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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 
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em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 
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empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 

relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – SAÚDE E HIGIENE CORPORAL  

 
     “Corpo, Mente e Espírito estão interligados. Em cada 

um de nós, eles compõe um Universo único e maravilhoso  

que precisa estar em pleno equilíbrio. Busque Bem-Estar e colha Saúde”. 

Betty Cires 

 

1.1. SAÚDE SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 
 

A ideia da humanidade ao ver uma pessoa sem doença aparente, essa 

pessoas está saudável, não que isso seja algo exatamente errado, pensar 

assim, mas o conceito de saúde vai além de estar apenas sem doença. 

Existem vários fatores que podem provocar doenças. Alimentação por 

exemplo, quantidade de água que é ingerido ao longo dia, atividade física (vida 

sedentária). etc.. Esses são alguns dos fatores que podem contribuir para que 

esse indivíduo tenha ou esteja com saúde ou não. 

Definição de saúde segundo OMS. Saúde é um estado de completo bem 

estar físico, mental e social, não somente a mera ausência de doença ou 

enfermidade.   

 

1.2.  HIGIENE PESSOAL BÁSICA 
 

Bueno (2009) às regras básicas para se ter a higiene pessoal, podem 

talvez não serem tão visíveis quanto podem parecem, e mantê-las é necessário 

e essencial, para que assim se possa prevenir doenças, ou evitar de certo 

modo situações constrangedoras.  

Conta a história dos portugueses que compareciam ao país, tinham 

como costume tomar banhos com menos frequência, de maneira anual, o que 

era de maneira diferente com o hábito dos nativos indígenas, que tomavam 

vários banhos diários. Ele conceitua que o “reinado da sujeira” no país, que foi 
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iniciado em 22 de abril de 1500, “demorou muito tempo para acabar”. “O Brasil 

só começa a ficar um pouco mais limpo na década de 1950”, afirma Bueno, 

que, no entanto, remete a uma visão da sujeira que está justamente ligada ao 

processo civilizatório. “Quando a humanidade se tornou civilizada, seus 

primeiros povos – egípcios, assírios, babilônios – eram limpíssimos, asseados. 

A limpeza tinha uma conotação religiosa”, relata Bueno, que consegue notar, 

com a ruína do Império Romano, e o grande início da Idade Média, junta da 

ascensão da Igreja, “a imundície começa a prosperar” 

A palavra higiene vem de origem grega, que é hygeinos, que tem o 

significado de “o que é saudável”, que é originário da deusa grega da saúde 

Hígia. De acordo com a publicação Higiene e comportamento pessoal, do 

Serviço Social do Comércio (Sesc), refere-se a toda ação realizada para 

manter a saúde física e mental, e além do grande fato de prevenir doenças. A 

cartilha destaca a relevância de dar especial atenção às boas práticas de 

higiene, pois inúmeros microrganismos habitam o nosso corpo. E para manter 

o controle, é preciso seguir as seguintes regras: 

 

1.2.1. TOMAR BANHO 

 

 Tomar banho cotidianamente, utilizando de preferência sabonete 

neutro. Após o banho, é necessário ter certeza que os espaços entre os dedos, 

a virilha e outras dobras do corpo estejam limpos e secos.  

As consequências dos banhos mal tomados ou que não se deram a 

devida limpeza do corpo, ou a ausência deles, podem levar ao aparecimento 

de; vermelhidão na pele, odor desagradável, piolhos, sarna, micoses, 

seborreia, infecções urinárias e corrimento vaginal. O banho de ducha é o 

mais higiênico. 
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Figura 1: TOMAR BANHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Imagens FreePik 

 

1.2.2. LAVAR AS MÃOS 

 Lavar as mãos sempre após a realização de umas das seguintes 

atividades: 

 Usar o sanitário, tossir, espirrar ou assoar o nariz; 

 Usar panos ou materiais de limpeza; 

 Tocar n]em sacarias, caixas, garrafas, sapatos; 

 Recolher o lixo ou resíduos; 

 Manusear alimentos crus, ou não higienizados; 

 Antes das refeições; 

 Tocar em alimentos estragados; 

 Manuseio de dinheiro, fumar. 
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Figura 2: Lavar as Mãos Corretamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://biblioteca.cofen.gov.br/videos/como-lavar-as-maos-coronavirus-1/ 

 

 

1.2.3. UNHAS E CABELOS 

 

 Manter as unhas cortadas e sempre limpas. Evitar roer unhas, ou 

ingeri-las, pois, a sujeira que fica debaixo das unhas pode dar origem a 

verminoses e outras doenças intestinais.  

 Segundo a imunologista Claudia Lobo César, as unhas alojam grande 

número de vírus e bactérias e, quanto maior o seu tamanho, maior a 

quantidade de germes, aumentando o risco de infecções. 

 A doutora afirma que a pessoa que possui o costume de roer as unhas, 

aumenta as chances de ingerir os germes que estão alojados nas unhas. 

 Para isso as unhas tanto dos pés como das mãos devem ser 

higienizadas corretamente, sendo cortadas frequentemente e lavar as mãos 
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frequentemente ao longo do dia com água e sabão, ou álcool em gel, caso não 

seja possível a limpeza do modo tradicional. 

 

Figura 3: Cortar as Unhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Imagens FreePik 

 

Manter os cabelos lavados e limpos no mínimo duas vezes por 

semana, para assim evitar o acúmulo de poeira e gordura nos fios, além de 

cortá-los periodicamente.  

Figura 4: Cortar e Lavar os Cabelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FreePik 
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1.2.4. VESTUÁRIOS E CALÇADOS 

Usar roupas e calçados limpos e confortáveis e adequados à 

temperatura ambiente.  

Utilizar roupas íntimas de preferência, de algodão para não reter o 

suor, e, evitar o mau cheiro, além de é claro trocá-las diariamente. Evite o uso 

de roupas justas, e de fibras sintéticas. 

 

1.2.5. HIGIENE DOS PÉS 

Não basta lavar bem os pés, é necessário secá-los, principalmente entre 

os dedos. Assim evita-se frieiras, micoses e mau odor. As unhas dos pés, 

assim como as unhas das mãos devem ser cortadas e limpas com frequência. 

 

Figura 5: Higiene dos Pés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Imagens FreePik 

 

1.2.6. ESCOVAR OS DENTES 

Manter uma higiene bucal regular e bem cuidada, que é importante 

para ter dentes saudáveis, falar bem e mastigar corretamente os alimentos.  

Adquirir bons hábitos, como a escovação e o uso regular de fio 

dental, sendo esta a maneira mais econômica e mais indolor para ter o 
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cuidado da saúde oral, e diminuir o risco de cáries, gengivite e outros 

problemas bucais. 

A cárie se trata de uma deterioração do dente, que é instigada por qual 

maneira de vida a pessoa tem, que podem manipular são: alimentação, 

cuidados com os dentes, presença de flúor na água ingerida e no creme dental, 

além da hereditariedade, um fator muito importante.  

A gengivite se inicia com uma inflamação da gengiva, que é criada a 

partir da placa bacteriana – uma película incolor de bactérias que se originam, 

de maneira constante, nos dentes e na gengiva. Agora veja a seguir as 

seguintes medidas simples, que podem ser tomadas para abreviar o risco de 

cáries, gengivite e outros problemas bucais. 

Após as refeições, tratar de escovar bem os dentes, de maneira que os 

mantenha regularmente limpos e sem tártaro. Para se realizar uma escovação 

adequada, primeiro ela deve durar, no mínimo, dois minutos, e ser feita com 

movimentos suaves e curtos, tendo uma atenção em especial com aparte 

gengival dos dentes, para os dentes posteriores difíceis de alcançar e para as 

áreas situadas ao redor de restaurações e coroas.  

Figura 6: Escovar os Dentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Imagens FreePik 
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                 UNIDADE II – SAÚDE SEXUAL 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde sexual como um 

estado físico, emocional, mental e social de bem-estar em relação à 

sexualidade; não é meramente ausência de doenças, disfunções ou 

debilidades. A saúde sexual exige abordagem positiva e honrosa a 

sexualidade, e das relações sexuais, seja ela prazer e sexo seguro, sem 

coerção, discriminação e violência. Para se alcançar e dar continuidade a 

saúde sexual, já os direitos sexuais de todas as pessoas têm que ser  

obrigados a serem respeitados, protegidos e satisfeitos. 

 

2.1. HIGIENE ÍNTIMA 
  

2.1.1. Higiene íntima feminina 

 

 As três infecções genitais mais comuns que podem ocorrer pela falta de 

higiene íntima: 

 Tricomoníase, causada por protozoário; 

 Gardnerella, consequência da superpopulação de bactérias;  

 A mais conhecida, a candidíase, originada pelo fungo Candida albicans. 

 

A vagina tem proteção natural, desenvolvida por um inúmeras bactérias 

do grupo Lactobacillus casei, que leva o nome de flora vaginal. Esses 

lactobacilos têm a finalidade de transformar a lactose e outros açúcares 

simples presentes na região em ácido láctico.  

Assim, o PH (medida do nível de acidez) na região fica ácido, impedindo 

que fungos e bactérias se desenvolvam, mas esses micro-organismos não 

sobrevivem à acidez. Entretanto, sozinhos, os lactobacilos não conseguem 
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proteger totalmente a vagina, e por isso faz-se necessária uma boa higiene 

adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Higiene íntima masculina 

 

A falta de higiene íntima, para o homem, pode acarretar em inflamações 

e irritações na área genital, que vão desde coceiras até infecções graves por 

fungos e bactérias. Em casos ainda mais críticos, pode ocasionar o câncer de 

pênis. Segundo dados do comitê científico do Instituto Lado a Lado pela Vida, 

todos os anos cerca de 1600 homens precisam amputá-lo parcial ou totalmente 

no Brasil por causa do câncer no membro. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Assista o vídeo no site LAL Câncer de Pênis no Brasil 

https://www.ladoaladopelavida.org.br/ 
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Câncer de penis, a avaliação cuidadosa da região genital é fundamental 

para detectar lesões que podem ser cancerosas. As lesões penianas 

geralmente afetam a superfície da pele podendo ser detectadas examinando-

se atentamente o pênis. Consulte um médico caso identifique quaisquer tipos 

de anomalias. (Instituto LAL. 2021).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 
 

 Segundo Ministério da Saúde (2013) o cuidado com relação à 

anticoncepção, pressupõe o presente de informações, e para o 

aconselhamento, para ter um acompanhamento clínico e de um leque de 

métodos e técnicas anticoncepcionais, cientificamente aceitos, e que os 

mesmos, não tenham o risco de colocarem em risco a vida e a saúde das 

pessoas, tanto para homens, quanto para mulheres, independente de serem 

Dicas sobre higiene íntima masculina: 

 Na hora do banho, lave o pênis com sabonete em movimentos delicados e 

circulares. 

 Após urinar, lave o pênis, caso não seja possível, seque-o evitando assim, 

proliferação de fungos. 

 Lave sempre as mãos antes de tocar-se, o manuseio do pênis expõe as 

bactérias contidas nas mãos. 

 Evite ao máximo usar roupas apertadas, elas podem prejudicar os 

testículos. 

 Sempre após relação sexual, lave o pênis com água e sabão. 
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adultos(as) e ou adolescentes, estando dentro de um contexto de escolha livre 

e informada. 

Tendo a devida atenção para a anticoncepção, é importante oferecer 

múltiplas opções de métodos anticoncepcionais, com relação a todas as etapas 

da vida reprodutiva, de modo que, as pessoas possam escolher o método mais 

adequado às suas devidas necessidades e circunstâncias da vida. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Anticoncepção na adolescência 

 

Segundo MS (2013) adolescentes e jovens que têm direito para acessar 

informações, e da educação em saúde sexual, e saúde reprodutiva, e, ter 

acesso a meios e métodos que os possam amparar a evitar uma possível 

gravidez não programada, como se prevenir-se contra as doenças sexualmente 

transmissíveis, e claramente respeitando-se a liberdade de escolha de cada 

um.  

Nas últimas décadas, foram realizados muitos estudos que vêm 

mostrando que a primeira relação sexual, está ocorrendo cada vez mais cedo. 

 É realmente importante que os adolescentes, e os jovens que estejam 

Estatística 

  Nos últimos 10 anos, verificou-se que as mulheres estão começando 

sua atividade sexual cada vez mais cedo, o mesmo sucedendo com a prática 

da anticoncepção.   

  Até os 15 anos de idade em 2006, 33% das mulheres entrevistadas já 

haviam tido relaçõessexuais, valor que representa o triplo do verificado na 

PNDS realizada em 1996. Por sua vez, 66% das jovens de 15 a 19 anos 

sexualmente ativas já haviam usado algum método contraceptivo, sendo que o 

preservativo (33%), a pílula (27%) e os injetáveis (5%) foram os mais 

utilizados. (Brasil, MS., pág.112, 2013). 
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bem informados sobre o sexo seguro, e a essencial proteção, que incentiva a 

preventiva utilização do uso de camisinha masculina ou feminina que em todas 

as relações sexuais, associada a outro método anticoncepcional. 

A utilização e recomendação, a devida prescrição de métodos 

anticoncepcionais para menores de 14 anos, deve ser devidamente criteriosa, 

não formando o ato médico inadequado, a partir de que, não se trate de 

situação que ocorra o abuso, ou a possível violência sexual da adolescente. Se 

a adolescente informar que a relação sexual não se trata e nem resulta no ato 

da violência sexual, o profissional de saúde (médico, enfermeira etc), deve 

prontamente registrar a seguinte informação no prontuário e prescrever o 

método anticoncepcional adequado para a situação, automaticamente 

salvaguardando-se, dessa forma, que qualquer penalidade legal (GUAZZELLI; 

LINDSEY; ALDRIGHI; PETTA, 2005) seja tomada. 

 De uma visão geral, os adolescentes têm permissão para usar a maioria 

dos métodos anticoncepcionais disponíveis. No entanto, alguns são mais 

recomendados que outros nessa fase da vida. 

 A escolha do método anticoncepcional deve ocorrer de maneira livre e bem 

informada, claramente respeitando os critérios de elegibilidade clínica. 

 E claramente sempre estimular o uso da camisinha masculina ou feminina, 

em todas as relações sexuais, por ser o único método que protege contra 

as DST/HIV/Aids. A camisinha também pode ser utilizada de maneira 

associada a em outro método anticoncepcional – podendo ser dupla 

proteção ou isoladamente. Deve-se enfatizar a importância da dupla 

proteção. 

 De modo geral, não existem e nem há restrições ao uso de 

anticoncepcionais, sendo estes hormonais na adolescência. Os 

anticoncepcionais hormonais combinados, e que são compostos de 

estrogênio e progestogênio (e também anticoncepcionais orais combinados, 

injetáveis de maneira mensal, adesivo anticoncepcional, o transdérmico e 

anel vaginal), podem ser usados desde a menarca. 
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2.3. INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
 

Segundo MS (2020) As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), 

são causadas e transmitidas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. 

Para o MS (2020) as mesmas são propagadas, principalmente, por meio 

do contato sexual, sendo ele oral, vaginal, e anal. Isto é claro quando não se 

tem o devido uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que 

possivelmente esteja infectada. A transmissão de uma IST tem a chance de 

ocorrer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, pelo parto ou até na 

amamentação. De maneira ainda menos comum, as ISTs, também podem ser 

transmitidas pelo meio não sexuais, sendo pelo contato de mucosas, ou na 

pele não íntegra, tendo secreções corporais contaminadas. 

O tratamento das pessoas com IST, melhora a qualidade de vida e 

interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento, 

diagnóstico e tratamento, são gratuitos, nos serviços de saúde do SUS. 

A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), passou a 

ser adotada em método de substituir a expressão “Doenças Sexualmente 

Transmissíveis”, conhecidas antigamente como DST, porque destaca a 

possibilidade de uma pessoa ter, e possivelmente transmitir uma infecção e 

contaminar o outro indivíduo(a), mesmo não contendo sinais nem sintomas. 

 

2.3.1. Candidíase 

 

Araújo (2020) afirma que são infecções oportunistas causadas por fungos do 

gênero candida albicans na pele ou tecido mucoso resultando em candidíase 

oral, candidíase vaginal intertrigo, onicomicose e paroníquia. Esse fungo é um 

microbiota normal da pele e mucosas que se proliferam em determinadas 

condições como hábitos de higiene e vestuário inadequados, uso incorreto de 

contraceptivos e antibióticos, diabetes melittus, tratamento com antibióticos de 

amplo espectro ou à imunodeficiência. Nessa infecção é comum encontrar 

placas brancas na mucosa oral conhecidas como aftas ou sapinhos, na região 
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vaginal pode se encontrar prurido e secreção, ardor ou dor ao urinar e placas 

brancas ou acinzentadas. (Araújo, pág. 20, 2020) 

                 

 

Figura 7: Candidíase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.ism.net.br/saude/candidiase 

 

Figura 8: Infecção Mucosa Oral 
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2.3.2. SÍFILIS 

 A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que acomete 

exclusivamente o ser humano. Podendo apresentar várias manifestações 

clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). É 

causada pela bactéria Treponema pallidum quando existe contato sexual sem 

camisinha com uma pessoa infectada. Isso reforça a necessidade do uso de 

preservativo durante relações sexuais. (Araújo, pág. 10, 2020). 

 

Quadro 1: A sífilis é uma infecção de vários estágios, os sinais e sintomas também se alteram conforme o 
caso. 

Primária Aparece na forma de uma ferida, geralmente única, no local de entrada 

da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros 

locais da pele), aparecendo entre 10 a 90 dias após o contágio. Às 

vezes é indolor e sem coceira. 

Secundária Podem ocorrer manchas no corpo, atingindo palmas das mãos e plantas 

dos pés. Retornando entre seis semanas e seis meses após a 

cicatrização da ferida inicial. 

Latente Não apresenta nenhum sinal ou sintoma, nesse período. 

Terciária Pode reaparecer entre um a 40 anos depois do início da infecção. Às 

vezes apresenta lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e 

neurológicas, em alguns casos vai a óbito. 

Fonte: Araújo (2020 - pág. 10).  
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2.3.3. Sífilis Congênita 

  

 A sífilis pode ser transferida da mamãe para o bebê, sendo disseminada 

da corrente sanguínea da gestante infectada para a criança por via 

transplacentária, ou através de contato com a lesão no momento do parto. É 

importante que a mulher esteja atenta a sua saúde, pois esta enfermidade é 

capaz de causar a morte do concepto. (Araújo, pág. 11, 2020) 

 

2.3.4. HIV 

 

HIV é uma sigla utilizada para designar um vírus da imunodeficiência 

humana. O mesmo pode eventualmente levar a pessoa infectada para uma 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Os agentes responsáveis e 

que são os causadores, são os retrovírus: HIV-1 e HIV-2; Além de poder ser 

transmitido via sexual (esperma e secreção vaginal), o vírus pode ser 

transmitido pelo sangue, (através da gestação, parto, uso de drogas injetáveis, 

transfusões e transplantes) e pelo leite materno. Partindo do momento em  que 

a pessoa é infectada, ela tem a capacidade de transmitir o próprio vírus (HIV) 

das mesmas formas citadas acima. Além de que quando a pessoa já possui a 

presença de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), isto também 

favorece a transmissão do HIV. (Araújo, pág. 8, 2020) 
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Quadro 2: O HIV/SIDA pode ser transferido de várias formas 

, como afirma apresentado a seguir. 

     

Sexo sem 
proteção 

Gravidez 

 parto e  
aleitamento 

Uso de droga  

injetáveis 

Técnicos de 
saúde 

Transfusões de 
sangue ou 

transplante 

Fonte: Araújo (2020) 

 

2.3.5. HPV 

Lesões subclínicas: lesões não visíveis a olho nú, não apresentam sinais 

e sintomas. Podem ser causadas por tipos de ¹HPV com baixo e alto risco para 

levar ao desenvolvimento de câncer. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Uma medida eficaz de prevenção do HPV é a vacinação, 

disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que deve 

ser administrada em duas doses, em meninos de 11 a 14 anos e 

meninas de 9 a 14. (Araújo, pág. 15, 2020) 
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2.3.6. Herpes 

Araújo (2020), afirma que o vírus herpes simples, é um dos variados 

tipos de herpesvírus. Essa infecção viral extremamente contagiosa, se mostra 

ser transmitida pelo contato direto com ulcerações, ou, por vezes raras, com 

uma área afetada quando nenhuma ulceração estiver presente. Há dois tipos 

de vírus do herpes simples: 

A mesma infecção, também pode ocorrer em outras partes do corpo, 

como no cérebro (uma doença séria), ou no tratamento gastrointestinal. É 

importante lembrar que depois da primeira infecção (primária), o HSV, age da 

mesma maneira que outros herpesvírus, de início permanece inativo (dormente 

ou latente) no organismo por toda a vida. 
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                 UNIDADE III – RISCOS DE GRAVIDES NA ADOLESCENCIA 

 

  Segundo dados da MS (2020) os adolescentes – que são indivíduos 

com idades entre 10 e 20 anos incompletos – os quais representam entre 20% 

e 30% da população mundial; mas no Brasil se estima que essa proporção 

possa chegar na marca dos 23%. Dentre os problemas de saúde nessa faixa 

etária, a gravidez consegue se sobressair, sendo que em quase todos os 

países e, colocando em especial, nos países em desenvolvimento. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a gestação nesta fase é uma condição 

que eleva a prevalência de complicações para a mãe, o feto, e para o recém-

nascido (RN), além de agravar problemas socioeconômicos já existentes. 

A taxa de gestação presente na adolescência, no Brasil,se mostra 

altíssima, tendo cerca de 400 mil casos por ano. Já em relação à faixa etária, 

os dados revelam que em 2014 nasceram 28.244 filhos de meninas entre 10 e 

14 anos, e já as crianças 534.364, às quais as mesmas vieram de mães com 

idade entre 15 e 19 anos. Esses dados são relativamente significativos, e os 

mesmos, requerem medidas urgentes. 

Inúmeros fatores concorrem para a gestação na adolescência. 

Entretanto, a desinformação sobre sexualidade, e direitos sexuais, e 

reprodutivos, se mostra ser o principal motivo. Já questões emocionais, 

psicossociais e contextuais, tem a função de também contribuir, inclusive para 

a falta de acesso à proteção social, e ao sistema de saúde, tendo junto também 

o uso inadequado de contraceptivos. 
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3.1. FATORES QUE AUMENTAM OS RISCOS DA GESTAÇÃO NA 
ADOLESCÊNCIA 

 

 Idade de adolescentes menores de 16 anos que tem ocorrência da 

primeira menstruação há menos de 2 anos (fenômeno do duplo 

anabolismo: competição biológica entre mãe e feto pelos mesmos 

nutrientes); 

 Altura de adolescentes inferior a 150 cm ou peso menor que 45kg; 

 Adolescente que sofre do alto uso de álcool ou de outras drogas lícitas 

ou que são ilícitas (cocaína/crack ou medicamentos sem prescrição 

médica); 

 Possível gestação que pode ser decorrente de abuso/estupro, ou outro 

ato de violento/ameaça de violência sexual; 

 A existência de atitudes que podem ser negativas, em relação à 

gestação ou até de rejeição ao feto; 

 A tentativa de interromper a gestação de qualquer maneira; 

 Possíveis dificuldades de para ter acesso e o devido acompanhamento 

aos serviços de pré-natal; 

 A não realização do pré-natal, ou menos do que seis visitas de rotina; 

 A possível presença de doenças crônicas, como: diabetes, doenças 

cardíacas ou renais; 

 E as infecções sexualmente transmissíveis, tais como; sífilis, HIV, 

hepatite B ou C e hipertensão arterial; 

 Ter a presença de doenças crônicas e emergentes, das mesmas se 

pode citar: dengue, zika, toxoplasmose, outras doenças virais; 

 As ocorrências de pré-eclâmpsia, ou de desproporção pélvica-fetal, 

gravidez de gêmeos, complicações obstétricas durante o parto, e 

inclusive cesariana de urgência; 

 E o principal fator que se deveria se mostrar bem presente, mas que em 

determinados casos não é, que é a falta de apoio familiar à adolescente. 
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3.2. FATORES QUE AUMENTAM RISCOS PARA O RECÉM 
NASCIDO ATÉ O PRIMEIRO ANO DE VIDA QUANDO A MÃE É 
ADOLESCENTE 

 

 Casos em que o RN nasce com anomalias graves, ou problemas 

congênitos, e possíveis traumatismos durante o parto, que podem ser: 

asfixia, paralisia cerebral, e outros; 

 O grave caso de abandono do RN em instituições ou abrigos; 

 A falta de amamentação do RN por quaisquer motivos; 

 Casos de mãe adolescentes que sofrem de transtornos mentais ou 

psiquiátricos antes, ou durante e/ou após a gestação e o parto; 

 O abandono, omissão ou recusa do pai biológico, ou parceiro da mãe 

adolescente, com a responsabilidade de paternidade; 

 O RN se mostra causa e resultado de um possivel abuso sexual 

incestuoso, ou por desconhecido, ou relacionamento extraconjugal; 

 Casos de quando a família rejeita ou possivelmente expulsa a 

adolescente e o RN do convívio familiar; 

 E também casos, quando a família apresenta doenças psiquiátricas, alto 

consumo de drogas, álcool ou episódios de violência intrafamiliar; 

 A possível falta de suporte familiar, pobreza, e/ou situações de risco 

como migrações, situações de rua, e refugiados; 

 E também quando a mãe adolescente abandonou ou foi excluída da 

escola, automaticamente interrompendo a sua educação, e dificultando 

sua inserção no mercado de trabalho. 
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3.3. RISCOS PARA A MÃE E PARA O FILHO 
 

 A ocorrência de que, em partos, o RN pode nascer com; anomalias 

graves, problemas congênitos, ou traumatismos durante o parto (asfixia, 

paralisia cerebral, outros); 

 E casos em que por não poder cuidar do RN, as mães adolescentes  

abandonam o RN em instituições ou abrigos; 

 A ausência de amamentação necessária do RN por quaisquer motivos; 

 Casos em que a mãe adolescente, pode ter possíveis transtornos 

mentais ou psiquiátricos, que podem ocorrer; antes, durante, ou após a 

gestação e o parto; 

 O abandono do RN em relação ao pai, que faz omissão ou recusa de ser 

o pai biológico ou parceiro da mãe adolescente, pela responsabilidade 

da paternidade; 

 Partos em que o RN, se mostra ser resultado de abuso sexual 

incestuoso, ou por algum desconhecido, e relacionamentos 

extraconjugais; 

 Famílias que abandonam a mãe adolescentes junto com o RN do 

convívio familiar; 

 Casos de famílias que apresentam graves problemas com drogas, 

álcool, e possíveis momentos de fúria e violência familiar. 

 A falta do suporte da família com a mãe adolescente e o RN, fatos que 

ocorrem em famílias com grande grau de pobreza, ou que se encontram 

em situações de risco, que podem ser migrações, situações de rua, e 

até refugiados. 

 

 Casos em que a mãe adolescente abandonou a escola, interrompendo a 

sua educação e dificultando sua inserção no mercado de trabalho. 
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3.4. PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: 
 

 Segundo o MS (2020) os fatores mais impactantes de métodos de 

prevenção, é a educação. A educação sexual, de maneira integrada e 

compreensiva, tem a função de fazer parte, da elevação do bem-estar dos 

adolescente e jovens ao realçar a importância do comportamento sexual 

responsável, tendo o devido respeito pelo outro(a), a igualdade e livre liberdade 

de gênero, sendo assim também a devida proteção da gravidez não planejada, 

e também a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis/HIV, e, a 

devida e indispensável, e sem sombra de duvidas muito importante, a defesa 

contra a violência sexual incestuosa, e bem como outras violências e abusos. 

  As organizações internacionais como a comumente dita Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo de População das Nações unidas 

(UNFPA), orientam que, os guias metodológicos e operacionais, devem ser 

totalmente fundamentados em princípios e valores dos direitos humanos e 

sexuais, sem aver a diferença de etnia, gênero, religião, econômica, ou social, 

tendo o fundamental uso de informações exatas e cuidadosas, estas sendo 

cientificamente provadas. A garantia do desenvolvimento integral na 

adolescência/juventude, é uma responsabilidade que se mostra ser coletiva, e 

que necessita unir a família, escola e a sociedade para que se possa articular-

se com os órgãos e instituições, sejam estás públicas ou privadas na 

formulação de políticas públicas de atenção integral à saúde em todos os 

níveis de dificuldade se baseando em situações de epidemiológicas, 

indicadores e demandas sociais, obviamente, respeitando os princípios do 

Sistema Único de Saúde. 
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                 UNIDADE IV – DROGADIÇÃO 

  

4.1. DROGAS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), utiliza essa definição para 

droga: toda e qualquer substância que sua ação química, afetar o 

funcionamento do organismo, é considerada droga.   

É possível encontrar várias formas de ser classificado às drogas e seus 

conceitos, essa apostila parte segue a linha de pensamento da OMS e 

orientações do DENARC.   

Segundo DENARC 2021, esse termo droga sua origem na palavra: 

(droog, proveniente do holandês antigo), (seu significado é folha seca). Tal 

denominação é baseada no fato de que, no passado, os medicamentos tinham 

vegetais em sua fórmula. Mas na atualidade, a terminologia droga, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), tem conotação em substância que, 

pela sua natureza química tem a propriedade de afetar a estrutura e provoca 

desequilíbrio na forma de como trabalha o organismo ser humano. 

As drogas que agem diretamente na forma como funciona o sistema 

cerebral e causam modificações no estado mental levam o nome de drogas 

psicotrópicas. A definição psicotrópico é composto por duas palavras, psico e 

trópico: 

 Psico está relacionado ao psiquismo, que abarca todas as funções do 

Sistema Nervoso Central (SNC), e;  

 Trópico significa ter atração por, em direção a.  

 

 

  

 

 

 

      A droga é o nome genérico dado a todos os tipos de substâncias, 
 naturais ou não, que ao serem ingeridas provocam alterações físicas e 
 psíquicas. (DENARC 2021). 
 http://www.denarc.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=40 
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4.2. OS GRUPO DAS DROGAS  
 

Drogas psicotrópicas, são aquelas que atuam diretamente no cérebro, 

alterando de alguma maneira o psiquismo. As drogas psicotrópicas, chamadas 

por substâncias psicoativas e são constituídas em 3 (três) grupos: 

4.2.1. AS DROGAS DEPRESSORAS DO SNC 

Álcool, barbitúricos, benzodiazepínicos, inalantes e opiáceos, esse tipo 

de drogas deixam lenta a atividade cerebral, onde o organismo trabalha 

devagar, e também reduzindo as atividades: 

 Psicomotora;  

 A atenção;  

 Concentração;  

 A capacidade de memorização e;  

 Intelectual. 

 

4.2.2. AS DROGAS ESTIMULANTES DO SNC  

Anfetaminas, cocaína e tabaco, tais drogas eleva a atividade cerebral, 

fazendo com que o usuário fique “aceso”, trazendo como consequência um 

estado de estar sempre em alerta: 

 Não consegue dormir;  

 Sentimento de perseguição e;  

 Aceleração dos processos psíquicos. 
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4.2.3. AS DROGAS PERTURBADORAS DO SNC  

 Maconha, alucinógenos, LSD, ecstasy e anticolinérgicos tais drogas 

distorcem e alteram a qualidade do funcionamento cerebral, onde o usuário 

tem: 

 Delírios;  

 Alucinações e;  

 Alterações sensopercepção (efeito sinestésico);  

 São chamados de alucinógenos. 

 

O DENARC, afirma que os usuários das drogas acima citada, podem ser 

classificados de consumo: 

 Experimental,  

 Ocasional,  

 Usuários de abuso e  

 Usuários crônicos.  

 

Em linhas gerais, as drogas contêm elevada capacidade de fazer do 

qualquer ser humano ter dependência química, física e psicológica, em alguns 

casos leva à morte. 

 

4.3. ÁLCOOL 
 

Segundo Figlie (2015) o uso do álcool é detectado desde os tempos 

bíblicos, mas somente na virada do século 18 para o século 19, após a 

Revolução Industrial, é que inicia, nas literaturas, o conceito do beber 

pernicioso como uma condição clínica.  

A produção de álcool em que o homem estava acostumado até o século 

18, era artesanal e predominavam, por conseguinte, as bebidas ferramentas, 

destas, se podem citar, o vinho e determinados tipos de cerveja. Tendo então 

se iniciado a Revolução Industrial Inglesa, começou então a produzi-las em 
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grandes quantidades, o que consequentemente diminuia seu custo no 

mercado. Além disso, se desenvolveu um processo chamado, destilação dos 

fermentados, uma técnica que tinha a capacidade de aumentar potencialmente 

elevado as concentrações alcoólicas. Conclui-se que o álcool influenciou tendo 

um importante papel nas mudanças de urbanização, o perfil das relações 

sociais foi modificado e etc. 

As mesmas mudanças influenciaram para que cada vez mais, um 

número maior de pessoas começasse a consumir mais álcool com frequência. 

Partindo-se daí, os médicos começaram a observar que, quando se tinha a 

existência de um grande consumo de álcool, começavam a aparecer uma série 

de complicações, tanto físicas, quanto mentais. Dois grandes nomes estão 

ligados especialmente à introdução do conceito de alcoolismo, e estes são: 

Benjamin Rush, dos EUA, e Thomas Trotter, do Reino Unido. 

Rush se mostrou ser muito influente em sua época e um dos primeiros a 

perceber que, 30% dos pacientes que eram internados em instituições 

psiquiátricas americanas faziam o uso excessivo do álcool. Em seu livro (AN 

Inquiry Into the Effects of Spirituous Liquors on the Human Body), de 1790 

descreveu o comportamento de beber desses pacientes, no qual a célebre 

frase: “Beber começa como um ato de liberdade, caminha para o hábito e, 

finalmente, afunda na necessidade”. 

Thomas Trotter, também desenvolveu ideias e termos avançados para o 

hábito de beber para sua época, como “o hábito da embriaguez é uma doença 

da mente”. Esta frase, foi a primeira que utilizou o vício do álcool como uma 

doença. Embora claramente isso tenha ocorrido no século 19, o debate sobre 

beber excessivamente, ser uma doença e não ainda muito atual.  

 

 

A utilização da bebida alcoólica é estimulada na maioria dos países do 

mundo. No Brasil a grave falta de políticas públicas que regulam o consumo do 
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álcool, torna-o disponível, e com baixo acesso e com pouco consumo. Soma-se 

a esses fatores, o estímulo ao uso através da mídia, que associa o álcool às 

situações prazerosas, podendo assim omitir possíveis danos à saúde. 

Atualmente, a facilidade de conseguir bebidas alcoólicas promove o encontro 

de cada vez mais pessoas, sendo principalmente os adolescentes. 

A absorção do etanol se dá completamente pelo trato gastrintestinal. 

Cerca de 25% do álcool ingerido é absorvido no estômago. Os outros 75% são 

absorvidos no intestino. 

 

Figura 9: Escravidão do Álcool x tragédias 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: Denarc 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dica importante 

O álcool sofre o primeiro metabolismo no estômago, entretanto, de 90% a 98% são 
metabolizados no fígado, que tem uma capacidade limitada (metaboliza cerca de 
10 g por hora). Isso significa que, até que o fígado tenha tempo de metabolizar toda 
a quantidade ingerida, o álcool ficará circulando por todo o corpo, inclusive pelo 
cérebro. (Figlie, pág. 27 2015). 
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4.3.1. ORIGEM DA DEPENDENCIA 

 

Um único fator explica a gênese da dependência do álcool? Não. Sabe-

se que há fator genético e hereditário, porém este fator não é suficiente para a 

instalação da dependência. Existem outros fatores cruciais chamados de 

fatores predisponentes, segue algum deles:  

A. Ambientais: acesso facilitado, custo acessível, disponível no 

mercado, ao alcance de todos;  

B. Questão cultural: grande aceitação e aprovação da sociedade o uso 

do álcool raramente alguém é contra);  

C. Os canais de comunicação (mídia): estimula o uso sem especificar a 

quantidade segura, “se é que pode dar medida para ingerir álcool”, 

nem as ocasiões nas quais as bebidas alcoólicas não deveriam ser 

consumidas);  

D. Psicológicos individuais: as crenças disfuncionais de que “só é 

possível se divertir após ingerir álcool”).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dica importante 

O modelo cognitivo atualmente aceito integra todos os fatores citados. Ele parte do 
pressuposto de que alguns indivíduos tenham características psicológicas e 
genéticas particulares, que, ao entrar em contato com a substância, desenvolvem 
uma relação com o álcool que difere em cada pessoa. Algumas tornar-se-ão 
dependentes e outras não, em função do número e da intensidade dos diversos 
fatores predisponentes. (Figlie, pág. 27 2015). 
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4.3.2.  DOENÇA 

 Câncer: o consumo pesado está associado a um risco aumentado de 

câncer em orofaringe, laringe, esôfago, fígado e mamas. O álcool por si 

só não é cancerígeno, mas pode potencializar.  

 Distúrbios no sistema nervoso central e periférico. 

 Doenças dermatológicas. 

 Supressão do sistema imunológico. 

 Alteração do funcionamento sexual.  

 Síndrome de abstinência do álcool: a síndrome de abstinência do 

álcool (SAA) é um conjunto de sinais e sintomas que aparecem quando 

as pessoas que bebem excessivamente diminuem ou param de beber.  

 Depressão a depressão: é normal entre as pessoas com problemas de 

consumo de álcool e pode ser o fator decisivo na busca de tratamento. 

 

4.3.2.1. Complicações sociais 

 

 As pessoas começam a ter complicações na sociedade isso implica o 

insucesso de cumprir de forma esperada o papel social desejado, seja ele de: 

 Pai; 

 Mãe;  

 Marido; 

 Esposa; 

 Filho/filha; 

 Profissional; 

 Estudante;  

 Motorista etc.  

 

Onde o resultado é uma catástrofe, trazendo prejuízos para si mesmo e, 

quase que inevitavelmente, para todos que estão à sua volta. O alcoólatra aos 

vai sendo excluído pela sociedade, perdendo sua moral e a maneira como 
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outras pessoas pensam ou reagem em relação a ele acaba reforçando onde 

ele assume esse papel de alcoolista que normalmente o fim é muito triste 

segundo pesquisadores da saúde. 

4.3.2.2. Síndrome fetal alcoólica 

O álcool possui facilidade para ser transferido da corrente sanguínea da 

mãe para o feto. Esse processo ocorre através da travessia pela placenta e 

chega ao cérebro do feto com rapidez e facilidade. Os níveis fetais de álcool 

tornam-se os mesmos que os da mãe. A síndrome fetal alcoólica ocorre em 

30% a 50% de todos os bebês nascidos de mães alcoolistas. As crianças são 

prejudicadas em seu crescimento reduzido, anormalidades morfológicas em 

rosto e cabeça, deformidades nos membros e doença congênita. No futuro 

essas crianças desenvolvem deficiências cognitivas e podem ter retardo 

mental. 

 

4.4. TABACO 
 

Segundo Figlie (2015) existem diversas evidências que mostram ser 

suficientes, e que mostram uma correlação entre tabagismo, baixa renda, e 

baixo nível de escolaridade. Muitos chefes e pais de família, usam parte da 

renda familiar, para serem gastos com o tabagismo e compra de cigarros, o 

que poderia ser usado para se ter a aquisição de uma dieta adequada, lazer, e 

gastos de prevenção da sua saúde e de sua família. Dentre estes fatores 

sociais, pode-se destacar o menor acesso à informação, educação e a 

assistência à saúde nas classes sociais menos favorecidas. 
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4.4.1. COMPLICAÇÕES COM A SAÚDE 

Segundo Figlie (2015) se pensando na fisiopatologia da nicotina como 

uma substância vasoconstritora, que pode aumentar o ritmo cardíaco, 

hipertensão, inclui plaquetas, e pode aumentar o depósito de colesterol e é 

aterogênica, sendo formadora de placas de gordura, e assim é possível se 

explicar a relação do desenvolvimento de diversas doenças desencadeadas 

por ela.  

O tabagismo é causador de mais de 50 doenças de risco, das mesmas 

se podem citar:  

● O tabagismo pode causar doenças cardiovasculares, estas podendo ser; 

angina, infarto agudo do miocárdio [IAM], acidente vascular cerebral 

[AVC], tromboangeíte obliterante;  

● Causar cânceres do pulmão, boca, laringe, esôfago, rim, bexiga, útero, 

fígado, faringe e pâncreas;  

● Possíveis doença pulmonar obstrutiva crônica representada por DPOC, 

estas podendo ser: bronquite e enfisema. Citam-se ainda: aterosclerose, 

sendo a nicotina que aumenta a lipoproteína de baixa densidade e 

diminui a lipoproteína de alta densidade;  

● E também hipertensão arterial (pressão-alta como é comumente dita), e 

que aumenta a catecolamina e a vasopressina. Além de causar 

leucemia, catarata, e a nicotina, que causa a diminuição de 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que um terço da população 
mundial adulta, a qual corresponde a 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, seja 
fumante.1,2 No Brasil, segundo dados do II Levantamento Nacional de Uso de 
Drogas Psicotrópicas, realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre 
Drogas Psicotrópicas (CEBRID), em 2005, o uso na vida de tabaco é de 44% e a 
dependência de nicotina é de 10,1%.3. (Figlie, pág. 39, 2015). 
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antioxidantes no sangue, causando envelhecimento precoce do 

cristalino;  

● A menopausa precoce, que diminui o estrogênio. A úlcera péptica, que 

também diminui o pH do estômago e aumenta a acidez do suco gástrico; 

● Disfunção erétil e impotência sexual. 

 

Figura 10: Pulmão de Tabagista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.paraentender.com.br/pare-de-fumar/ 

 

4.4.2. CONSUMO DE TABACO POR ADOLESCENTE 

 

Segundo Figlie (2015) nos dias atuais um terço da população mundial de 

15 anos ou mais, se encontra em estado de vício de tabaco, chamados 

popularmente de fumantes. Foi feita uma estimativa de que, cerca de nove a 

cada dez fumantes, começaram o tabagismo aos 18 anos. Acredita-se que 

90% dos fumantes adultos tornam-se dependentes da nicotina até os 19 anos 

de idade.  
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● As indústrias que criam e importam o cigarro, conhecedoras do potencial do 

mercado, começam a direcionar seu marketing diretamente para esta faixa 

etária, assim tanto para homens quanto para as mulheres.  

● Um estudo realizado nacionalmente, comprova esse aspecto, apresentando 

que, de um total de 30 milhões de adolescentes, entre 10 e 19 anos de idade, 

2,7 milhões eram ou se tornaram fumantes. Uma pesquisa realizada no Rio 

Grande do Sul, em meados de 2000, a porcentagem de fumantes entre 

adolescentes, era de 12% e a predominância do tabagismo entre 17 e 19 anos 

foi de 26%. E em outros países da américa do sul, a dominância do tabagismo 

dentro do meio adolescente é de aproximadamente 30%.  

 

4.4.3. COMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE DA MULHER 

 

 Segundo Figlie (2015) a nicotina, por ter ação hipoestrôgenica, expõe as 

mulheres à menopausa precoce e ao câncer de mama. 

Além disso, a combinação de anticoncepcional oral (ACO) e tabagismo 

aumenta o risco de IAM, embolia pulmonar e tromboflebite (trombo = coágulo 

sanguíneo, flebite = inflamação de uma ou mais veias) em mulheres jovens em 

dez vezes, quando comparadas às mulheres que não fumam e usam ACO. 

Calcula-se que o tabagismo seja responsável por 40% dos óbitos nas mulheres 

com menos de 65 anos e por 10% das mortes por doença coronariana nas 

mulheres com mais de 65 anos de idade. 

Mulheres que fumam foram comparadas com mulheres não fumantes e 

observou-se maior RR de morte para câncer de pulmão (RR 25,66), DPOC (RR 

22,35), doença cardíaca isquêmica (RR 2,86) e qualquer tipo de AVC (RR 

2,10). (Figlie, pág. 40 2015). 

Em um estudo no Rio Grande do Sul – Pelotas, 32,4% das mulheres 

gestantes eram fumantes, e foi observado que as mães que fumam durante a 

gestação aumentam em 2,5 vezes mais a probabilidade de recorrência de 

baixo peso do recém-nascido em comparação com mães que nunca fumaram. 

(Figlie, pág. 40 2015). 



 
 

Página |042  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 
 

O tabagismo materno durante a gravidez está ligado a baixo peso ao 

nascer, mas os dados apontam que durante o desenvolvimento de excesso de 

peso na infância. 

Quadro 3: Causas pelo Uso Crônico do tabagismo 

● Doenças cardiovasculares: 
- ataques cardíacos: o uso do cigarro 

representa o maior dos fatores de 
risco. 

● Cânceres: 
- Pulmão: de 75 a 85% dos cânceres 

de pulmão decorrem do uso de 
cigarros.  

- Laringe: são significativamente mais 
comuns em fumantes que em não 
fumantes Cavidade uterina;  

- Esôfago, Bexiga, Pâncreas, Rins. 

● Doenças pulmonares:  
- Enfisema, bronquite crônica, 

infecções respiratórias. 
● Efeitos sobre o feto. Os fumantes 

têm maiores riscos de: 
- Aborto espontâneo  
- Crescimento fetal defeituoso  
- Nascimento prematuro  
- Morte do neonato  
- Menor peso corporal  
- Menor circunferência craniana  
- Síndrome de morte repentina. 

 

Fonte: Figlie (2015 – pág. 41). 

 

4.4.4. QUESTÕES PASSIVA DO TABAGISMO 

Um dos maiores problemas do tabagismo social é o tabagismo passivo. 

Pode-se definir como tabagismo passivo a inalação por não fumantes dos não 

fumantes da fumaça proveniente dos cigarros utilizados por aqueles que 

realizam o tabagismo, ou por produtos de fumaça em ambientes fechados. 

Uma definição que já era conhecida desde 1936 na Europa. 

A exposição à população tabagista ambiental, representada pela sigla 

PTA, que se mostra estar associada a inúmeras doenças e representa um dos 

fatores contribuintes à iniciação do tabagismo entre jovens e adolescentes. 

Seguindo conforme a Global Youth Tobacco Survey, sendo simplificada pela 

sigla GYTS, desde 1999 a 2005, em cada região do mundo, entre 30% e 45% 

dos estudantes foram expostos ao tabagismo e a fumaças sendo em casa ou 
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em locais públicos. E, em outro estudo conduzido em sete capitais da América 

Latina, a existência da nicotina foi detectada em 94% dos locais públicos, 

avaliados, que poderiam incluir escolas e até mesmo hospitais. 

A existência do tabagismo passivo em casas e locais públicos, é 

responsável por uma série de problemas, entre elas se podem citar: irritação, 

tosse excessiva, cefaléia e o aumento de chances de doenças cardíacas e de 

câncer. 

4.4.5. NARGUILÉ 

Segundo a Dra. Liz Almeida, do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

(2017) o narguilé faz tão mal quanto o cigarro, ainda afirma que, dependendo 

do período (sessão), atinge rapidamente o equivalente 100 cigarros, ele faz mal 

e causa dependência por conter nicotina em sua fórmula. 

Da mesma forma que acontece com cigarro ou produto do tabaco, o 

narguilé vai fazer a mesma combustão das 4.700 substâncias tóxicas que são 

conhecidas do cigarro e que causam doenças crônicas e cânceres". A Dra. Liz 

Almeida reforça que, na prática, não é o que acontece com o narguilé e, 

mesmo que fosse, as pessoas devem lembrar que apenas a fumaça na boca é 

suficiente para desenvolver um câncer na cavidade oral".  

 

Segundo a Dra. Liz Almeida, o uso do narguilé pode causa: o que os 

estudos afirmam que o narguilé pode desenvolver ao longo do tempo: 

 Câncer de pulmão, 

 Doenças respiratórias,  

 Doença periodontal (da gengiva) e com o  

 Baixo peso ao nascer, além de expor seus usuários a concentrações de 

nicotina que causam dependência.  

 Causar câncer de pulmão, boca e bexiga,  

 Aterosclerose e  

 Doença coronariana. 
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Figura 11: Narguile 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Saúde Brasil. 

 

  

 

 

 

 

A Dra. Liz Almeida (2017) dá o nome para esse fenômeno do narguilé 

de “MODISMO”, e que se espalhou de forma muito rápida no país. Brasil com 

seus aditivos de sabor ocultando o perigo por trás do hábito. Esse produto 

narguilé era um processo muito cultural dos turcos e libaneses. Onde eles 

segunda ela usava de forma moderada, como alguns encontros e finais de 

semanas. Os imigrantes dessa cultura trouxeram o narguilé para o Brasil e a 

moda como sempre pegou forte  por aqui, teve o auxílio também para difundir 

essa cultura de uso uma novela que fez muito sucesso. No mesmo período, 

começou a onda de uso do produto narguilé, e como sempre a porta de 

entrada pelos jovens e mais fácil devido eles estarem aberto a novidades, tem 

Dica 

Os riscos do uso do narguilé não estão somente relacionados ao tabaco, mas 
também a doenças infectocontagiosas. Compartilhar o bocal entre os usuários pode 
resultar na transmissão de doenças como herpes, hepatite C e tuberculose. (A Dra. 
Liz Almeida, do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 2017). 
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início por eles em bares e lanchonetes encontros com os amigos etc.(...) isso 

deu logo um salto na produção que então nasce um novo mercado de consumo 

e com isso a oferta de mais e mais produtos. O aroma do produto chama 

atenção. Alguns pais e os próprios jovens sentem o aroma com seu  cheiro 

adocicado, isso faz eles pensarem que não é nocivo, e pior acham que não 

“tem tabaco no produto”, explica a doutora Liz. 

 

4.5. MÉTODOS DE EVITAR A DEPENDÊNCIA QUÍMICA 
 

Segundo Diehl (2019) a prevenção ao uso do álcool, tabaco, e outras 

drogas, que juntos formam a sigla ATOD, e a prevenção ao uso do álcool, 

tabaco, e outras drogas, podendo ser tantos as de prescrição médica, como as 

de não prescrição médica, deve ter como meta principal evitar a 

experimentação de drogas, e reduzir os danos causados por essas substâncias 

antes que problemas começam de fato a surgir. Desta maneira a prevenção 

pode realmente oferecer outras possibilidades e alternativas, tanto dentro da 

resiliência na família, escola, ambientes de trabalho, e dentro da comunidade 

de promoção de comportamentos mais saudáveis, tendo seu alcance mais 

amplo quando se é alinhado ou que fica em sintonia com as políticas públicas 

do local onde vivem os indivíduos e a aculturada para as vivências. 

Aqueles que recebem o nome de Fatores de Risco, são as situações ou 

eventos que afetam negativamente o indivíduo, o colocando em uma situação 

de grande vulnerabilidade de experimentação, e o consequente e grande uso 

das drogas. E por sua vez, fatores que afetam o grande uso das drogas a 

reduzem, que aumentam a resistência à experimentação, estes são chamados 

de fatores de proteção. 

E por muitas vezes, o que leva a pessoa a experimentar as drogas, é 

por sua própria motivação, e, sabe-se que a exposição repetida a esse 

consumo tende ao desenvolvimento da dependência. Esta, por sua vez, se 

mostra ser resultado de uma combinação complexa de fatores genéticos, 
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fisiológicos e ambientais. É difícil apontar exatamente quando o indivíduo se 

torna dependente da determinada droga, porque, a dependência não é um 

fenômeno claramente demarcado, visto que, se desenvolvesse ao longo de um 

contínuo, que se inicia com problemas associados ao consumo sem a 

presença da dependência propriamente dita e vai até a dependência grave com 

consequências físicas, mentais e socioeconômicas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dica 

Locais de autoajuda - dependente químico - CAPS e Clínicas de 
recuperação 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

O CAPS tem como objetivo entregar um atendimento que possa auxiliar à 
população, e fazer o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários 
pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 
laços familiares e comunitários. 
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