativa e tentativa de suicídio. 
1,5-7

 Soma-se a esse quadro a dificuldade de aprendizagem, o 

desinteresse e desatenção durante as aulas, situações diretamente associadas ao baixo 

rendimento escolar.
8
 Ainda há de se considerar os custos financeiros para tratamento de 

problemas de ordem física, psíquica e social apresentados pelos indivíduos vítimas desse 

agravo, os quais geralmente permanecem na fase adulta. 
1,9 

Para além desses problemas, 

estudos revelam que o(a) adolescente que possui envolvimento com o bullying apresenta 

potencial para outros comportamentos de risco à saúde, a exemplo do uso de cigarros, álcool 

e outras drogas. 
10,11 

Considerando o impacto do bullying para a saúde e desenvolvimento dos adolescentes, 

torna-se essencial estudos que investiguem sua interface com as drogas lícitas e ilícitas. 

Partindo do pressuposto de que a vivência de bullying se inter-relacionar com o consumo de 

álcool e outras drogas, delineia-se a questão de pesquisa: Existe associação entre a vivência 

de bullying por adolescentes e o uso de álcool e outras drogas? Nessa perspectiva, objetiva-

se estimar a prevalência de alto risco para a vivência de bullying por adolescentes escolares e 

sua associação com o uso de álcool/drogas.  

 

Métodos 

Trata-se de estudo transversal, vinculado ao projeto “Universidade e escola pública: 

buscando estratégias para enfrentar os fatores que interferem no processo 

ensino/aprendizagem”, sob financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 

Bahia (FAPESB).  

A coleta de dados foi realizada entre os meses de outubro de 2014 e janeiro de 2015, em 

uma escola pública, localizada em um bairro periférico da cidade de Salvador, Bahia, Brasil. 

A população prevista seria composta de todos os estudantes do turno diurno da escola, porém, 

devido às ausências escolares dos discentes, participaram do estudo 239 adolescentes. Essa 

amostra é significativa para a população desejada, visto que, diante do plano amostral 

estratificado, proporcional ao número de estudantes por turma, seria suficiente uma amostra 

de 210 integrantes, com erro máximo de 2,35%. Como critérios de inclusão foram definidos: 

ser estudante, na faixa etária classificada como adolescência pelo Ministério da Saúde (10 a 

19 anos de idade), regulamente matriculado na escola. Foram excluídos todos os estudantes 
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que durante duas tentativas de contato não foram encontrados no ambiente escolar. Os dados 

foram coletados por meio de formulário padronizado. 

Adotou-se como variável dependente o alto risco para a vivência de bullying (alto 

risco para agressão direta, alto risco para agressão relacional, alto risco para vitimização). 

Essa classificação foi estabelecida por meio da Escala de Vitimização e Agressão entre Pares 

(EVAP). São formas de agressão direta: as físicas (empurrar, chutar, dar socos), verbais 

(provocar, ameaçar, xingar) e a ação de revidar a ataques sofridos. Considera-se agressão 

relacional os comportamentos que prejudicam o relacionamento da vítima com grupo de 

iguais, como: excluir, apelidar, encorajar a brigar e depreciar. A vitimização relaciona-se a 

ações agressivas que os participantes tenham sido alvos. Esses itens foram avaliados com base 

em cinco pontos, medindo a frequência dos comportamentos estudados (nunca, quase nunca, 

às vezes, sempre e quase sempre, pontuadas de 1 a 5 respectivamente) dos 18 quesitos 

contidos no instrumento. A soma das pontuações foi agrupada tendo como ponto de corte os 

percentis 40 e 60. Esses percentis permitiram categorizar as dimensões em três níveis: baixo 

risco (dimensão n < = que o valor do percentil 40); médio risco (dimensão n > que o percentil 

40 e < que o percentil 60); alto risco (dimensão n > = que o valor do percentil 60) 
12

, sendo 

este último elegido como parâmetro para este estudo, visto que o consideramos de maior 

probabilidade para o consumo de álcool e drogas.  

As variáveis independentes foram o uso de álcool e de uso de maconha nos últimos 

30 dias; os aspectos sociodemográficos (sexo, idade, raça, série de estudo, religião, convívio 

familiar, trabalho) e a atividade sexual. 

Os dados foram analisados e apresentados de forma descritiva (tabelas de frequências 

simples absolutas e relativas).  Para a comparação das prevalências de alto risco para bullying, 

segundo as características da população estudada e as variáveis independentes, empregou-se o 

Teste Qui-quadrado (2) de Pearson. A amplitude da associação entre os fatores de 

exposição e a variável dependente foi expressa em razão de prevalência (RP) e respectivos 

intervalos de confiança de 95% (IC 95%) para a inferência estatística. A fim de obter o efeito 

independente dos fatores de risco, realizou-se a análise multivariada empregando a técnica de 

regressão logística e calculou-se Odds ratios (ORs) e seus respectivos intervalos de confiança 

de 95%, com ajuste para variáveis, utilizando-se o método de backward. Esta última análise 

foi utilizada para as variáveis que se revelaram associadas no modelo bivariado. Diante do 

quantitativo de adolescentes que referiram consumir maconha, a associação entre essa 
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variável e o alto risco para vivência de bullying foi realizada por meio do Teste de Exato de 

Fisher, considerando o nível de significância predeterminado de p< 0,05. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia (CEPEE/UFBA), sob o parecer consubstanciado de nº 384208. 

Os estudantes que voluntariamente participaram da pesquisa concordaram com o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido, bem como foi assinado o Termo de Assentimento 

Consentimento Livre e Esclarecido pelo seu representante legal. 

 

Resultados 

 A análise dos dados coletados permitiu conhecer a prevalência e o perfil dos 

adolescentes com alto risco para a agressão direta; agressão relacional e vitimização, bem 

como identificar a associação entre esses tipos de violência e o consumo de álcool/drogas. 

Salienta-se que a única droga referida, exceto o álcool, foi a maconha. 

 

Adolescentes com alto risco para agressão direta 

A prevalência de adolescentes com alto risco para agressão direta foi de 45,61%. Esses, 

em sua maioria, eram do sexo masculino (59,63%); com idade menor que 15 anos (57,80%); 

autodeclarados da raça negra (77,98%); sem religião (60,55%); cursavam o 6º ou o 7º ano do 

ensino fundamental (67,89); não residem com a família nuclear, composta pelo pai e mãe 

(56,88%) e proferiram não contribuir financeiramente com o sustento da família (97,25%). No 

tocante ao perfil sexual, 59,63% já haviam iniciado as atividades sexuais. 

 

Adolescentes com alto risco para agressão relacional 

O alto risco para a prática de agressão relacional teve uma prevalência de 43,51% entre 

os adolescentes da escola estudada. Os estudantes envolvidos com esse tipo de violência eram 

majoritariamente homens (60,58%); com faixa etária menor que 15 anos (61,54%); 

declararam-se da raça negra (80,77%); proferiam não congregar em qualquer religião (59,62); 

cursavam o 6º ou o 7º ano do ensino fundamental (68,27%); não coabitavam com ambos os 

pais (54,81%) e referiram não contribuir financeiramente com o sustento da família (94,23%). 

Entre os adolescentes com alto risco para a agressão relacional, 57,69% já havia tido a 

primeira relação sexual. 

 

Adolescentes com alto risco para vitimização 
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A prevalência desse agravo foi de 55,23%. Os adolescentes com alto risco para 

vitimização eram predominantemente mulheres (55,45%). A maioria tinha menos que 15 anos 

de idade (59,85%); se autodeclarou negro (75,76%); referiu não pertencer a qualquer religião 

(54,55%); cursava o 6º ou o 7º ano do ensino fundamental (68,18%); não residia com o pai e a 

mãe simultaneamente (59,09%); não contribuía financeiramente com o sustento da família 

(96,26%); havia iniciado as atividades sexuais (64,39%) e quase 2% engravidou alguém ou 

esteve grávida.   

 

Associação entre a vivência de bullying e o uso de álcool 

O resultado da análise bivariada (Tabela 1) indicou associação positiva e 

estatisticamente significante entre o alto risco para a agressão direta e o consumo de álcool 

(RP = 2,26 e IC95%: 1,25 – 4,11), assim como uma associação boderline entre o bullying e 

não proferir pertencer a qualquer religião (RP = 1,73 e IC95%: 1,03 – 2,98). Outros fatores 

associados ao bullying do tipo direto, porém sem significância estatística, são: sexo masculino 

(RP = 1,50 e IC95%: 0,91 – 2,54), raça negra (RP = 1,15 e IC95%: 0,63 – 2,11), não conviver 

com ambos os pais (RP = 1,13 e IC95%: 0,67 – 1,88), não trabalhar (RP = 2,31 e IC95%: 0,59 

– 8,95) e ter iniciado as atividades sexuais (RP = 1,36 e IC95%: 0,80 – 2,32).  

Com base nos resultados da análise multivariada (Tabela 1), no modelo inicial com 

todas as variáveis, o único fator de exposição que permaneceu significativo e 

independentemente associado com o alto risco para agressão relacional foi o consumo de 

bebidas alcoólicas (RP = 2,28 e IC95%: 1,19 – 4,35), sendo mantida no modelo final (RP = 

2,13 e IC95%: 1,17 – 3,90).  

 

Tabela 1. Associação entre vivência de bullying (direto) por adolescentes e variáveis 

sociodemográficas, sexuais e consumo de álcool. Salvador, Bahia, Brasil, 2015 (n= 239) 

Variáveis 
N 

total 

Prevalência 

de alto risco 

para 

agressão 

direta 

Razão de 

prevalência (PR) 

IC (95%) 

Modelo inicial 

OR   IC95% 

Modelo final 

OR   IC95% 

Álcool      

Não 178 40,45 1   

Sim 61 60,66 2,26 (1,25 – 4,11) 2,28 (1,19 – 4,35) 2,13 (1,17 – 3,90) 

Sexo      

Homem 129 50,39 1,50 (0,91 – 2,54) 1,58 (0,90 – 2,75) -------- 

Mulher 110 40,00 1   

Idade      

10 a 14 anos 143 44,06 0,85 (0,50 – 1,43) 0,83 (0,47 -  1,43) -------- 
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15 a 19 anos 96 47,92 1   

Raça      

Não Negra 56 42,86 1   

Negra 183 46,45 1,15 (0,63 – 2,11) 1,21 ( 0,64 – 2,29) -------- 

Série      

6/7 ano 155 47,74 0,78 (0,45 – 1,33) 0,83 (0,43 – 1,60) -------- 

8/9 ano 84 41,67 1   

Religião      

Sim 112 38,39 1   

Não 127 51,97 1,73 (1,03 – 2,98) 1,63 (0,95 – 2,73) -------- 

Convívio 

familiar 
    

 

Pais 107 43,93 1   

Outros 132 46,97 1,13 (0,67 – 1,88) 1,04 (0,60 – 1,81) -------- 

Trabalho      

Sim 11 27,27 1   

Não 228 46,47 2,31 (0,59 – 8,95) 
3,46 (0,82 – 

14,56) 

-------- 

Relação 

sexual 
    

 

Não 152 42,76 1  -------- 

Sim 87 50,57 1,36 (0,80 – 2,32) 1,02 (0,52 – 2,01)  

 

Referente à agressão relacional, a análise bivariada (Tabela 2) revelou associação 

positiva entre o alto risco para agressão relacional e as variáveis: consumo de bebida alcoólica 

(RP = 1,63 e IC95%: 0,90 – 2,91), sexo masculino (RP = 1,60 e IC95%: 0,95 – 2,69), menor 

faixa etária (RP = 1,13 e IC95%: 0,67 – 1,91), raça negra (RP = 1,52 e IC95%: 0,82 – 2,83), 

menor escolaridade (RP = 1,53 e IC95%: 0,82 – 2,85), não possuir religião (RP = 1,58 e 

IC95%: 0,94 – 2,66) e já ter iniciado as atividades sexuais (RP = 1,56 e IC95%: 0,92 – 2,66). 

Quanto ao alto risco de vitimização, foi identificada associação positiva entre esse agravo e o 

consumo de bebidas alcoólicas (RP = 1,23 e IC95%: 0,68 – 2,21), bem como não residir com 

ambos os pais (RP = 1,41 e IC95%: 0,84 – 2,36). Destaca-se a elevada prevalência do 

consumo de álcool no último mês (59,02%) entre os adolescentes com alto risco para 

vitimização.  

 

Tabela 2. Associação entre vivência de bullying (relacional e vitimização) por adolescentes e 

variáveis sociodemográficas, sexuais e consumo de álcool. Salvador, Bahia, Brasil, 2015 (n= 

239) 

Variáveis N total 

Prevalência de 

alto risco para 

agressão 

relacional 

Razão de 

prevalência 

(PR) 

IC (95%)  

Prevalência de 

alto risco para 

vitimização 

Razão de 

prevalência 

(PR) 

IC (95%) 

Álcool      

Não 178 40,45 1 53,93 1 
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Sim 61 52,46 
1,63 (0,90 – 

2,91) 
59,02 

1,23 (0,68 – 

2,21) 

Sexo      

Homem 129 48,84 
1,60 (0,95 – 

2,69) 
55,04 

1,01 (0,60 – 

1,69) 

Mulher 110 37,27 1 55,45 1 

Idade      

10 a 14 anos 143 44,76 
1,13 (0,67 – 

1,91) 
55,24 

1,00 (0,59 – 

1,68) 

15 a 19 anos 96 41,67 1 55,21 1 

Raça      

Não negra 56 35,71 1 57,14 1 

Negra 183 45,90 
1,52 ( 0,82 – 

2,83) 
54,64 

0,90 (0,49 – 

1,65) 

Série      

6/7 ano 155 45,81 
1,53 (0,82 – 

2,85) 
58,06 

0,72 (0,42 – 

1,23) 

8/9 ano 84 39,29 1 50,00 1 

Religião      

Sim 112 37,50 1 53,57 1 

Não 127 48,82 
1,58 (0,94 – 

2,66) 
56,69 1,13 (0,68 – 1,8) 

Convívio 

familiar 
     

Pais 107 43,93 1 50,47 1 

Outros 132 43,18 
0,97 (0,58 – 

1,62) 
59,09 

1,41 ( 0,84 – 

2,36) 

Trabalho      

Sim 11 54,55 1 63,64 1 

Não 228 42,98 0,62 (0,18- 2,11) 54,82 
0,83 (0 ,44 – 

1,56) 

Relação 

sexual 
     

Não 152 39,47 1 55,92 1 

Sim 87 50,57 
1,56 (0,92 – 

2,66) 
54,02 

0,96 (0,73 – 

1,25) 

 

Associação entre a vivência de bullying e o uso de maconha 

Na tabela 3 é mostrada a  associação entre o uso da maconha e o alto risco para 

agressão relacional. Todos os adolescentes, que referiram o uso da referida substância, 

apresentaram alto risco para violência na escola. Ainda que sem significância estatística, 75% 

dos que fizeram uso da droga no último mês tiveram alto risco para a agressão direta. Igual 

percentagem foi identificada entre o consumo de maconha e o alto risco para vitimização. 

 

Tabela 3. Associação entre consumo de maconha por adolescentes e manifestações da 

violência. Salvador, Bahia, Brasil, 2015 (n= 239) 

 
Consumo de Maconha  

p – valor Sim Não 
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N=4 (%) N= 235 (%) 

Agressão direta   0,33 

Sim 3 (75,00) 106 (45,11)  

Não 1 (25,00) 129 (54,89)  

Agressão relacional   0,03 

Sim 4 (100,00) 135 (57,45)  

Não 0 100 (42,55)  

Vitimização   0,63 

Sim 3 (75,00) 129 (54,89)  

Não 1 (25,00) 106 (45,11)  

 

Discussão 

 O estudo revela que o percentual de envolvimento de adolescentes na prática de 

bullying foi superior a 40%, proporção bem maior que a apresentada em estudo transversal 

com dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que reuniu 109.104 participantes do 

nono ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, revelou a ocorrência de 

de 20,8%. 
(13)

 Também superior a pesquisa com estudantes da Europa e América do Norte, na 

qual um terço dos estudantes nessa faixa etária pratica o bullying. 
14 

No tocante a vitimização (55,23%), a prevalência foi menor do que a apresentada por 

estudo realizado no interior da Bahia, Brasil, que apontou percentual em torno de 76,5%, em 

uma amostra de 68 estudantes. 
15

 No âmbito internacional, a proporção teve valor próximo ao 

apontado por pesquisa realizada na Inglaterra com 6,208 adolescentes (54%) 
4
 e foi superior a 

prevalência identificada em crianças e adolescentes do Reino Unido (25%) e dos Estados 

Unidos (36%). 
5
 

Com relação ao sexo, o estudo sinaliza para a predominância de adolescentes mulheres 

como vítima, enquanto que o perfil do agressor é majoritariamente de homens. Assim como 

esse achado, pesquisa realizada em Santa Catarina, Brasil, com 409 crianças e adolescentes, 

evidenciou que a maioria das vítimas eram do gênero feminino e predominância do gênero 

masculino nos atos de bullying. 
3
 Outra investigação de base populacional realizada com 

estudantes da rede pública e privada do país também constatou serem os meninos que se 

associam ao perfil de agressor. 
13

 Estudo realizado no Rio Grande do Sul, Brasil, com 1.230 

adolescentes escolares da rede pública de ensino, apontou que os meninos têm mais do que o 

dobro de chances de serem agressores em relação às meninas. 
16

 Em âmbito Internacional, 

pesquisa realizada em Portugal com 387 estudantes de escolas pública também sinaliza para o 

maior envolvimento dos meninos em situações de agressões entre os pares. 
17
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O fato dos homens serem os mais envolvidos na condição de perpetrador do bullying 

pode estar relacionado com construções históricas de gênero que impõem o estereótipo de 

homem agressivo, destemido e viril. 
16

 Tal comportamento é percebido em estudo realizado 

com 337 adolescentes de Florianópolis, Brasil, que revela o desejo dos alunos agressores de 

serem mais fortes fisicamente. 
18 

Esse modelo de “ser homem” na nossa sociedade, que 

sustenta o estereótipo do homem forte e destemido, incita os meninos a práticas 

desrespeitosas e violentas a fim de demarcarem espaço de poder nos seus grupos. 
 

A construção desigual de gênero também impõe ao homem a iniciação precoce das suas 

atividades sexuais e reprodutivas. Essa iniciação se dá por conta da necessidade do menino, 

ainda na adolescência, em afirmar sua virilidade para a sociedade. 
19

 Essa necessidade de 

afirmação da masculinidade representa mais uma forma de assegurar a identidade masculina 

exigida socialmente para meninos, sobretudo nessa fase da vida. A busca pela pertença no 

grupo pode explicar a associação encontrada entre a prática do bullying e já ter iniciado as 

atividades sexuais entre os adolescentes do sexo masculino deste estudo. 
16,20

 

Outro ponto que chama atenção é que os envolvidos na vivência de bullying são em 

geral adolescentes com até 15 anos, que cursam os anos iniciais do ensino fundamental. 

Estudo transversal realizado em uma capital do Nordeste do país, com 237 alunos do ensino 

fundamental, também identificou serem os adolescentes mais jovens, de até 15 anos, os mais 

envolvidos em situação de bullying.
 21

 Pesquisa quantitativa realizada com 1.230 escolares no 

Rio Grande do Sul, Brasil corrobora que os estudantes com idade entre 13 e 14 anos têm 

maiores chances de praticar agressão entre os pares. 
16 

Esta faixa etária pode estar associada 

com a imaturidade em estabelecer relações interpessoais, que propicia os conflitos, visto que 

com o avançar da idade as pessoas tendem aprimorar a capacidade de lidar com situações 

adversas. 

A proporção de vivência de bullying relacional e vitimização foram maiores entre os 

adolescentes que referiram trabalhar. Considerando que a vivência de bullying relaciona-se 

com as baixas condições socioeconômicas 
22 

, podemos inferir que realizar atividade 

remunerada, nesta fase da vida na sociedade brasileira, guarda relação com a pobreza, que 

configura-se enquanto risco social para a vivência de violências. 

Com relação ao convívio familiar, não residir com ambos os pais se constituiu maior 

chance para a vivência de bullying. Dado semelhante foi apontado por pesquisa realizada em 

São Luís, Maranhão, Brasil, que alerta para o maior risco de agressão e vitimização entre os 

adolescentes com famílias em que as figuras maternas ou paternas estão omissas ou ausentes. 
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23
 É importante referir ainda que as relações familiares podem ser preditoras de condutas 

transgressoras. Nesse contexto, adolescentes que vivenciam violência no âmbito familiar 

podem reproduzi-la em outros espaços, a exemplo o escolar.  

Estudos internacionais também sinalizam para a relação entre a vivência e a reprodução 

da violência. 
4,10

 Muitos adolescentes convivem em um cotidiano familiar permeado pela 

hostilidade, expondo-os a relações desiguais de poder, nas quais a violência é usada como 

forma de disciplina e para resolução de conflitos.  Este cenário propicia a reprodução de tais 

condutas pelos adolescentes, que projetam no espaço escolar os mesmos comportamentos em 

colegas e professores. 
4,5,7,23,24

 

Assim como “não conviver com ambos os pais”, foi identificada relação diretamente 

proporcional entre o bullying e não proferir religião, de modo que estes adolescentes estão 

mais vulneráveis a esta prática. Resultado semelhante foi encontrado em estudo realizado com 

adolescentes de todos os estados brasileiros 
11

, que também aponta a religião como fator de 

proteção, o que pode guardar relação com o fato desta incentivar a cultura de paz. 

Outra característica análoga no perfil de agressores é pertencer à raça negra. Estudo 

transversal que analisou dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada 

pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, revelou que na amostra de escolares 

estudada em 2012, a vivência do bullying foi relatada por um quinto dos estudantes, 

predominando em meninos da raça negra. 
25

 Outros estudos também corroboram serem os 

adolescentes do sexo masculino e da raça negra os principais envolvidos na pratica do 

bullying. 
13,25 

A maior exposição da população negra a violências, inclusive escolar, pode estar 

associada a dificuldades para acessar direitos fundamentais, a exemplo da educação. Cabe 

salientar ainda que o racismo institucional, vivenciado pela população negra nas sociedades, é 

um dos principais fatores que interferem tanto na violência experienciada, como na violência 

praticada por adolescentes negros, além de contribuir para o aumento da vulnerabilidade 

destes adolescentes frente ao consumo de álcool e drogas. 
14 

 

Para além dessas características, o estudo aponta ainda a associação entre o alto risco 

para agressão direta e o consumo de álcool. Pesquisa com 109.104 adolescentes discentes de 

escolas brasileiras apontou a associação entre a ingestão de bebida alcoólica por esse público 

com a agressão entre os pares. 
13

 Estudo de coorte, realizado em países da Europa, com 18. 

558 participantes, acrescenta que a vivência de bullying se manteve associada à ingestão de 

álcool, inclusive na fase adulta. 
9 

Este consumo pode se comportar como um elemento 

precipitador e/ou intensificador da violência entre os adolescentes. Isso porque o consumo 



106 

 

 

 

dessas substâncias pode funcionar como estimulante para os adolescentes assumirem um 

comportamento mais agressivo e com maior envolvimento em situações de violência, 

tornando-os mais desinibidos socialmente. 

Já a agressão do tipo relacional se mostrou associada ao consumo de maconha. Essa 

substância possui efeito depressor do SNC, sendo bastante estudado seus possíveis efeitos 

ansiolíticos 
26

, o que talvez iniba a agressividade direta. No entanto, tendem a contribuir para 

atitudes que prejudicam as relações da vítima com outros pares, por meio de provocações, 

depreciações, exclusões, dentre outros.  

Destaca-se também, a associação entre as vítimas do bullying para o consumo de 

bebidas alcoólicas e maconha. Essa associação também foi encontrada  em pesquisa com 

16.302 adolescentes de escolas americanas, 
9
  e entre  alunos do ensino médio de Cuiabá, 

Mato Grosso, Brasil. Entre os que tanto sofreram como exerceram a violência, houve uma 

prevalência de consumo de 57,4% para o álcool e 11,4% para as drogas. 
27

 

Esse contexto de vulnerabilidade para a vivência de bullying, assim como a sua 

associação com o consumo de álcool e maconha, nos remete para a necessidade de estratégias 

para enfretamento dessa problemática. Nesse sentido, algumas normativas públicas já têm 

sido estabelecidas na tentativa de minimizar esse panorama. O Programa Saúde na Escola 

(PSE) criado em 2007 para aproximação da saúde com o espaço escolar, já possuía entre suas 

propostas a promoção da saúde e da cultura da paz a partir da interação entre profissionais de 

saúde e da educação. 
28

 Em 6 de novembro de 2015, foi sancionada a Lei nº 3.185 que institui 

o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying). Este possui subsídios para 

fundamentar ações do Ministério da Educação e Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação, assim como outros órgãos de interesse em todo território nacional. 
29

  Quanto ao 

consumo de drogas, o Ministério da Saúde lançou o manual “Orientações Básicas de Atenção 

Integral à Saúde de Adolescentes nas Escolas e Unidades Básicas de Saúde”, que estabelece a 

realização de ações de vigilância à saúde no desenvolvimento de adolescentes identificando o 

uso abusivo de substâncias e outros fatores de risco e proteção à saúde nesse grupo 

populacional. 
30  

Assim, no intuito de prevenir o consumo de drogas de forma articulada, os 

profissionais de saúde e da educação podem traçar ações priorizando o público que enquadra-

se no perfil de adolescentes que vivenciam bullying.  

 

Conclusão 
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O estudo identificou elevada prevalência para agressão direta (45,61%), relacional 

(43,5%) e vitimização (55,23%). Direciona para uma associação estatisticamente significante 

entre o alto risco para agressão direta e o consumo de bebidas alcoólicas. Também foi 

identificado associação entre o bullying (relacional e vitimização) com a ingestão de álcool no 

último mês. Já no que se refere ao consumo de maconha, houve associação com significância 

estatística com o bullying do tipo relacional. 

É importante destacar a importância da articulação entre os setores da saúde e da 

educação no desenvolvimento de ações, sobretudo para os grupos de maior exposição, 

considerando o perfil de adolescentes envolvidos em bullying. Nesse sentido, o fortalecimento 

do PSE desponta como uma possibilidade ímpar para tal, sendo os profissionais da Estratégia 

de Saúde da Família, a exemplo da enfermeira, agentes mobilizadores em potencial para o 

desenvolvimento de ações de educação em saúde, no ambiente escolar, com fins na prevenção 

e redução do bullying, evento associado ao consumo de álcool/drogas entre os adolescentes.  

Embora os resultados apresentados, devido a limitação do desenho de estudo, não 

denotem ligação de causalidade entre vivência de violência no ambiente escolar e consumo de 

álcool e outras drogas, é imperativo o desenvolvimento de estudos que estabeleçam tal 

relação.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre os 239 adolescentes que participaram da pesquisa, a maioria eram homens; 

autodeclarados da raça negra; com idade igual ou menor que 14 anos; referiram não pertencer 

a qualquer religião; cursavam o 6º ou o 7º ano do ensino fundamental; não conviviam com 

ambos os pais; já iniciaram as atividades sexuais, sendo que esta ocorreu até os 14 anos de 

idade.  Chama atenção que, embora o sexo masculino fosse maioria na pesquisa, as mulheres 

apresentaram maiores médias de problemas de saúde, psíquicos, sociais e comportamentais. 

Em relação à violência no contexto da família, o estudo apontou elevada prevalência 

de violência intrafamiliar (60,67%) vivenciada pelos adolescentes. Os mais expostos a esse 

agravo foram os estudantes do sexo masculino, com faixa etária entre 15 e 19 anos; 

autodeclarados não negros; que conviviam com ambos os pais e faziam uso regular de 

preservativos. Ainda, foi identificada associação, com significância estatística, entre a 

violência intrafamiliar e as variáveis: maior faixa etária; fazer uso regular de preservativo; alto 

risco para o bullying direto, relacional e vitimização; consumo de álcool e de maconha no 

último mês.  

Quanto à violência escolar, também foi identificada elevada prevalência de alto risco 

para agressão direta (45,61%), relacional (43,5%) e vitimização (55,23%). A vivência de 

bullying foi associado de forma positiva e com significância estatística, com as variáveis: sexo 

masculino, não preferir religião e violência intrafamiliar. O estudo ainda direciona para uma 

associação estatisticamente significante entre o alto risco para agressão direta e o consumo de 

bebidas alcoólicas. Também foi identificado associação, ainda que sem significância 

estatística,  entre o bullying (relacional e vitimização) com a ingestão de álcool no último mês. 

Já no que se refere ao consumo de maconha, houve associação com significância estatística 

com o bullying do tipo relacional. 

Esses agravos, que se apresentaram de forma desigual para meninos e meninas, 

evidenciam a necessidade de um olhar sobre a ótica de gênero. Nesse sentido, destaca-se a 

importância de se discutir essa abordagem nas escolas tendo em vista a necessidade de 

desconstrução da desigualdade de gênero no processo educativo. Assim, mostra-se pertinente 

a inserção dessa temática dentre as metas referentes às desigualdades e à valorização da 

diversidade no Plano Nacional de Educação (PNE). Diante tal relevância, acreditamos ser um 

retrocesso a retirada das temáticas "gênero e sexualidade"do PNE, o que vem ocorrendo 

também nos Planos Estaduais de Educação, inclusive na Bahia.  
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Os achados desta pesquisa chamam a atenção para interrrelação entre a violência 

intrafamiliar e escolar com variáveis sociodemograficas, sexuais e reprodutivas e com o 

consumo de álcool e outras drogas.  Nessa perspectiva, a este público específico, devem ser 

investidas ações educativas para a prevenção/enfrentamento do fenômeno. Essas ações devem 

ocorrer de forma articulada entre os setores da educação e da saúde, merecendo destaque o 

PSE, visto ser um caminho para fortalecimento do vínculo entre a Atenção Primária a Saúde, 

sendo os profissionais da Estratégia de Saúde da Família, a exemplo da enfermeira, agentes 

mobilizadores em potencial para o desenvolvimento de ações de educação em saúde, no 

ambiente escolar, para prevenção e redução desses agravos. 

Urge ainda que o fenômeno da violência seja inserido como tema de discussão e 

aprofundamento nos currículos da graduação, em especial nos cursos da área de saúde e da 

educação com a finalidade de sensibilização dos futuros profissionais para o reconhecimento, 

notificação e condução dos casos de violência. Ressalta-se que a formação não se esgota na 

graduação, sendo essenciais espaços de educação continuada em serviço sobre esta temática, 

considerada de relevância social e para a saúde.  

Diante dos resultados apresentados pela pesquisa, o estudo confirma a tese de que há 

associação entre a vivência de violência intrafamiliar e de bullying por adolescentes escolares 

com variáveis sociodemográficas, sexuais e reprodutivas e com o consumo de álcool/drogas. 

Embora as associações constatadas pela pesquisa não denotem relação de causalidade em 

decorrência do desenho de estudo realizado, é sugestivo que adolescentes com história de 

violência intrafamiliar tendem a reproduzir o agravo em outros espaços de convívio, a 

exemplo a escola, assim, urge a necessidade de pesquisas que estabeleçam essa relação. Tais 

evidências apontam um recorte do fenômeno da violência, reforçando sua complexidade 

diante das implicações que esta pode desencadear para a saúde e a qualidade de vidas dos 

envolvidos, nesse caso, em especial o público adolescente. 

É importante referir que os dados obtidos por meio deste estudo também serviram de 

base para elaboração de um plano de intervenção através de atividades educativas sobre as 

temáticas: violência intrafamiliar, bullying, consumo de álcool e drogas na adolescência com 

a finalidade de empoderamento dos estudantes para uma vida livre de violência.  

Nesse sentido, esta tese se constitui uma parte das atividades desenvolvidas durante o 

curso de doutoramento. Considero minha inserção no projeto matriz, desde o elaborar do 

projeto para pleitear financiamento, envolvimento na organização logística para 

implementação da proposta, criação do formulário para a coleta de dados, confecção do 
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manual do entrevistador, organização e execução da coleta, organização dos dados, 

identificação dos principais problemas vivenciados pelos adolescentes, planejamento e 

implementação das atividades de intervenção, bem como o envolvimento no processo de 

avaliação do projeto como o conjunto da abra.  

A atuação na docência durante todo o processo de doutoramento, na qualidade de 

profissional convidada no componente ACCS; a experiência de orientação enquanto tutora de 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão Universitária (PIBIEX) e do Programa de 

formação integrada e apoio social aos estudantes da UFBA (PERMANECER) também foram 

experiências que contribuíram para o meu crescimento profissional. Nesse sentido, destaco o 

meu intenso envolvimento durante o doutoramento em projetos de pesquisa, extensão e na 

docência, sendo estes o tripé da Universidade. Considero que a experiência de doutoramento 

me preparou para ocupar, com responsabilidade e segurança, o cargo de docente em uma 

universidade pública, o que atualmente consiste em meu objetivo.  
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM  

          UNIVERSIDADE E ESCOLA PÚBLICA: BUSCANDO ESTRATÉGIAS PARA 

ENFRENTAR OS FATORES QUE INTERFEREM NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

I.  DADOS PESSOAIS 

1. Iniciais do nome: 

2. Data de nascimento:                                         

3. Religião:(1) Sem religião (2) Protestante ou Evangélica (3) Católica (4) Espírita (5) Umbanda ou 

Candomblé  

(6) Outra_____________________________________________ 

4. Cor: (1) Branca (2) Preta (3) Amarela (4) Parda (5) Indígena 

5. Sexo: (1) Homem         (2) Mulher 

II. DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

6. Estado civil?1. Solteiro       2.Casado / União estável      3. Separado / Divorciado     4. Viúvo      5. Outros 

7. Série de estudo?1. 6º ano       2. 7ª ano           3. 8ª ano         4. 9ª ano       

8. Você mora com quem? 1. Mãe   2.Pai   3.Cônjuge/Companheiro(a)  4.Irmãos           5.Avós    6.Tia/Tio           

7.Filhos   8.Madrasta/ Padrasto         9. Sogro/sogra                            10.Outros parentes 

9. Qual o nível (grau) de ensino que sua mãe estudou ou estuda? 

1.  Não estudou.       2. Fundamental incompleto    3. Fundamental completo      4. Médio incompleto 

5. Médio completo    6.  Superior incompleto          7.  Superior completo             8. Não sei. 

10. Qual o nível (grau) de ensino que seu pai estudou ou estuda? 

1.  Não estudou.       2. Fundamental incompleto    3. Fundamental completo      4. Médio incompleto 

5. Médio completo    6.  Superior incompleto          7.  Superior completo             8. Não sei. 

11. Quais destas pessoas contribuem financeiramente para o sustento da sua família? 

1. Eu  2. Pai   3.Mãe    4.Irmãos  5. Padrasto    6. Madrasta   7. Avós  8. Tios(as) 9. Companheiro(a)  10. Outros:  

12. O entrevistado (ou a família – que more no mesmo domicílio) possui: 

1. Internet ( __)        2. Televisão (quantas? ___)       3. TV a cabo (quantas? __)     4. Telefone celular (quantos? __) 

5. Máquina de lavar roupa (quantas?___)  6. Microondas (quantos?__) 7. DVD (quantos?__)8.Carro (quantos? __) 

III. SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

13. Qual a sua orientação sexual?1. Heterossexual  2. Homossexual  3. Bissexual  

14. Você já teve relação sexual ?1. Sim                       2. Não                         

15. Que idade você tinha quando teve relação sexual pela primeira vez?____________ 

16. Com quem foi a sua primeira relação sexual? 

1. Namorado(a) 2. Amigo(a) 3. Parente  4. Desconhecido  5.Outro _____________________________ 

18. Você usa preservativo?   1. Nunca    2. Quase nunca   3. Às vezes  4. Quase sempre   5. Sempre 
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19. Quantas vezes você já esteve grávida ou já engravidou alguém?__________  

19.1 Idade da primeira gestação ou idade que engravidou alguém pela primeira vez_____________ 

 20. Quantos filhos você tem?   1. Nenhum   2. Um         3. Dois         4. Três      5.Mais de três 

21. Você ou alguém que engravidou de você já abortou? 1. Sim      2. Não     21.1 Idade do1º aborto ____________                      

22. Com que idade você teve o primeiro filho?________________ 

IV. DUSI 

23. Frequência de uso de substâncias no último mês 

 Não 

Usei 

Usei 

de 

1 a 2 

vezes 

Usei 

de 

3 a 9 

vezes 

Usei de 

10 a 20 

vezes 

Usei 

mais 

de 20 

vezes 

Tenho 

problemas 

pelo uso desta 

droga 

Esta é a minha 

droga predileta 

Álcool        

Maconha        

Inalantes, solventes (cola, lança-

perfume, etc) 

       

Cocaína        

Crack        
 

24. Alguma vez você sentiu “fissura” ou forte desejo por álcool ou outra droga?                                                       1. Sim 2. Não 

25. Alguma vez você precisou usar mais e mais álcool ou outra droga para sentir o efeito desejado?                            1. Sim 2. Não                         

26. Alguma vez você sentiu que não poderia controlar o uso de álcool ou outras drogas?                                            1. Sim 2. Não                         

27. Alguma vez você sentiu que estava dependente ou muito envolvido pelo álcool ou outras drogas?                          1. Sim 2. Não                         

28. Alguma vez você deixou de realizar alguma atividade por ter gasto muito dinheiro com drogas 

ou álcool?              
1. Sim 2. Não                         

29. Alguma vez você quebrou regras ou desobedeceu leis por estar “alto” sob o efeito de álcool ou 

outras drogas?         
1. Sim 2. Não                         

30. Você muda rapidamente de muito feliz para muito triste ou de muito triste para muito feliz por 

causa das drogas?    
1. Sim 2. Não                         

31. Você sofreu algum acidente de carro depois de usar álcool ou drogas?                                                                  1. Sim 2. Não                         

32. Alguma vez você se machucou acidentalmente ou machucou alguém depois de usar álcool ou 

drogas?                     
1. Sim 2. Não                         

33. Alguma vez você teve uma discussão séria ou brigas com um amigo ou membro da família por 

causa de uso de álcool ou drogas?  
1. Sim 2. Não                         

34. Alguma vez você teve um problema de relacionamento com algum de seus amigos devido o uso 

de álcool ou drogas?  
1. Sim 2. Não                         

35. Alguma vez você teve sintomas de abstinência após uso de álcool (por exemplo: tremores, 

náuseas, vômitos ou dor de cabeça)?                
1. Sim 2. Não                         

36. Alguma vez você teve problemas para lembrar o que fez enquanto estava sob efeito de drogas ou 

álcool?                 
1. Sim 2. Não                         

37. Você gosta de “brincadeiras” que envolvem bebidas quando vai a festas? (por exemplo: “vira-

vira”, aposta para ver quem bebe mais rápido ou em maior quantidade, etc. ?                                                                                                                                
1. Sim 2. Não                         

38. Você tem problemas para resistir ao uso de álcool ou outras drogas?                                                                     1. Sim 2. Não                         

39. Alguma vez você já disse uma mentira?                                                                                                             1. Sim 2. Não                         

40. Você briga muito?                                                                                                                                           1. Sim 2. Não                         

41. Você se acha melhor que os outros?                                                                                                                   1. Sim 2. Não                         

42. Você provoca ou faz coisas prejudiciais aos animais?                                                                                           1. Sim 2. Não                         
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43. Você grita muito?                                                                                                                                             1. Sim 2. Não                         

44. Você é teimoso?                                                                                                                                              1. Sim 2. Não                         

45. Você é desconfiado em relação a outras pessoas?                                                                                                 1. Sim 2. Não                         

46. Você xinga ou fala muitos palavrões?                                                                                                                 1. Sim 2. Não                         

47. Você provoca muito as pessoas?                                                                                                                         1. Sim 2. Não                         

48. Você tem temperamento difícil?                                                                                                                        1. Sim 2. Não                         

49. Você é muito tímido?                                                                                                                                       1. Sim 2. Não                         

50. Você ameaça ferir as pessoas?                                                                                                                            1. Sim 2. Não                         

51. Você fala mais alto que os outros jovens?                                                                                                            1. Sim 2. Não                         

52. Você se chateia (ou se aborrece facilmente)?                                                                                                       1. Sim 2. Não                         

53. Você faz muitas coisas sem antes pensar nas conseqüências?                                                                                  1. Sim 2. Não                         

54. Você se arrisca ou faz coisas perigosas muitas vezes?                                                                                           1. Sim 2. Não                         

55. Se você puder você tira vantagens das pessoas?                                                                                                    1. Sim 2. Não                         

56. Geralmente você se sente irritado ou bravo?                                                                                                        1. Sim 2. Não                         

57. Você gasta a maior parte do seu tempo livre sozinho?                                                                                           1. Sim 2. Não                         

58. Você costuma se isolar dos outros?                                                                                                                     1. Sim 2. Não                         

59. Você é muito sensível a criticas?                                                                                                                        1. Sim 2. Não                         

60. Sua maneira de comer é melhor no restaurante do que em casa?                                                                             1. Sim 2. Não                         

61. Você se submeteu a algum exame físico ou esteve no médico nos últimos 12 meses?                                               1. Sim 2. Não                         

62. Você teve algum acidente ou ferimento que ainda o incomode?                                                                             1. Sim 2. Não                         

63. Você tem problemas com o seu sono (dorme demais ou muito pouco)? 1. Sim 2. Não                         

64. Recentemente, você perdeu ou ganhou mais de 4kg?                                                                                            1. Sim 2. Não                         

65. Você tem menos energia do que acha que deveria ter?                                                                                          1. Sim 2. Não                         

66. Você tem problemas de respiração ou de tosse?                                                                                                    1. Sim 2. Não                         

67. Você tem alguma preocupação sobre sexo ou com seus órgãos sexuais?                                                                  1. Sim 2. Não                         

68. Alguma vez você teve relações sexuais com alguém que se injetava drogas?                                                            1. Sim 2. Não                         

69. Você teve dores abdominais ou náuseas no ano passado?                                                                                       1. Sim 2. Não                         

70. Alguma vez a parte branca dos seus olhos ficou amarela?                                                                                       1. Sim 2. Não                         

71. Você às vezes sente vontade de xingar?                                                                                                               1. Sim 2. Não                         

72. Alguma vez você danificou a propriedade de alguém intencionalmente?                                                                   1. Sim 2. Não                         

73. Você roubou coisas em mais de uma ocasião?                                                                                                      1. Sim 2. Não                         

74. Você se envolve em mais brigas do que a maioria dos alunos?                                                                               1. Sim 2. Não                         

75. Você costuma fazer movimentos inquietos com as mãos?                                                                                      1. Sim 2. Não                         

76. Você é agitado e não consegue sentar quieto?                                                                                                      1. Sim 2. Não                         

78. Você fica frustrado facilmente?                                                                                                                          1. Sim 2. Não                         

79. Você tem problemas em se concentrar? 1. Sim 2. Não                         

80. Você se sente triste muitas vezes?                                                                                                                       1. Sim 2. Não                         

81. Você rói unhas?                                                                                                                                                 1. Sim 2. Não                         

82. Você tem problemas durante o sono (pesadelos, sonambulismo, etc)?                                                                     1. Sim 2. Não                         

83. Você é nervoso?                                                                                                                                                1. Sim 2. Não                         

84. Você se sente facilmente amedrontado?                                                                                                               1. Sim 2. Não                         

85. Você se preocupa demais?                                                                                                                                   1. Sim 2. Não                         

86. Você tem dificuldades em deixar de pensar em determinadas coisas?                                                                         1. Sim 2. Não                         

87. As pessoas olham com estranheza para você 1. Sim 2. Não                         

88. Você escuta coisas que ninguém mais do seu lado escuta?                                                                                       1. Sim 2. Não                         
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89. Você tem poderes especiais que ninguém mais tem?                                                                                                  1. Sim 2. Não                         

90. Você sente medo de estar entre as pessoas?                                                                                                           1. Sim 2. Não                         

91. Freqüentemente você sente vontade de chorar?                                                                                                       1. Sim 2. Não                         

92. Você tem tanta energia que você não sabe o que fazer com você mesmo?                                                                  1. Sim 2. Não                         

93. Alguma vez você se sentiu tentado a roubar alguma coisa?                                                                                     1. Sim 2. Não                         

94. Você acha que os jovens de sua idade não gostam de você?                                                                                   1. Sim 2. Não                         

95. Em geral, você se sente infeliz com o seu desempenho em atividades com seus amigos?                                           1. Sim 2. Não                         

96. É difícil fazer amizades em grupo novo?                                                                                                             1. Sim 2. Não                         

97. As pessoas tiram vantagens de você?                                                                                                                    1. Sim 2. Não                         

98. Você tem medo de lutar pelos seus direitos?                                                                                                          1. Sim 2. Não                         

99. É difícil para você pedir ajuda aos outros?                                                                                                            1. Sim 2. Não                         

100. Você é facilmente influenciado por outros jovens?                                                                                               1. Sim 2. Não                         

101. Você prefere ter atividades com jovens bem mais velhos que você?                                                                      1. Sim 2. Não                         

102. Você se preocupa em como suas ações vão afetar os outros?                                                                                 1. Sim 2. Não                         

103. Você tem dificuldade em defender suas opiniões?                                                                                               1. Sim 2. Não                         

104. Você tem dificuldades em dizer “não” para as pessoas?                                                                                            1. Sim 2. Não                         

105. Você se sente desconfortável (sem jeito) se alguém o elogia?                                                                                1. Sim 2. Não                         

106. As pessoas te enxergam como uma pessoa não amigável?                                                                                     1. Sim 2. Não                         

107. Você evita olhar nos olhos quando está conversando com as pessoas?                                                                    1. Sim 2. Não                         

108. O seu humor às vezes muda?                                                                                                                             1. Sim 2. Não                         

109. Algum membro da sua família (mãe, pai, irmão ou irmã) usou maconha ou cocaína no último 

ano?                         
1. Sim 2. Não                         

110. Algum membro da sua família usou álcool a ponto de causar problemas em casa, no trabalho ou 

com amigos?          
1. Sim 2. Não                         

111. Algum membro da sua família foi preso no último ano?                                                                                      1. Sim 2. Não                         

112. Você tem tido discussões freqüentes com seus pais ou responsáveis que envolvam gritos e 

berros?                           
1. Sim 2. Não                         

113. Sua família dificilmente faz coisas juntas?                                                                                                           1. Sim 2. Não                         

114. Seus pais ou responsáveis desconhecem o que você gosta e o que você não gosta?                                                      1. Sim 2. Não                         

115. Na sua casa faltam regras claras sobre o que você pode ou não fazer?                                                                      1. Sim 2. Não                         

116. Seus pais ou responsáveis desconhece o que você realmente pensa ou sente sobre as coisas que 

são importantes para você? 
1. Sim 2. Não                         

117. Seus pais ou responsáveis brigam muito entre si?                                                                                                  1. Sim 2. Não                         

118. Seus pais os responsáveis freqüentemente desconhecem onde você está ou o que você está 

fazendo?                         
1. Sim 2. Não                         

119. Seus pais ou responsáveis estão fora de casa a maior parte do tempo?                                                                      1. Sim 2. Não                         

120. Você sente que seus pais ou responsáveis não se importam ou não cuidam de você?                                                   1. Sim 2. Não                         

121. Você se sente infeliz em relação ao local no qual você vive?                                                                                  1. Sim 2. Não                         

122. Você se sente em perigo em casa?                                                                                                                          1. Sim 2. Não                         

123. Você às vezes fica bravo?                                                                                                                                     1. Sim 2. Não                         

124. Você gosta da escola? 1. Sim 2. Não                         

125. Você tem problemas para se concentrar na escola ou quando está estudando? 1. Sim 2. Não                         

126. Suas notas são abaixo da média?                                                                                                                       1. Sim 2. Não                         

127. Você “cabula” aulas mais do que dois dias por mês?                                                                                              1. Sim 2. Não                         

128. Você falta muito à escola?                                                                                                                                  1. Sim 2. Não                         

129. Alguma vez você pensou seriamente em abandonar a escola? 1. Sim 2. Não                         
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130. Freqüentemente, você deixa de fazer os deveres escolares?                                                                                    1. Sim 2. Não                         

131. Freqüentemente, você se sente sonolento nas aulas?                                                                                              1. Sim 2. Não                         

132. Freqüentemente, você chega atrasado para a aula?                                                                                                1. Sim 2. Não                         

133. Neste ano, seus amigos da escola são diferentes daqueles do ano passado? 1. Sim 2. Não                         

134. Você se irrita facilmente ou se chateia quando está na escola?                                                                                 1. Sim 2. Não                         

135. Você fica entediado na escola?                                                                                                                             1. Sim 2. Não                         

136. Suas notas na escola estão piores do que costumavam ser?                                                                                    1. Sim 2. Não                         

137. Você se sente em perigo na escola?                                                                                                                   1. Sim 2. Não                         

138. Você já repetiu de ano alguma vez?                                                                                                                   1. Sim 2. Não                         

139. Você se sente indesejado nos clubes escolares (centro acadêmico, atlético, etc.) ou nas 

atividades extracurriculares? 
1. Sim 2. Não                         

140. Alguma vez você faltou ou chegou atrasado na escola em conseqüência do uso de álcool ou 

drogas? 
1. Sim 2. Não                         

141. Alguma vez você teve problemas na escola por causa do álcool ou outra droga?                                                     1. Sim 2. Não                         

142. Alguma vez o álcool ou as drogas interferiram nas suas lições de casa ou trabalho escolares?                                     1. Sim 2. Não                         

143. Alguma vez você foi suspenso?                                                                                                                            1. Sim 2. Não                         

144. Você às vezes adia coisas que você precisa fazer?                                                                                                 1. Sim 2. Não                         

145. Alguma vez você teve um trabalho remunerado do qual foi despedido?                                                                     1. Sim 2. Não                         

146. Alguma vez você parou de trabalhar simplesmente porque não se importava?                                                             1. Sim 2. Não                         

147. Você precisa de ajuda dos outros para procurar emprego?                                                                                         1. Sim 2. Não                         

148. Freqüentemente, você falta ou chega atrasado no trabalho?                                                                                     1. Sim 2. Não                         

149. Você acha difícil concluir tarefas no seu trabalho? 1. Sim 2. Não                         

150. Alguma vez você ganhou dinheiro realizando atividades ilegais? 1. Sim 2. Não                         

151. Alguma vez você consumiu álcool ou drogas durante o trabalho?                                                                           1. Sim 2. Não                         

152. Alguma vez você foi demitido de um emprego por causa das drogas? 1. Sim 2. Não                         

153. Você tem problemas de relacionamento com seus chefes?                                                                                       1. Sim 2. Não                         

154. Você trabalha principalmente porque isto permite ter dinheiro para comprar drogas?                                               1. Sim 2. Não                         

155. Você fica mais feliz quando você ganha do que quando você perde um jogo? 1. Sim 2. Não                         

156. Algum de seus amigos usa álcool ou drogas regulamente? 1. Sim 2. Não                         

157. Algum de seus amigos vende ou dá drogas a outros jovens?                                                                                    1. Sim 2. Não                         

158. Algum de seus amigos “cola” nas provas?                                                                                                               1. Sim 2. Não                         

159. Você acha que seus pais ou responsáveis não gostam de seus amigos?                                                                       1. Sim 2. Não                         

160. Algum de seus amigos teve problema com a lei nos últimos 12 meses?                                                                      1. Sim 2. Não                         

161. A maioria dos seus amigos é mais velho do que você? 1. Sim 2. Não                         

162. Seus amigos costumam faltar muito na escola?                                                                                                                                    1. Sim 2. Não                         

163. Seus amigos ficam entediados nas festas quando não é servido álcool? 1. Sim 2. Não                         

164. Seus amigos levaram drogas ou álcool nas festas nos últimos 12 meses?                                                                1. Sim 2. Não                         

165. Seus amigos roubaram alguma coisa de uma loja ou danificaram a propriedade escolar de 

propósito nos últimos 12 meses?                                                                                                                                                                                              
1. Sim 2. Não                         

166. Você pertence a alguma “gang”? 1. Sim 2. Não                         

167. Atualmente, você se sente incomodado por problemas que esteja tendo com seus amigos?                                           1. Sim 2. Não                         

168. Você sente que não tem amigo para quem possa fazer confidências?                                                                        1. Sim 2. Não                         

169. Se comparado com a maioria dos jovens, você tem poucos amigos?                                                                        1. Sim 2. Não                         

170. Alguma vez você foi convencido a fazer alguma coisa que você não queria fazer?                                                  1. Sim 2. Não                         

171. Comparado com a maioria dos jovens, você faz menos esportes?                                                                          1. Sim 2. Não                         

172. Durante a semana, você normalmente sai à noite para se divertir, sem permissão?                                                    1. Sim 2. Não                         
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173. Num dia comum, você assiste mais do que duas horas de televisão? 1. Sim 2. Não                         

174. Na maioria das festas que você tem ido recentemente, os pais estão ausentes?                                                              1. Sim 2. Não                         

175. Você exercita-se menos do que a maioria dos jovens que você conhece?                                                                  1. Sim 2. Não                         

176. Nas suas horas livres você simplesmente passa a maior parte do tempo com os amigos?                                              1. Sim 2. Não                         

177. Você se sente entediado a maior parte do tempo?                                                                                                   1. Sim 2. Não                         

178. Você realiza a maior parte das suas atividades de lazer sozinho?                                                                               1. Sim 2. Não                         

179. Você usa álcool ou droga para se divertir? 1. Sim 2. Não                         

180. Comparado com a maioria dos jovens você se envolve menos em “hobbies” ou em atividades 

de lazer?                    
1. Sim 2. Não                         

191. Você está insatisfeito com a maneira como passa seu tempo livre?                                                                            1. Sim 2. Não                         

192. Você se cansa muito rapidamente quando faz algum esforço físico?                                                                         1. Sim 2. Não                         

193. Você alguma vez comprou alguma coisa que você não precisava?                                                                           1. Sim 2. Não                         

V. EVAP - As prepostas devem ser baseadas no que acorreu durante nos últimos 06 meses na escola, incluindo no 

caminho de ida ou volta para as aulas. 

194. Você provocou colegas? 1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

195. Você brigou quando algum colega te 

bateu primeiro ou fez algo que você não 

gostou?                                                                                                    

1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

196. Você deu um empurrão, socou e/ou 

chutou colegas? 
1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

197. Você ameaçou ferir, bater ou fez outro 

tipo de ameaça contra colegas? 
1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

198. Você roubou ou mexeu nas coisas de 

colegas? 
1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

199. Você xingou colegas? 1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

200. Você excluiu colegas de grupos ou de 

brincadeiras? 
1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

201. Você colocou apelido em colegas que 

eles não gostaram? 
1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

202. Você incentivou colegas a brigarem? 1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

203. Você disse coisas sobre colegas para 

fazer os outros rirem? 
1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

204. Os colegas te provocam? 1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

205. Você foi empurrado, socado e/ou 

chutado por colegas? 
1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

206. Colegas te ameaçaram ferir, bater ou 

fizeram outro tipo de ameaça? 
1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

207. Colegas roubaram, mexeram ou 

estragaram suas coisas? 
1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

208. Você foi xingado por colegas? 1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

209. Colegas te excluíram de grupos ou 

brincadeiras? 
1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

210. Colegas colocaram apelido em você que 

você não gostou? 
1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

211. Colegas disseram coisas sobre você para 

fazerem os outros rirem? 
1.Nunca 2.Quase nunca 3.Às vezes 4.Quase sempre 5.Sempre 

 

VI. RELACIONAMENTO FAMILIAR 
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212. Você já presenciou alguma dessas coisas entre os membros da sua família? 

212.1 Xingamentos / Humilhação 
1. Sim 2. Não 

Quem praticou?  

 

Quem sofreu?  

 
Frequência: 

212.2 Beliscão /Tapa 1. Sim 2. Não 
Quem praticou?  

 

Quem sofreu?  

 
Frequência: 

212.3 Chute / Murro 1. Sim 2. Não 
Quem praticou?  

 

Quem sofreu?  

 
Frequência: 

212.4 Facada / Tiro / Queimadura 1. Sim 2. Não 
Quem praticou?  

 

Quem sofreu?  

 
Frequência: 

Frequência:1.Nunca2.Quase nunca3.Às vezes4.Quase sempre5.Sempre 

213. Alguém da sua família já fez algumas dessas coisas com você: 

213.1 Xingamentos / Humilhação 1. Sim 2. Não Quem praticou?  Frequência: 

213.2 Beliscão / Tapa                          1. Sim 2. Não Quem praticou?  Frequência: 

213.3 Chute / Murro                            1. Sim 2. Não Quem praticou?  Frequência: 

213.4 Facada / Tiro / Queimadura         1. Sim 2. Não Quem praticou?  Frequência: 

213.5 Mexeu no seu corpo (seios 

ou genitália)  
1. Sim 2. Não Quem praticou?  Frequência: 

213.6 Fez sexo com você sem a 

sua vontade  
1. Sim 2. Não Quem praticou?  Frequência: 

Frequência:1.Nunca2.Quase nunca3.Às vezes4.Quase sempre5.Sempre 
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Essas instruções visam orientar os entrevistadores no trabalho de campo, auxiliando-os na 

correta aplicação do formulário, de forma a garantir a fidedignidade e a precisão dos dados 

coletados.  

O êxito dessa pesquisa depende fundamentalmente do trabalho do entrevistador: de sua 

seriedade na execução da tarefa que lhe foi atribuída, de seu desempenho junto aos 

pesquisados para que cooperem e forneçam as informações solicitadas e da sua plena 

compreensão e entendimento do questionário por meio do qual essas informações serão 

coletadas.  

É de fundamental importância que os entrevistadores tenham pleno entendimento dos 

objetivos deste trabalho, bem como da sua consciência acerca do alcance social deste projeto. 

Este entendimento garantirá a motivação necessária a todos os participantes do trabalho de 

campo de modo a: 

Formular as perguntas com objetividade esforçando-se para obter respostas 

precisas, com a finalidade de eliminar ao máximo qualquer viés oriundo dos 

entrevistados e dos entrevistadores. 

 Para tanto algumas recomendações se fazem necessárias ao entrevistador: 

a) Apresentar-se de forma adequada a fim de não provocar constrangimento, recusas, 

etc; 

b) Abster-se de fazer qualquer comentário quanto à situação do entrevistado ou 

quanto às respostas dadas para não intimidá-lo a fornecer as informações.  

c) Procurar estabelecer um clima de cordialidade durante a entrevista. Evitar qualquer 

assunto controvertido e alheio ao trabalho; 

d) Deixar o entrevistado expressar as respostas em sua própria linguagem, sem 

corrigi-lo ou permitir que a entrevista se desvie do roteiro; 

e) Realizar a entrevista no local, sendo os quesitos preenchidos SEMPRE pelo 

entrevistador.  

f) Realizar a pesquisa pessoalmente, não lhe sendo permitida em hipótese alguma 

delegar suas tarefas, ou estar acompanhado por pessoas não autorizadas pela 

coordenação da pesquisa; 
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APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Após as orientações sobre o objetivo do projeto, o entrevistador deverá fornecer ao 

entrevistado as seguintes informações: 

a) deixar bem claro, durante a apresentação, que a entrevista é de caráter sigiloso e que 

as suas respostas e os resultados obtidos são absolutamente confidenciais. Isto significa que os 

nomes e endereços não serão identificados na análise e divulgação dos resultados. 

Para reforçar a confiabilidade de sua atitude, o pesquisador não deverá fazer qualquer 

comentário a respeito das outras entrevistas já realizadas. Este procedimento deve ser evitado 

em qualquer local público, mesmo com o colega de pesquisa. Permite-se comentários, desde 

que se refiram a dúvidas e problemas surgidos durante a aplicação do questionário, e apenas 

com a coordenadora do projeto; 

 Podem acontecer casos de recusas por razões mais variadas. O pesquisador deve 

manter atitude cortês e conciliadora procurando conquistar a confiança do informante. 

Deve-se tentar convencer a pessoa acerca da importância de sua colaboração e dos 

prejuízos que sua recusa poderá causar à pesquisa. De qualquer forma, a recusa só 

será definida após duas tentativas de proceder à entrevista. 

 

APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Quanto à aplicação do questionário, o entrevistador deve observar as seguintes 

instruções: 

a) deve demonstrar segurança no manuseio do questionário e do assunto nele constante, 

o que implica estudo prévio e detalhado do mesmo, eliminando, a priori, quaisquer dúvidas; 

b) não deve confiar na memória deixando informações para anotações posteriores, 

devendo-se efetuar todos os registros no ato da entrevista; 

c) sempre que tiver alguma dúvida a respeito das perguntas, o entrevistador deve seguir 

as instruções recebidas durante o treinamento e contidas neste manual; 

d) após coletar as informações de cada entrevistado, o entrevistador deve verificar se 

todos os campos pertinentes foram preenchidas; 

e) concluindo a última questão,o entrevistador deve procurar fazer uma boa revisão nos 

questionários antes de encerrar a entrevista. 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Abaixo estão detalhadas as informações contidas nosquestionários que poderá gerar 

dúvidas para o preenchimento. 

 

BLOCO I – DADOS PESSOAIS 

1. Inicias do nome: preencher com as iniciais do nome. Ex: Rosana dos Santos Mota Filha – 

RSM. E colocar à lápis o nome completo da pessoa. 

2. Data de nascimento: preencher com a data de nascimento do entrevistado, contida em 

algum documento. Caso não seja possível, deve-se anotar a data referida pelo mesmo. 

Preencher dia, mês e ano, conforme exemplo: 01/10/2000. 

4. Cor: preencher com a cor referida pelo entrevistado. Em hipótese alguma o entrevistador 

deve inserir sua opinião. 

 

BLOCO I I– DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

7. Série de estudo?1. 6º ano       2. 7ª ano           3. 8ª ano         4. 9ª ano 

Atentar para: antiga 5ª série corresponde ao 6º ano, antiga 6ª série corresponde ao 7º ano, 

antiga 7ª série corresponde ao 8º ano, antiga 8ª série corresponde ao 9º ano.  

11. Quais destas pessoas contribuem financeiramente para o sustento da sua família?Se 

o adolescente trabalhar, mas não ajudar no sustento da família, não deverá ser assinalado. 

Assinalar apenas quem ajuda no sustento da família.  

12. O entrevistado (ou a família – que more no mesmo domicílio) possui:preencher se o 

bem pertencer ao entrevistado ou familiar que more no mesmo domicilio. Se não possuir, 

colocar zero (0). Se possuir colocar a quantidade.  

Exemplo:  

1. Internet (_0_) 

2. Televisão (quantas? _2_) 

3. TV à cabo (quantas? _1_) 

 

BLOCO II – SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

13. Qual a sua orientação sexual?Informar ao entrevistado que hetorossexual se refere a 

indivíduos que sente atração sexual pelo sexo oposto; homosexual se refere a indivíduos que 
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sente atração sexual pelo mesmo sexo e bissexual sentem atrações tanto por homens e por 

mulheres, independentemente do sexo do individuo. 

19.  Quantas vezes você já esteve grávida ou já engravidou alguém? Se a entrevista for 

mulher, perguntar quantas vezes você já esteve grávida. Se for homem, perguntar quantas 

vezes você engravidou alguém. 

19.1. Idade da primeira gestação ou idade que engravidou alguém pela primeira vez: Se 

a entrevista for mulher, perguntar a idade da primeira gestação. Se for homem, perguntar a 

idade que ele tinha quando engravidou alguém pela primeira vez.  

21. Você ou alguém que engravidou de você já abortou? Se a entrevista for mulher, 

perguntar quantas vezes você já abortou. Se for homem, perguntar quantas vezes alguém que 

você engravidou abortou. 

21.1. Idade do1º aborto:Se a entrevista for mulher, perguntar qual idade ela tinha quando 

realizou o primeiro aborto.  Se for homem, perguntar qual a idade dele quando foi realizado o 

primeiro aborto de uma mulher grávida dele. 

 

BLOCO IV – DUSI 

Drug Use Screening Inventory (DUSI)Foi desenvolvido originalmente nos EUA, em 

resposta a uma necessidade prática e objetiva de um questionário que avaliasse de forma 

rápida e eficiente os problemas associados ao uso de álcool e/ou drogas pelos adolescentes. 

No Brasil, ele foi adaptado e validado por pesquisadoras da Universidade Federal de São 

Paulo, para ser utilizado com a população de adolescentes. Ele é composto por uma tabela 

inicial que aborda a freqüência de consumo de substâncias psicoativas, seguida por 149 

questões divididas em 10 áreas. Além das 149 questões foram acrescentados 10 quesitos 

denominados de “escala de mentira” com a finalidade de checar a existência de possíveis 

questionários inválidos. 

 

23. Freqüência de uso de substâncias no último mês: Assinalar com um X a resposta que 

represente o padrão de consumo no ÚLTIMO MÊS. 

Exemplo:  
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 Não 

usei 

Usei 

de 

1 a 2 

vezes 

Usei 

de 

3 a 9 

vezes 

Usei de 

10 a 20 

vezes 

 

Usei 

mais 

de 20 

vezes 

Tenho 

problemas 

pelo uso 

desta 

droga 

Esta é 

a minha 

droga 

predileta 

Álcool     X X  

 

Obs* Nas demais questões deste bloco:  

 Responder todas as questões; 

 Se alguma questão não se aplicar exatamente, responder com o que ocorre com maior 

freqüência (sim ou não); 

 Sempre responder as questões considerando o que ocorreu nos últimos 12 meses; 

 Caso alguma questão não se aplique ao entrevistado, responder “não”. 

 

BLOCO V – EVAP 

A Escala de Vitimização e Agressão entre Pares (EVAP) é um instrumento de autorrelato 

desenvolvido para investigar a agressão entre pares no contexto escolar. Para responder as 

perguntas, o entrevistado deve pensar no que aconteceu nos últimos seis meses na sua escola, 

incluindo o caminho de ida e volta para a escola. 

Deste modo, ao iniciar as perguntas, sempre inserir: Nos últimos seis meses... 

194. Você provocou colegas? 

1. Nunca  2. Quase nunca  3. Às vezes  4. Quase sempre  5. Sempre 

Exemplo: Nos últimos seis meses, você provocou colegas?  Se a resposta for positiva você 

deverá permitir que o entrevistado verbalize quais das alternativas representa a freqüência do 

evento. 1. Nunca    2. Quase nunca   3. Às vezes  4. Quase sempre   5. Sempre 

 

BLOCO VI – RELACIONAMENTO FAMILIAR 

Neste bloco temos o objetivo de identificar história de violência na família, bem como 

a vivência de violência pelo entrevistado. 

212. Você já presenciou alguma dessas coisas entre os membros da sua família?Este não 

contempla o entrevistado. Ele deverá falar apenas sobre a relação entre familiares. 
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212.1 Xingamentos/ Humilhação   1. Sim     2.Não    

quem  praticou _____________  quem sofreu ___________ freqüência ______:  

Se na relação familiar acorreu o item indicado, marcar um X no sim e escrever quem praticou,  

quem sofreu e a freqüência, conforma a legenda 

Frequência:1.Nunca2.Quase nunca3.Às vezes4.Quase sempre5.Sempre 

 

Exemplo:  

212. Você já presenciou alguma dessas coisas entre os membros da sua família? 

212.1 Xingamentos / Humilhação 

X 

1. Sim 
2. Não 

Quem praticou?  

mãe 

Quem sofreu?  

irmão 
Frequência:4 

212.2 Beliscão /Tapa 1. Sim 
X 

2. Não 

Quem praticou?  

 

Quem sofreu?  

 
Frequência: 

 

 

213. 213. Alguém da sua família já fez algumas dessas coisas com você: Neste quesito, o 

entrevistado deve falar da sua relação com os familiares. Deste modo, só deverá ser 

preenchido quem praticou e a frequência, visto que já sabemos que quem sofreu foi o 

adolescente.  

Frequência:1.Nunca2.Quase nunca3.Às vezes4.Quase sempre5.Sempre 

 

Exemplo:  

213. Alguém da sua família já fez algumas dessas coisas com você: 

213.1 Xingamentos / Humilhação 
X 

1. Sim 
2. Não Quem praticou? Pai Frequência: 3 

213.2 Beliscão / Tapa                          X 

1. Sim 
2. Não Quem praticou? mãe Frequência: 4 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Informações ao responsável pelo adolescente 

 

Sua filho(a) ou menor sob sua responsabilidade foi selecionado e está sendo convidado(a) 

para participar da pesquisa intitulada:“ Prevalência de violência intrafamliar e sua associação 

com bulling e uso de álcool e drogas.”, que tem como objetivos:Estimar a prevalência de 

vivência de violência intrafamiliar; Verificar a associação entre a violência intafamiliar e os 

aspectos sociodemográficos, bullying, uso de álcool/drogas e/ou repercussões para a saúde e 

aprendizagem dos adolescentes. 

Sua participação será através de entrevista. Ela é voluntária, isto é, você deve decidir se 

ele(a) participará ou não do estudo e tem o direito de recusar-se a responder qualquer pergunta ou 

desistir de participar e retirar seu consentimento, a qualquer momento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador, como também no local em que seu 

filho(a)estuda.  

As respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento 

será divulgado o nome dele em qualquer fase do estudo, assegurando sua privacidade uma vez que 

o nome será substituído por um codinome. Os resultados serão divulgados em eventos e/ou 

revistas científicas. Os dados serão guardados por cinco (05) nos arquivos virtuais do Grupo de 

Estudos “Violência, Saúde e Qualidade de Vida”, podendo ser utilizado para estudos vinculados 

ao grupo, no caso de aprovação do CEP. 

Você não terá nenhum custo pela participação da seu filho(a) ou menor sob sua 

responsabilidade ou quaisquer compensações financeiras. Os riscos oferecidos pela pesquisa são 

baixos, considerando o desconforto que o entrevistado poderá sentir ao compartilhar sua 

vivência/experiência. Como benéfico, o estudo contribuirá para o conhecimento das 

vulnerabilidades que os adolescentes vivenciam e assim buscar estratégias para o seu controle. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e email para contato com a 

pesquisadora, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto, a qualquer momento.  

__________________________________________________ 

Doutoranda: Rosana Santos Mota (pesquisadora) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu, _________________________________________________ declaro para fins e direitos 

que após ter sido esclarecido sobre o conteúdo da pesquisa intitulada:“ Prevalência de 

violência intrafamliar e sua associação com bulling, uso de álcool e drogas” e os seus 

respectivos objetivo, riscos e benefícios, concordo que meu filho(a) ou menor sob minha 

responsabilidadeparticipe  do estudo respondendo as perguntas da entrevista. Reafirmo que a 

minha autorização é voluntária, meu consentimento para meu filho(a) ou menor sob minha 

responsabilidade participar da pesquisa foi uma decisão livre, não sofrendo nenhuma 

interferência das pesquisadoras e que não estou sendo remunerado (a) por este ato, podendo 

retirar meu consentimento do presente estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou 

penalização à minha pessoa. Estou ciente que terei acesso aos dados registrados, que estes 

poderão ser apresentados para publicação em congressos e/ou revistas científicas, desde que 

assegurado o sigilo da identidade, e que os pesquisadores estarão a disposição para elucidar 

quaisquer dúvidas que possam me ocorrer antes, durante e após a pesquisa. 

 

 

Doutoranda: Rosana Santos Mota 

E-mail: rosana17santos@yahoo.com.br / 8107-9572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polegar Direito_______________________________________ 

Assinatura do (a) responsável pela adolescente 

 

______________________________________ 

Rosana Santos Mota 

 

Salvador, ______ de _____________ de 2014 
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APÊNDICE D – Termo de Assentimento  Livre e Esclarecido 

 

Informações ao adolescente 

 

Você foi selecionado e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: 

“Prevalência de violência intrafamliar e sua associação com bullinge uso de álcool e drogas.”, 

que tem como objetivos:estimar a prevalência de vivência de violência intrafamiliar; Verificar 

a associação entre a violência intafamiliar e os aspectos sociodemográficos, bullying, uso de 

álcool/drogas e/ou repercussões para a saúde e aprendizagem dos adolescentes. 

Sua participação será através de entrevista. Ela é voluntária, isto é, você deve decidir se 

participará ou não do estudo e tem o direito de recusar-se a responder qualquer pergunta ou 

desistir de participar e retirar seu consentimento, a qualquer momento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador, como também no local em que estuda.  

As respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento 

será divulgado oseu nome em qualquer fase do estudo, assegurando sua privacidade uma vez que 

o nome será substituído por um codinome. Os resultados serão divulgados em eventos e/ou 

revistas científicas. Os dados serão guardados por cinco (05) nos arquivos virtuais do Grupo de 

Estudos “Violência, Saúde e Qualidade de Vida”, podendo ser utilizado para estudos vinculados 

ao grupo, no caso de aprovação do CEP. 

Você não terá nenhum custo pela participação ou quaisquer compensações financeiras. Os 

riscos oferecidos pela pesquisa são baixos, considerando o desconforto que o entrevistado 

poderá sentir ao compartilhar sua vivência/experiência. Como benéfico, o estudo contribuirá 

para o conhecimento das vulnerabilidades que os adolescentes vivenciam e assim buscar 

estratégias para o seu controle. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e email para contato com a 

pesquisadora, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto, a qualquer momento.  

 

__________________________________________________ 

Doutoranda Rosana Santos Mota (pesquisadora) 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Eu, _________________________________________________ declaro para fins e direitos 

que após ter sido esclarecido sobre o conteúdo da pesquisa intitulada ““ Prevalência de 

violência intrafamliar e sua associação com bulling, uso de álcool e drogas” e os seus 

respectivos objetivo, riscos e benefícios, concordo em participar do estudo respondendo as 

perguntas da entrevista. Reafirmo que a minha autorização é voluntária, meu consentimento 

para participar da pesquisa foi uma decisão livre, não sofrendo nenhuma interferência das 

pesquisadoras e que não estou sendo remunerado (a) por este ato, podendo retirar meu 

consentimento do presente estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou penalização 

à minha pessoa. Estou ciente que terei acesso aos dados registrados, que estes poderão ser 

apresentados para publicação em congressos e/ou revistas científicas, desde que assegurado o 

sigilo da identidade, e que os pesquisadores estarão a disposição para elucidar quaisquer 

dúvidas que possam me ocorrer antes, durante e após a pesquisa. 

 

 

 

Doutoranda: Rosana Santos Mota 

E-mail: rosana17santos@yahoo.com.br / 8107-9572 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura da (o) adolescente 

 

______________________________________ 

Rosana Santos Mota 

 

Salvador, ______ de _____________ de 2014 
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ANEXO A–Termo de outorga do projeto financiado 
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ANEXO B - Parecer consubstanciado do 
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