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O objetivo deste estudo é determinar a prevalência e os fatores associados à procura pelos serviços de saúde pelos 
adolescentes de Parnaíba-PI, em 2017/2018. Trata-se de um estudo transversal que analisou dados de inquérito 
populacional. Foram entrevistados adolescentes do 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas da zona 
urbana de Parnaíba-PI, de outubro de 2017 a maio de 2018. Estimaram-se as prevalências e seus respectivos 
intervalos de confiança a 95% sobre a procura pelos serviços de saúde entre os escolares, cuja associação com as 
variáveis explicativas foi realizada mediante regressão múltipla. Nos últimos 12 meses, 42,8% (IC95%: 38,3;47,4) 
procuraram o serviço de saúde. A Unidade Básica à Saúde (UBS) foi o local mais procurado (71,1%; IC95%: 
64,2;77,2). O uso de drogas ilícitas teve associação negativa com a procura de serviços de saúde (OR=0,51; IC95%: 
0,28;0,93). A procura pelos serviços de saúde nos últimos 12 meses foi elevada e a UBS o local mais procurado. 
Adolescentes que consumiram drogas procuraram menos os serviços de saúde, apontando a vulnerabilidade 
destes jovens. 

Palavras-Chave: Comportamento do adolescente. Drogas Ilícitas. Fatores de proteção. 
Fatores de risco. 

 
The objective this study is to determine the prevalence and factors that may be associated with the demand for 
health services among adolescents from Parnaíba-PI, in 2017/2018. This is a study cross-sectional population 
survey. It was interviewed adolescents from the 9th grade of public elementary schools in the urban area of 
Parnaíba-PI, from october 2017 to may 2018. The prevalences and their respective 95% confidence intervals of the 
use of health services among the students were estimated, whose association with the explicative variables 
multiple regression analysis was performed. In the last 12 months, 42.8% (95%CI: 38.3;47.4) sought for health 
services. The Basic Health Unit (UBS) as the most demanded place (71.1%; 95%CI: 64.2;77.2). The use of illicit drugs 
was negative statistic associated with the outcome was verified (OR=0.51; 95%CI: 0.28;0.93). The demand for health 
services in the last 12 moths was high, being the UBS the most demanded place. Adolescents who consuming 
drugs used health services less, pointing the vulnerability for these young people. 

Keywords: Behavior of the adolescent. Illicit drugs. Protection factors. Risk factors. 

                                                      
1 Programa de Pós-graduação em Saúde e Comunidade da Universidade Federal do Piauí. Av. Frei Serafim, 2280 - Centro (Sul), 64001-
020 - Teresina-PI, Brasil. E-mail: ronearaujobc@gmail.com, alinesousajustino@gmail.com. 
2 Professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; Av. dos Bandeirantes, 3900, Campus Universitário - 
Bairro Monte Alegre; CEP: 14040-902; Ribeirão Preto – SP, Brasil. Email: tauanizampi@usp.br. 
3 Professora Associada da Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais; Av. Prof. Alfredo Balena, 190; Bairro Santa 
Efigênia; Sala 434; CEP: 30130-100; Belo Horizonte – MG. Email: dcmalta@uol.com.br. 
4 Professor Associado I do Departamento de Bioquímica e Farmacologia e do Programa de Pós-graduação em Saúde e Comunidade da 
Universidade Federal do Piauí. Av. Frei Serafim, 2280 - Centro (Sul), 64001-020 - Teresina-PI, Brasil. Email: osmar@ufpi.edu.br 



Sousa, et al.  ISSN 1983-6708 

Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.14, n.1, Pub.9, fevereiro 2021 - Pág.  80 

 

1. INTRODUÇÃO 
  

A adolescência é um período de intensas 
alterações e desafios, que incluem as questões 
emocionais, cognitivas e fisiológicas associadas às 
mudanças comportamentais, de relações com a 
família, pares e amigos e a crescente expectativa 
quanto ao ingresso ao ensino superior e/ou 
mercado de trabalho. Este período é marcado por 
uma maior autonomia, cujas decisões tomadas 
podem impactar negativamente em sua saúde e 
perdurar até a vida adulta (OMS, 2016). 

Em geral os adolescentes apresentam bom 
estado de saúde, destacando-se, entretanto, 
grandes desigualdades, que resultam em 
vulnerabilidade e maior exposição a doenças e 
agravos, muitas delas relacionadas à pobreza 
(desnutrição, HIV/AIDS e outras doenças 
infecciosas), violência, lesões de trânsito e 
suicídio, além das doenças e agravos não 
transmissíveis (DANT) (OMS, 2015; PATTON et 
al., 2016). 

Sabendo que esta população representa um 
grupo prioritário para promoção e cuidados à 
saúde (OLIVEIRA et al., 2012) e que, no último 
censo demográfico, os adolescentes 
correspondiam a 20% da população brasileira, 
destaca-se a importância de se pesquisar e estudar 
o comportamento e as necessidades desse grupo 
específico (OLIVEIRA et al., 2012). 

No âmbito nacional, as duas últimas 
edições (2012 e 2015) da Pesquisa Nacional de 
Saúde do Escolar (PeNSE) abordaram a temática 
da utilização dos serviços de saúde entre 
adolescentes em sua investigação (BRASIL, 2013; 
2016). Entretanto, pesquisas locais sobre o tema 
ainda são escassas, e relativamente recentes 
(PALAZZO, BÉRIA e TOMASI, 2003; CLARO et 
al., 2006; NUNES et al., 2012; OLIVEIRA et al., 
2012; OLIVEIRA et al., 2018).  

Destaca-se que este tema é de grande 
relevância para os gestores locais, Parnaíba-PI 
apresenta-se como um município-alvo para 
realização de estudos que possam gerar 
informações sobre as necessidades pontuais dessa 
população para orientar o processo de trabalho e 
cuidado de gestores e profissionais de saúde do 
município. 

O presente estudo tem como objetivo 
determinar a prevalência e os fatores associados à 
procura dos serviços de saúde pelos adolescentes 
de Parnaíba-PI. 

 

2. MÉTODOS 
 
Este estudo analisa dados do inquérito 

populacional denominado “Análise da saúde do 
escolar de Parnaíba-PI”, um estudo transversal 
realizado por alunos da Universidade Federal do 
Piauí, sob supervisão de um docente da 
instituição, cuja população-alvo foram os alunos 
do 9º do ensino fundamental (antiga 8ª série) de 
escolas públicas (estaduais e municipais) da zona 
urbana de Parnaíba-PI. 

Situada a 339 km da capital, com 
população estimada de 152.653 habitantes, e 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) 0,687, em 2018 (BRASIL, 2018), Parnaíba-
PI é a principal cidade da região litorânea do 
estado, possuindo a maior população de 
estudantes e maior rede de serviços de saúde do 
Norte do Piauí.  

A seleção da amostra ocorreu em dois 
estágios. O primeiro estágio da seleção foi do tipo 
estratificada proporcional, onde as escolas foram 
estratificadas por região geográfica, conforme a 
divisão dos quatro distritos de saúde 
disponibilizados pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Parnaíba-PI. É importante 
destacar que todas as escolas públicas (22 escolas: 
9 estaduais e 13 municipais) dos distritos 
participaram da pesquisa, de forma que cada uma 
seja representante do meio ao qual está inserida. O 
segundo estágio da seleção foi do tipo aleatório 
simples para a seleção das turmas nas escolas. 

Para o cálculo amostral, considerou-se um 
erro amostral de 5%, nível de confiança de 95%, 
prevalência de 50% e uma população de 1.302 
alunos. Assim, foi calculada uma amostra de 297 
participantes. No entanto, como previsão para 
possíveis perdas amostrais, foram coletados dados 
de 470 alunos.  

A coleta de dados ocorreu no período de 
outubro de 2017 a maio de 2018, utilizando o 
questionário autoaplicável da PeNSE 2012, com 
cerca de 120 perguntas, organizados em módulos 
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temáticos, incluindo, a utilização dos serviços de 
saúde (BRASIL, 2013). 

Para descrever o uso dos serviços de saúde 
pelos adolescentes, foram selecionadas as 
seguintes variáveis: 1) “Nos últimos 12 meses, 
você procurou algum serviço ou profissional de 
saúde para atendimento relacionado à própria 
saúde?”(respostas: sim; não); 2) “Nos últimos 12 
meses, qual serviço de saúde você procurou mais 
frequentemente?” (respostas: Unidade Básica de 
Saúde (UBS); consultório médico particular; 
consultório odontológico; consultório de outro 
profissional de saúde; serviço de especialidades 
médicas ou policlínica; pronto-socorro ou 
emergência; hospital; laboratório ou clínica para 
exames complementares; serviço de atendimento 
domiciliar; farmácia; outro); 3) “Nos últimos 12 
meses, quantas vezes você procurou por alguma 
UBS?” (respostas: nenhuma vez; 1 ou 2 vezes; 3 a 5 
vezes; 6 a 9 vezes; 10 ou mais vezes); 4) “Você foi 
atendido, na última vez que procurou por alguma 
UBS, nestes últimos 12 meses?” (respostas: sim; 
não). 

Para verificar a associação de fatores com a 
utilização dos serviços de saúde, a variável 
desfecho foi selecionada a partir do 
questionamento sobre a utilização dos serviços de 
saúde nos últimos 12 meses.  

Os fatores pesquisados que poderiam estar 
associados à sua utilização foram dispostos em 
grupos: 1) características sociodemográficas dos 
adolescentes: sexo (feminino, masculino); idade 
(≤13, 14 e ≥15, em anos); cor de pele (branca, preta, 
amarela, parda e indígena); 2) aspectos familiares 
dos adolescentes: escolaridade da mãe (0 a 8, 9 a 
11 e 12 e mais, em anos); escolaridade do pai (0 a 
8, 9 a 11 e 12 e mais, em anos); moradia com os 
pais (nenhum, pelo menos um e ambos); 3) 
comportamentos de risco: tabagismos atual (não, 
sim); consumo de álcool (não, sim); uso de drogas 
(não, sim); uso de algum método para evitar 
gravidez e/ou DST (não teve relação, não, sim e 
não sabe); uso de preservativo (não teve relação, 
não, sim e não sabe); direção de veículo 
motorizado (não, sim); uso de capacete (não, sim); 
4) situação de saúde: ter sido agredido (não, sim); 
presença de dor de dente (não, sim, não lembra); 
atitude em relação ao peso corporal (nada, perder 
peso, ganhar peso, manter peso). 

Os dados foram tabulados em dupla 
entrada e organizados no software Microsoft Excel 
2010 (Microsoft Corp., Estados Unidos). As 
análises estatísticas (descritiva e inferência) dos 
dados foram realizadas no software Stata versão 
14.0 (StataCorp LP, College Station, Estados 
Unidos). 

Foram estimados as prevalências e os 
intervalos de confiança a 95% (IC95%) das 
características sobre a utilização dos serviços de 
saúde, estratificadas por sexo. Foi utilizado o teste 
Qui-Quadrado de Pearson. A magnitude das 
associações entre a variável de desfecho e as 
independentes foram medidas pelo odds ratio (OR) 
e seus respectivos IC95%, utilizando a regressão 
logística múltipla, adotando a primeira categoria 
de cada variável como referência. A significância 
estatística foi atestada quando o valor p < 0,05.  

Foi realizada uma análise univariada 
dentro de cada grupo. As variáveis que 
resultaram em associação com nível de 
significância p ≤ 0,20 foram selecionadas para o 
modelo múltiplo ajustado pela variável idade, 
para controle dos efeitos dos comportamentos de 
riscos estudados (OLIVEIRA et al., 2015).  

É importante destacar que todas as 
variáveis pesquisadas tiveram completitude acima 
de 95,0%, com exceção do tipo de serviço de saúde 
que o adolescente procurou nos últimos 12 meses 
(87,0%). Destaca-se que apenas foram 
considerados as perguntas com uma única 
alternativa de resposta. 

A pesquisa cumpriu todos os aspectos 
éticos e legais, conforme a Resolução nº 466/2012 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sob 
aprovação do Conselho de Ética em Pesquisa 
(CEP) da Universidade Federal do Piauí (Parecer 
nº 2.283.902), com aprovação dos conselhos 
estaduais e municipais de educação de Parnaíba-
PI. Os estudantes assim como seus pais e/ou 
responsáveis assinaram o Termo de Assentimento 
Livre e Esclarecido (TALE) e Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
respectivamente. Os dados desta pesquisa foram 
guardados e armazenados de modo confidencial e 
utilizadas apenas para fins de pesquisa e estudos. 
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3. RESULTADOS 
 
 Dos 470 escolares entrevistados, a maioria 
era do sexo feminino (57,6%), autodeclarado de 
pele parda (59,9%), tinha idade igual ou superior 
aos 15 anos (56,7%) e morava com ambos os pais 
(48,4%). Cerca de 52,3% das mães e 43,4% dos pais 
tinham de 0 a 8 anos de estudos (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Características sociodemográficas dos 
escolares de Parnaíba-PI, 2017/2018. 

Variáveis sociodemográficas n % 

Sexo   

Masculino 199 42,4 

Feminino 270 57,6 

Cor   

Branca 104 22,4 

Parda 278 59,9 

Preta 46 9,9 

Amarela 11 2,4 

Indígena 25 5,4 

Idade 464  

≤13 26 5,6 

14 176 37,7 

≥15 265 56,7 

Moradia com pais   

Nenhum 48 10,2 

Apenas um 194 41,4 

Ambos 227 48,4 

Escolaridade da mãe (em 
anos) 

  

0 a 8 240 52,3 

9 a 11 113 24,6 

12 e mais 33 7,2 

Não sabe 73 15,9 

Escolaridade do pai (em anos)   

0 a 8 200 43,4 

9 a 11 80 17,4 

12 e mais 24 5,2 

Não sabe 157 34,1 
Fonte: Inquérito Parnaíba, PI. 2018. 

 
A procura pelos serviços de saúde nos 

últimos 12 meses foi relatada por 42,8% dos 
escolares, sendo mais frequente no sexo feminino 
(44,7%; IC95%: 38,8;50,8) e sem diferença 
significante com o sexo masculino (40,3%; IC95%: 
33,4;47,6). A Unidade Básica de Saúde (UBS) 

(71,1%; IC95%: 64,2;77,2), o consultório 
odontológico (9,1%; IC95%: 5,7;14,2) e o hospital 
(5,9%: IC95%: 3,3;10,4) foram os tipos de serviços 
mais procurados, respectivamente (Tabela 2). 

A maioria dos adolescentes (56,8%; IC95%: 
49,6;63;7) buscou a UBS de uma a duas vezes nos 
últimos 12 meses. Entretanto, 14,6% (IC95%: 
10,2;20,4) dos entrevistados não procuraram este 
serviço e, em contrapartida, 8,8% (IC95%: 5,5;13,8) 
buscaram de 6 ou mais vezes. Não houve 
diferença entre os sexos. Ademais, 83,8% (IC95%: 
77,8;88,4) dos adolescentes afirmaram ter sido 
atendido na última vez que procuraram o posto 
de saúde, sem diferença de procura segundo sexo 
(Tabela 2). 

Não teve diferença na procura pelos 
serviços de saúde entre os escolares segundo 
morar com ambos os pais, sofrer agressão, ou 
imagem corporal, consumo de álcool, tabaco, 
relação sexual, direção de veículo e usar capacete 
(Tabela 3). 

Na análise de regressão logística múltipla, 
o modelo final apontou que os escolares que 
utilizavam drogas, comparado aos que não 
usavam, têm menos chances de procurar o serviço 
de saúde (OR = 0,51; IC95%: 0,28;0,93) de procurar 
os serviços de saúde (Tabela 3). 
 

4. DISCUSSÃO 
 

O estudo conduzido entre escolares do 
interior do Piauí, indicou que quatro a cada dez 
adolescentes afirmaram ter buscado o serviço de 
saúde nos últimos 12 meses, sendo a Unidade 
Básica de Saúde o local mais procurado. 
Adolescentes que consumiram drogas, 
procuraram menos os serviços de saúde. 

Há uma demanda considerável pelos 
serviços de saúde entre os adolescentes, como 
observado nos resultados dos estudos sobre as 
edições de 2012 e 2015 da PeNSE (OLIVEIRA et 
al., 2015; OLIVEIRA et al., 2018), evidenciado que 
cerca da metade dos adolescentes entrevistados 
procuraram algum tipo de serviço de saúde. 

Foi verificado que a UBS foi o local 
preferencial de acesso aos serviços, assim como o 
resultado da PeNSE 2012 (OLIVEIRA et al., 2015), 
apontando a importância da Atenção Primária à 
Saúde (APS) como a porta preferencial de entrada 
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do sistema de saúde. Nessa perspectiva, as UBSs 
configuram-se como o principal meio de acesso ao 
sistema, direcionando os usuários aos serviços 
especializados quando necessário (PINTO; 
GIOVANELLA, 2018). 

No entanto, é preciso salientar que há uma 
parcela significativa dessa população que pouco 
procura os serviços de saúde. E, muitas vezes, isso 
é resultado da fragilidade da oferta e acesso aos 
serviços, além do processo de trabalho das 
equipes de atenção básica (MACHADO; 
MODENA; LUZ, 2020). Estudo qualitativo 
realizado com adolescentes do 9º ano de um 
centro educativo de Fortaleza–CE, apontou que as 

dificuldades encontradas no acesso aos serviços 
ocorrem desde a demora na marcação da consulta 
até o momento do atendimento (MACHADO; 
MODENA; LUZ, 2020). Por isso, é importante 
uma transformação do serviço de saúde num 
ambiente acolhedor, com vínculo e afeto entre 
profissionais e adolescentes, desenvolvendo 
serviços e ações curativas, preventivas e 
promotoras de saúde conforme às necessidades 
locais de saúde dessa população (NUNES et al., 
2012; MARTINS et al., 2019). 
 
 
 

 
Tabela 2. Características da utilização dos serviços de saúde nos últimos 12 meses dos escolares, estratificado por 
sexo, Parnaíba-PI, 2017/2018. 

Procura pelos Serviços de 
Saúde 

Total Sexo 

Masculino  Feminino  

n % IC95%* n % IC95%* n % IC95%* 

Últimos 12 meses          

Sim 193 42,8 38,3;47,4 75 40,3 33,4;47,6 118 44,7 38,8;50,8 

Não 258 57,2 52,6;61,7 111 59,7 52,4;66,6 146 55,3 49,2;61,2 

Tipo de Serviço          

UBS 133 71,1 64,2;77,2 48 65,8 53,9;75,9 85 74,6 65,6;81,8 

Consultório Odontológico 17 9,1 5,7;14,2 12 16,4 9,4;27,1 5 4,4 1,8;10,2 

Hospital 11 5,9 3,3;10,4 3 4,1 1,3;12,3 8 7,0 3,5;13,5 

Consultório Particular 10 5,3 2,9;9,7 1 1,4 0,2;9,5 9 7,9 4,1;14,6 

Farmácia 7 3,7 1,8;7,7 6 8,2 3,7;17,4 1 0,9 0,1;6,1 

Outros 9 4,8 2,5;9,04 3 4,1 1,3;12,3 6 5,3 2,4;11,4 

Vezes que procurou a UBS          

Nenhuma 28 14,6 10,2;20,4 15 20,0 12,3;30,8 13 11,1 6,5;18,3 

1 ou 2 109 56,8 49,6;63;7 37 49,3 38,0;60,7 72 61,5 52,3;70,0 

3 a 5 38 19,8 14,7;26,1 15 20,0 12,3;30,8 23 19,7 13,3;28,0 

6 ou mais  17 8,8 5,5;13,8 8 10,7 5,4;20,2 9 7,7 4,0;14,2 

Atendido na última vez          

Sim 160 83,8 77,8;88,4 58 78,4 67,3;86,5 102 87,2 79,7;92,2 

Não 31 16,2 11,6;22,2 16 21,6 13,5;32,7 15 12,8 7,8;20,3 

*IC95%: Intervalo de Confiança a 95%. Fonte: Inquérito Parnaíba, PI. 2018. 

 
A pesquisa identificou a baixa prevalência 

da procura por consultórios privados, o que pode 
ser justificado pela população oriunda de escolas 
públicas, de baixa renda, além das políticas de 
austeridade e, consequentemente, os impactos 
sociais causados (SCHRAMM; PAES-SOUSA; 
MENDES, 2018). Estudos apontam a redução do 
número de usuários de convênios e planos de 
saúde em função em decorrência da instabilidade 
de emprego e aumento do desemprego, 

resultando numa migração e maior utilização do 
serviço público (SCHRAMM; PAES-SOUSA; 
MENDES, 2018). 

Na análise de regressão logística múltipla, 
o resultado mostrou que o adolescente que 
afirmou usar drogas busca menos os serviços de 
saúde. Estes dados são preocupantes, uma vez 
que o aumento da experimentação de drogas 
ilícitas constitui-se um grave problema de saúde 
pública, especialmente porque a maconha, 
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cocaína, crack e anfetamina podem resultar em 
desfechos adversos à saúde, como transtornos 
mentais, suicídio, acidentes de trânsito e violência, 
elevando a chance de dependência na fase adulta 
(MALTA et al., 2011; DEGENHARDT; HALL, 
2012). 

No estudo de Paula et al. (2014) foi 
enfatizado que os usuários de drogas não 

procuram o serviço de saúde devido a outros 
problemas e não por motivos associados ao uso de 
substâncias psicoativas, o que dificulta a 
identificação das necessidades de saúde desses 
indivíduos e um planejamento de abordagem 
direcionadas ao real problema. 

 
Tabela 3. Fatores associados à utilização dos serviços de saúde nos últimos 12 meses entre escolares, Parnaíba-PI, 
2017/2018. 

Variáveis Procura por serviços de 
saúde 
(Sim) 

OR bruta 
(IC95%*) 

valor p OR ajustada** 
(IC95%*) 

valor 
p 

n % (IC95%*) 

Características dos 
escolares 

      

Sexo       

Feminino 118 44,7 (38,8;50,8) 1,00    

Masculino 75 40,3 (33,4;47,6) 0,84 (0,57;1,22) 0,356 - - 

Idade [em anos]       

≤13 7 26,9 (12,7;48,2) 1,00  - - 

14 76 45,0 (37,6;52,6) 2,22 (0,88;5,61) 0,084 - - 

≥15 109 43,1 (37,1;49,3) 2,05 (0,83;5,09) 0,112 - - 

Cor de pele       

Branca 46 46,0 (36,3;56,0) 1,00    

Preta 20 45,4 (31,0;60,7) 0,98 (0,49;2,00) 0,952 - - 

Amarela 5 50,0 (18,1;81,9) 1,17 (0,32;4,34) 0,810 - - 

Parda 109 41,0 (35,2;47,0) 0,81 (0,51;1,30) 0,387 - - 

Indígena 10 40,0 (22,0;61,2) 0,78 (0,32;1,92) 0,591 - - 

Aspectos familiares       

Escolaridade da mãe 
[em anos] 

      

0 a 8 106 46,3 (39,9;52,8) 1,00  1,00  

9 a 11 43 38,7 (30,0;48,2) 0,73 (0,46;1,17) 0,189 0,70 (0,44;1,13) 0,144 

12 e mais 14 43,8 (27,1;61,9) 0,90 (0,43;1,90) 0,788 0,89 (0,42;1,87) 0,762 

Não sabe 26 38,2 (27,3;50,1) 0,72 (0,41;1,25) 0,241 0,77 (0,44;1,35) 0,353 

Escolaridade do pai 
[em anos] 

      

0 a 8 83 42,8 (45,9;49,9) 1,00  1,00  

9 a 11 41 53,2 (41,9;64,3) 1,52 (0,89;2,60) 0,120 1,53 (0,90;2,60) 0,115 

12 e mais 9 39,1 (20,6;61,4) 0,86 (0,35;2,09) 0,738 0,86 (0,36;2,10) 0,741 

Não sabe 56 37,6 (30,1;45,7) 0,80 (0,52;1,25) 0,332 0,82 (0,53;1,27) 0,375 

Moradia com pais       

Nenhum 17 35,4 (22,9;50,3) 1,00  1,00  

Apenas um 69 37,5 (30,7;44,8) 1,09 (0,56;2,12) 0,791 1,17 (0,60;2,29) 0,648 

Ambos 107 49,1 (42,4;55,8) 1,76 (0,91;3,38) 0,086 1,88 (0,96;3,66) 0,060 

      Continua... 
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Tabela 3. Continuação. 

Variáveis Procura por serviços de saúde 
Sim 

OR bruta 
(IC95%*) 

valor 
p 

OR ajustada** 
(IC95%*) 

valor 
p 

n % (IC95%*) 

Comportamento de 
risco 

      

Tabagismo atual       

Não 162 44,9 (39,8;50,1) 1,00  1,00  

Sim 30 34,9 (25,4;45,7) 0,65 (0,40;1,08) 0,093 0,64 (0,39;1,06) 0,081 

Consumo de álcool       

Não 152 44,2 (39,0;49,5) 1,00    

Sim 41 38,7 (29,8;48,4) 0,80 (0,51;1,24) 0,317 - - 

Uso de drogas       

Não 175 45,2 (40,3;50,2) 1,00  1,00  

Sim 18 30,5 (19,9;43,7) 0,53 (0,29;0,96) 0,034 0,51 (0,28;0,93) 0,026 

Uso de métodos para 
evitar gravidez ou 

DST 

      

Não transou 134 42,1 (36,8;47,7) 1,00    

Não 12 41,4 (24,3;60,8) 0,97 (0,45;2,10) 0,937 - - 

Sim 43 43,9 (34,2;54,0) 1,07 (0,68;1,70) 0,761 - - 

Não sabe 4 66,6 (14,9;95,8) 2,75 (0,49;15,31) 0,229 - - 

Uso de preservativo       

Não transou 134 42,1 (36,8;47,7) 1,00    

Não 26 38,8 (27,7;51,2) 0,87 (0,51;1,50) 0,615 - - 

Sim 25 48,1 (34,5;61,9) 1,27 (0,70;2,29) 0,423 - - 

Não sabe 5 55,6 (19,5;86,6) 1,72 (0,45;6,53) 0,423 - - 

Uso de capacete       

Não 99 39,3 (33,4;45,5) 1,00  1,00  

Sim 90 46,4 (39,4;53,5) 1,34 (0,91;1,96) 0,133 1,32 (0,90;1,94) 0,148 

Dirigir veículo       

Não 128 42,2 (36,8;47,9) 1,00    

Sim 60 42,9 (34,8;51,3) 1,02 (0,68;1,54) 0,904 - - 

Situações de saúde       

Ter sofrido agressão       

Não 161 41,8 (37,0;46,8) 1,00    

Sim 25 48,1 (34,5;61,9) 1,29 (0,72;2,30) 0,392 - - 

Dor de dente       

Não 134 43,1 (37,7;48,7) 1,00    

Sim 42 45,6 (35,6;56,1) 1,11 (0,69;1,77) 0,663 - - 

Não sabe 16 36,4 (23,2;52,0) 0,75 (0,39;1,45) 0,400 - - 

Atitude em relação ao 
peso corporal 

      

Nada 75 39,9 (33,1;47,1) 1,00    

Perder peso 42 46,2 (36,0;56,6) 1,29 (0,78;2,14) 0,321 - - 

Ganhar peso 52 44,8 (35,9;54,1) 1,22 (0,76;1,96) 0,400 - - 

Manter peso 24 43,6 (30,9;57,3) 1,17 (0,63;2,14) 0,620 - - 

*IC95%: Intervalo de Confiança a 95%. **Modelo ajustado por idade. Fonte: Fonte: Inquérito Parnaíba, PI. 2018, os 
Autores.  

 
Além disso, uma pesquisa qualitativa 

realizada em Belo Horizonte- MG revela que os 
usuários de droga requerem diferentes demandas 
dos serviços de saúde, devido inúmeras 
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necessidades de saúde, muitas vezes relacionadas 
com experiências individuais, sociais e estruturais, 
que influenciam negativamente o indivíduo a se 
conformar com o processo de dependência e 
sofrimento (MACHADO; MODENA; LUZ, 2020). 

O conhecimento sobre o uso dos serviços 
de saúde por uma população é essencial para 
avaliação do sistema de saúde e melhorias na 
qualidade dos serviços. Assim, as informações 
produzidas neste estudo serão de grande valia 
para profissionais e gestores de saúde formularem 
estratégias e políticas, levando em consideração as 
necessidades pontuais, para atenção integral à 
saúde do adolescente. 

Sendo assim, recomenda-se o 
desenvolvimento de novos estudos, com 
metodologias quantitativas e/ou qualitativas para 
melhor compreensão da relação dos adolescentes 
que usam drogas ilícitas e utilizam os serviços de 
saúde. 

O fato desta pesquisa só coletar dados de 
alunos em escolas públicas e não ter sido 
registrados dados sobre renda familiar podem 
influenciar nesses achados díspares, como não 
associação com escolaridade dos pais, a não 
procura em quem tem maior demanda, como dor 
de dente, uso de tabaco, demanda por orientação 
sexual, sofrer agressão, e outros.  

Apesar desse estudo ser o primeiro 
inquérito populacional abordando a procura pelos 
serviços de saúde entre adolescentes em Parnaíba-
PI, é interessante destacar o cuidado em relação à 
interpretação de seus achados. Os escolares de 
instituições privadas, da zona rural e os que 
estavam ausentes no dia da realização da pesquisa 
não foram investigados. Além disso, o fato de as 
escolas privadas não terem participado da 
pesquisa, pode ser um fator limitante e de 
incompatibilidade com os achados nacionais 
(OLIVEIRA et al., 2015). Ademais, o questionário, 
apesar de ser autoaplicável e dos termos de 
confidencialidade, contém questões de aspectos 
bastante íntimos, como o comportamento sexual e 
uso de drogas, e, assim, pode-se sugerir um viés 
de informação nas respostas. 

Além disso, a pesquisa adotou o 
delineamento transversal e esse tipo de estudo 
não permite realizar inferências causais, uma vez 
que não foi possível afirmar se a procura pelos 

serviços de saúde é causa ou consequência de 
alguns fatores estudados. Desse modo, essa 
característica do nosso estudo pode ser fator 
limitante na provável falta de poder estatístico 
para encontrar diferenças significativas entre as 
variáveis independentes e o uso dos serviços de 
saúde, assim também como apresentado no 
trabalho de Nunes et al (2015). 
 

5. CONCLUSÃO 
 

A pesquisa possibilitou conhecer que a 
procura de serviços de saúde é elevada entre 
adolescentes, e a Unidade Básica de Saúde foi o 
local mais procurado. Adolescentes que 
consumiram drogas, procuraram menos os 
serviços de saúde, indicando que é um grupo que 
deve ser dada atenção especial por sua maior 
vulnerabilidade.  

Esse estudo foi o primeiro entre escolares 
da rede pública do interior do Piauí, e por se tratar 
de um tema que envolve uma população com 
grandes necessidades de esclarecimentos, 
oportunidades e visibilidade, seria de grande valia 
usar esse espaço que é frequentado pelos 
adolescentes, para discussão e aprendizado de 
questões rotineiras que muitas vezes levam o 
adolescente à maior exposição de suas 
vulnerabilidades. Portanto os gestores devem 
investir na melhoria e qualificação da Atenção 
Primária como porta de entrada para responder 
também às demandas dessa faixa etária. 
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