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Objetivo

Investigar a prevalência de transtornos mentais comuns (TMC) e fatores associados (dados sócio-demográficos, satisfação
com o corpo, atividade escolar, relacionamento com amigos, relacionamento familiar, tempo livre, consumo de álcool –
embriagar-se - no ano e sentimento de solidão) em escolares.

Introdução

Os transtornos mentais ou sintomas psicológicos são freqüentes na população geral, mas são pouco
identificados, referidos ou tratados e tendem a ser subestimados por profissionais de saúde (Bandeira,
Freitas & Teixeira, 2007). Pode-se dizer que dentre os problemas que afetam a saúde adolescente,
encontram-se questões cotidianas relacionadas aos seus contextos de vida imediatos (família, escola,
amigos). O desenvolvimento da adolescência saudável requer um equilíbrio entre o apoio da família,
associações formais (como professores) e apoios informais, tais como amigos e pares da mesma idade
(Johnson, Whitbeck & Hoyt em Branco, Wagner & Demarchi, 2008).
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Método
Amostra

Amostra constituiu-se de 815 alunos, com idades entre 12
e 19 anos (m=14,5; DP=1,11), estudantes de oitava série de
escolas estaduais da cidade de Porto Alegre/RS. Deste
total, 53% eram do sexo feminino e 68,4% consideram-se
brancos.

Instrumentos

Como instrumentos foram utilizados: a) Questionário
Geral de Saúde (General Health Questionary - GHQ-12)
para avaliar os TMC; e b) Comportamentos de Saúde em
Escolares (Health Behavior in Schoolchildren), que avalia
os aspectos psicossociais relacionados aos estilos de vida
dos adolescentes.

Procedimentos

A coleta de dados foi grupal, após autorização das
escolas e consentimento dos responsáveis (TCLE). Para a
análise dos dados foram realizadas análise univariada
(descritiva) para a descrição da amostra, e regressão
logística binária para investigar os fatores associados aos
TMC.

Discussão

Os dados encontrados corroboram resultados de pesquisas
que descrevem o contexto familiar, educacional e de pares
como fatores de proteção para saúde dos adolescentes.
Como afirmam Costa e Bigras (2007) as ações de promoção
de saúde e bem-estar na adolescência devem envolver
aspectos do macro e micro ambientes, considerando os
determinantes sociais (sistemas de saúde, educação,
trabalho, desenvolvimento social), espaços de convivência,
formação e intervenção; bem como os determinantes
familiares (influenciados pelo ambiente sociocultural), além
de aspectos pessoais-individuais.

Tabela – Resultado das análises entre fatores psicossociais e transtornos 
mentais comuns, em escolares da rede estadual, Porto Alegre, RS, 2010.

Prevalência de Transtornos Mentais Comuns e fatores associados em adolescentes 
escolares.

Variáveis Total  Transtornos Mentais Comuns 

 n %  n (%) B RC (95%IC) p 

Gostar da escola        

Sim 559 69,6  132 (23,6) 
-0,58 

1,00 
0,003 

Não 244 30,4  93 (38,1) 0,56 (0,38-0,82) 

Sentimento de solidão        

Nunca 176 21,9  26 (14,8) 
0,94 

1,00 
0,000 

De algumas vezes a sempre 628 78,1  203 (32,3) 2,55 (1,80-3,62) 

Facilidade em fazer 

amigos 

    
 

 
 

Sim 668 83,4  168 (25,1) 
-0,68 

1,00 
0,004 

Não 133 16,6  60 (45,1) 0,51 (0,32-0,81) 

Sentimento de união 

familiar 

    
 

 
 

Sim 593 74,9  127 (21,4) 
-0,69 

1,00 
0,002 

Não 199 25,1  97 (48,7) 0,50 (0,32-0,78) 

Bom relacionamento 

familiar 

    
 

 
 

Sim 654 82,1  155 (23,7) 
-0,59 

1,00 
0,018 

Não 143 17,9  71 (49,7) 0,55 (0,34-0,90) 
 

Resultados

A regressão logística binária mostrou associação positiva
significativa entre TMC e o sentimento de solidão (RC:2,56
IC95%:1,80-3,62), revelando que os jovens que se com
sentimento de solidão mais freqüente têm duas vezes mais
chances de desenvolver TMC. A análise também
demonstrou que o bom relacionamento familiar (RC:0,55
IC95%:0,33-0,90); a união familiar (RC:0,50 IC95%:0,32-
0,77); o gostar da escola (RC:0,55 IC95%:0,37-0,82) e a
habilidade para fazer novos amigos (RC:0,50 IC95%:0,31-
0,80) representam fatores de proteção para TMC.

Na adolescência existe um grande potencial de saúde e faz-
se importante conhecer os aspectos de proteção
relacionados a mesma. Este é o ponto do qual devem partir as
ações de promoção da saúde para esta população.

Conclusão
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