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INTRODUÇÃO:

A adolescência é uma fase crucial da vida marcada por mudanças morfológicas e fisiológicas no

corpo, pela busca de uma nova identidade, por curiosidades e descobertas. Essas mudanças estão associadas

a conflitos pessoais, familiares, sociais e confronto de padrões estabelecidos pela família ou sociedade [1]. O

sentimento de pertencimento e de ser igual a todos em um grupo é altamente valorizado. A busca de

validação pelos pares torna os adolescentes mais vulneráveis   à exposição ao risco.

Se a uniformidade é um desafio para adolescentes saudáveis, isso se torna uma meta quase

impossível para aqueles com algum problema de saúde ou doença crônica. A busca pela aceitação pode

comprometer ainda mais sua saúde e qualidade de vida, pois a doença crônica geralmente requer tratamento

diário, pode ser progressiva, podendo causar incapacidades ou incapacidades.

O tratamento e acompanhamento das doenças crônicas é um desafio, e muitos adolescentes têm

dificuldade em compreender sua doença e aderir ao tratamento. Como as complicações são de longo prazo,

os adolescentes geralmente não se preocupam com elas. A busca pelo prazer imediato advindo de escolhas

arriscadas e o sentimento de invulnerabilidade levam à negação das consequências de seu adoecimento.

Adolescentes com doenças crônicas podem ter maior comportamento de risco do que adolescentes

saudáveis, incluindo o uso de álcool e sexo desprotegido [2]. Em um estudo entre ambulatórios de

especialidades em um grande hospital pediátrico de ensino no nordeste dos Estados Unidos, mais de um

terço dos adolescentes com doenças crônicas usavam álcool e um quinto usava maconha [3].

Em estudo de base populacional no Brasil, a prevalência de doenças crônicas na adolescência foi de

19,2%, com asma apresentando a maior prevalência (7,6%), seguida de cardiopatia (1,9%), hipertensão

(1,0%) e diabetes 0,2%. [4]. A prevalência de problemas de saúde foi de 61,5%, e entre os problemas mais

relatados estava alergia (40,3%) e cefaleia/enxaqueca (24,8%). Tanto as doenças crônicas quanto os

problemas de saúde requerem atenção dos profissionais de saúde e dos pais, no entanto, representam um

grande desafio, pois nesse período os adolescentes se distanciam tanto dos pais quanto dos serviços de saúde

[5].
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A doença crônica precisa de enfrentamento, cuidado e comprometimento. Nesse contexto, o

autocuidado e a resiliência emergem como elementos de ajuda para os pacientes e seus familiares. A

resiliência está relacionada às diferentes formas como o indivíduo lida com processos traumáticos,

experiências difíceis, conflitos pessoais e sociais, mudanças de vida, entre outras situações negativas [6]. O

fortalecimento da resiliência individual melhora os hábitos de vida e a forma como ele lida com os desafios

presentes e futuros, ajudando-o a se adaptar a situações adversas com um olhar de esperança e harmonia.

Treinar a resiliência ajuda a pessoa a melhorar a autoconfiança, o autoconhecimento, o desenvolvimento de

habilidades e uma visão positiva na resolução de problemas [6]. A melhor maneira de tornar uma pessoa

com doença crônica mais resiliente, confiante e auto suficiente é ajudá-la a compreender a doença e suas

limitações por meio da promoção da saúde com projetos de intervenção.

A pandemia de COVID-19 levou ao fechamento e confinamento escolar com múltiplas

consequências na vida dos adolescentes, como estresse crônico e agudo, ansiedade, depressão, aumento do

tempo de uso da internet e mídias sociais e diminuição do autocuidado [7].

A maior parte dos recursos foi direcionada para o tratamento da COVID-19, aumentando as barreiras

para pessoas com doenças crônicas no acesso aos serviços de saúde. Entre as dificuldades encontradas estão

a redução de equipes de saúde, ausência de plataforma para atendimentos por telemedicina, escassez de

hemoderivados, falta de gestão adequada pelos sistemas de saúde, falta de EPIs, problemas no sistema

logístico, dificuldade de acesso ao diagnóstico de doenças e atrasos na tratamentos. [8]

Diante da problemática, o objetivo deste projeto foi avaliar a prevalência de comportamentos de risco

em adolescentes e jovens com doenças crônicas durante a pandemia da COVID-19 e assim, contribuir para

implementação de  políticas públicas direcionadas à demanda deste público.

METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo transversal, que avaliou a prevalência de vulnerabilidades em nosso

público-alvo pelo preenchimento de questionários. Os níveis de resiliência foram medidos pela Escala de

Resiliência Connor-Davidson, a gestão do autocuidado pelo questionário TRACS, a auto-estima pelo

questionário da Escala de Auto-estima Rosenberg, o risco e utilização de substâncias psicoativas pelo

CRAFFT, e os sintomas depressivos pelo PHQ-9. Convidamos pacientes com doenças crônicas

acompanhados no Ambulatório de Especialidades Pediátricas do Hospital de Clínicas da Universidade

Estadual de Campinas (UNICAMP) para participar do estudo. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de

Ética em pesquisa local (CAAE 34924820.8.0000.5404).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Participaram 72 indivíduos entre 11 e 23 anos, com média de idade de 14,4 (±3,0) anos, sendo 43

(60%) do sexo feminino. Os questionários de sintomas depressivos (PHQ-9), uso de substância

(CRAFFT), autocuidado (TRACS), Escala de Autoestima de Rosenberg e Escala de Resiliência foram

aplicados para conhecermos a prevalência de algumas questões no nosso público alvo. A mediana do
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escore de sintomas depressivos (PHQ-9= 16) foi compatível com depressão moderadamente grave.

Sessenta e oito participantes (95%) usavam pelo menos uma substância psicoativa e 65% apresentaram

escore de CRAFFT igual a 2, compatível com alto risco de transtorno de uso de substância. O uso de

substância apresentou uma associação significativa com sintomas depressivos sendo mais grave nos

indivíduos com uso de mais SPA (p=0,001).

Feminino n=43 (60%) Masculino n=29
(40%)

valor de p

Idade 14,2 (±3,1) 14,6 (±2,1) 0,582

Sintomas depressivos 15,1 (±4,9) 14,3 (±4,9) 0,471

Autoestima 24,8 (±2,4) 25,4 (±2,1) 0,315

Resiliência 58,2 (±8,5) 56,0 (±6,5) 0,167

Autocuidado 50,5 (±13,9) 55,1 (±8,3) 0,158

CRAFFT 2,6 (±2,1) 2,8 (±2,1) 0,649

Tabela 1. Teste de Mann-Whitney para variáveis independentes.

Apesar de não identificarmos diferenças significativas dos escores entre os gêneros, ao ajustarmos

pelas variáveis, em análise de regressão logística identificou-se uma associação positiva dos escores de

autocuidado pelo TRACS (OR= 1,09, IC 95% 0,006 - 0,154) e negativa de resiliência (OR= 0,89, IC 95%

-0,1945 - -0,017) com o gênero masculino. Sintomas depressivos e uso de SPA se correlacionaram

negativamente com escores de autoestima, e autocuidado, mas não com resiliência. Escores maiores de

autocuidado (TRACS) estavam relacionados com autoestima do indivíduo (Pearson's r= 0,23, teste, p =

0,049) e Resiliência (Pearson's r= 0,54, teste, p < 0,001).

Nossos dados apontam para uma prevalência de uso de substância e depressão significativamente

superior nos jovens com doenças crônicas comparado à população jovem brasileira. Os escores não foram

diferentes entre os gêneros. Os escores de autoestima e resiliência dos participantes se encontravam

significativamente abaixo da média nacional, com escores de resiliência abaixo dos encontrados para

pacientes com doenças crônicas e comparável a pacientes com doenças psiquiátricas graves [9].

Identificamos que quanto mais depressivo o paciente, maior o uso de substâncias, menor o autocuidado e a

autoestima e quanto maior o autocuidado, maior a resiliência e autoestima. Os níveis de autocuidado foram

maiores nos meninos enquanto que a resiliência foi maior nas meninas. Quanto maior o uso de substâncias,

menor os escores de autocuidado e de resiliência.

CONCLUSÕES:

A pesquisa permitiu um mapeamento da saúde básica dos jovens com doença crônica durante o

período de pandemia do COVID-19. Os nossos dados apontam para uma prevalência significativamente
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maior de uso de substâncias e depressão em comparação com a população jovem brasileira. Os sintomas

depressivos têm sido associados a efeitos negativos a longo prazo em adolescentes com doenças

crônicas, incluindo morbidades, controle da doença, autocuidado e adesão ao tratamento e satisfação

com a qualidade de vida. Em consonância com a literatura, os sintomas depressivos foram associados ao

maior uso de SPA e menor autoestima. Os escores de autoestima e resiliência dos participantes estavam

significativamente abaixo da média nacional para sua idade, com escores de resiliência abaixo daqueles

encontrados para pacientes com doenças crônicas no Brasil e comparáveis a pacientes com doenças

psiquiátricas graves. Em tempos de pandemia, a vulnerabilidade dos adolescentes com doença crônica

aumentou significativamente. Diante desses dados, é importante que profissionais da saúde proponham

projetos que auxiliem os pacientes com doenças crônicas a desenvolverem a autonomia, autoestima,

resiliência e cessar o uso de substâncias psicoativas, para assim, melhorar a qualidade de vida, saúde

mental e bem-estar.
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