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Resumo
Julgar para tomar uma decisão em meio a várias 
possibilidades que ensejam riscos, perdas, ganhos e 
incertezas não se configura em questão simples. Nesse 
processo, o sujeito precisa verificar a situação considerando 
as alternativas que se compõem de diversos elementos, 
entre eles, a análise do quanto custará essa decisão e que 
beneficio terá em resposta, e quais serão as consequências 
a longo, médio e curto prazo. Nesse sentido, a tomada 
de decisão está associada ao processo deliberativo e 
afetivo que se relaciona com múltiplas variáveis que estão 
interligadas com o fluxo de informações assimiladas pelo 
agente que é responsável pelo julgamento e pela decisão. 
Esse processo é interdependente da estrutura do sujeito 
com os estímulos externos. Dessa forma, as forças do 
sujeito e as forças sociais são elementos importantes a 
serem considerados para a tomada de decisão. Para o 
adolescente essa questão se torna ainda mais importante, 
pois é uma fase do desenvolvimento humano em que a 
pessoa apresenta uma série de comportamentos de risco, 
isso considerando que durante essa etapa da vida está 
ocorrendo um processo de maturação do sistema nervoso 
central, que estão relacionadas a tomada de decisão e 
processos motivacionais. Portanto, tomada de decisão 
entre adolescentes se configura numa questão complexa 
que além de fatores biológicos se relacionam diretamente 
com elementos sociais e psicológicos, depende de 
uma maturidade no desenvolvimento, mas pode estar 
prejudicada se as situações de estresse forem estímulos 
constante na vida dos adolescentes.
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 Julgar para tomar uma decisão em meio a várias 
possibilidades que ensejam riscos, perdas, ganhos e 
incertezas não se configura em questão simples. Nesse 
processo, o sujeito precisa verificar a situação considerando 
as alternativas que se compõem de diversos elementos, entre 
eles, a análise do quanto custará essa decisão e que beneficio 
terá em resposta, e quais serão as consequências a longo, 
médio e curto prazo. Associado, existe o peso dos aspectos 
morais e sociais. Essas decisões incluem as implicações não 
somente para o próprio sujeito, mas para outras pessoas, isso 
associado a percepção da consciência, visto que cada decisão 
haverá uma responsabilidade atrelada1.

O tempo todo se é demandado a dar respostas 
assertivas frente aos diferentes estímulos que se apresentam 
no nosso ambiente. Diante disso, tem-se que tomar decisões, 
e isso requer uma organização e avaliação do sistema nervoso 
central2. Durante esse processo de tomada de decisão muitos 
elementos cognitivos estão envolvidos, seja a memória de 
trabalho, a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório e o 
planejamento.

A tomada de decisão, apesar de fazer parte da atividade 
da vida diária, ainda se faz pouco conhecida, embora tem 
sido abordada pela ciência econômica, matemática e mais 
contemporaneamente pela psicologia e a neurociência1. Na 
economia, o aspecto mais levantado são as decisões em 
cenário de risco, com as estratégias de estudos elaboradas 
pela neurociência sendo possível considerar algumas áreas 
cerebrais envolvidas nesse processo, entre elas o córtex pré-
frontal (CPF).

É de particular interesse a região ventromedial e 
a região córtex orbito frontal (COF) e a área ventral da 
porção medial dos lobos frontais. Além dessas, as estruturas 
subcorticais, como a amígdala e os núcleos de base tem 
sido considerada como parte importante do processo, visto 
sua conexão com a parte frontoestriatal. Pacientes com 
lesões nessas áreas apresentam dificuldades em tomadas 
de decisão1,2. As áreas de modelação cortical (regulação) e 
subcortical (motivação) dentro dos circuitos frontoestriatais 
dorsal (deliberativo-frio) e ventral (afetivo-quente) são muito 
importantes no entendimento de tomada de decisão.

O equilíbrio resultante da sintonia dos dois sistemas1,3 
um deliberativo, estratégico e flexível localizado em circuitos 
na área pré-frontal do cérebro considerado sistema frio; 
outro, considerado sistema afetivo, emocionalmente movido 
por medos, desejos e reflexos, associados a porção do sistema 
límbico, sistema quente. 

De acordo com a mente humana, a forma como 
se elabora o pensar pode ser organizado a partir de duas 
concepções, seja uma forma rápida e outra forma lenta. A 
forma mais rápida de pensar se relaciona com os aspectos 
emocionais emergentes e a intuição, em contra partida a forma 
mais lenta se baseia na lógica e nos aspectos deliberativos3. 
A primeira se relaciona com os elementos cognitivos e a 
segunda com os aspectos da atenção e autocontrole. 

Dentro deste contexto, o pensamento tem um poder 
de influenciar as condutas, visto que, as associações neurais 
passam por processo de aprendizagem que estão diretamente 
ligados aos circuitos neurais. O que está na mente humana é de 
conhecimento individual, isto é, pertence ao próprio sujeito, 
dessa forma, somente ele, que pensa dentro do seu mundo 
singular é dono de suas decisões. Portanto, cada escolha que 
o sujeito se possibilita está diretamente relacionado com o 
peso da sua responsabilidade4,5. Para a tomada de decisão 
consciente é necessário ter autoconhecimento.

Nesse contexto, fazer escolhas não se traduz em 
tarefas fáceis e o modo como ocorre carece de maior 

entendimento, pois é necessário um processo de adaptação 
constante para a tomada de decisão6. Nesse aspecto, o sistema 
de controle executivo, associado as funções executivas, seria 
o provedor do controle deliberativo para planejar, decidir 
e selecionar o que seria implementado. As funções que 
ensejam a capacidade de ter uma flexibilidade de opções de 
escolhas, controle de verificação de várias possibilidades de 
escolhas, controle inibitório, capacidade de pensar melhor 
sobre cada opção e auxiliar na manutenção de implementação 
de escolhas inibindo interferências, são elementos esperados 
de funções executivas. A memória operacional seria aquela 
que iria reter todas as informações necessárias para a tomada 
de decisão.

As ações frente aos estímulos têm uma necessidade 
de sintonia entre os diferentes elementos que compõem as 
funções cognitivas, entre elas o pensamento, a memória, a 
consciência, a sensopercepção, a inteligência, a conduta, 
a afetividade, a orientação, a atenção e a linguagem. 
Todos os elementos aqui citados contribuem para o pleno 
funcionamento e a integralidade das funções cognitivas, 
que favorecem o sujeito uma leitura da realidade vivida de 
forma coerente. Mas, escolher e tomar as melhores decisões 
objetivamente nem sempre estão relacionadas com a razão 
e as emoções, já que se está sempre sofrendo impacto ou 
influência de estímulos que podem minar a capacidade de 
decidir acertadamente2.

Entre as diferentes áreas cerebrais1-2 relacionadas 
a tomada de decisão, além das citadas anteriormente, 
tem-se apresentadas o córtex cingulado e a área pré-
frontal. Dessa forma a tomada de decisão se relaciona aos 
aspectos biológicos, sociais e psicológicos. Nesse sentido, 
a neurociência fornece uma contribuição importante para 
explicar como esse processo acontece, como o cérebro se 
modifica, frente aos estímulos do ambiente e afeta o processo 
do conhecimento e por si a aprendizagem.

Considerando uma perspectiva da neurobiologia, a 
tomada de decisão resulta de etapas que se diferenciam em, 
representação ou identificação de opções que emergem no 
cenário, na avaliação de possíveis riscos e ganhos e perdas, 
bem como, no tempo estimado. Entretanto, todas as etapas 
sofrem a influência tanto do ambiente quanto do próprio 
indivíduo1. 

Além das áreas cerebrais citadas acima, o córtex 
orbito frontal é responsável, também, pela regulação das 
habilidades de fazer a inibição, avaliação e a forma como 
se age frente as informações emocionais e sociais. Na 
concepção de como se processa os significados emocionais 
e os comportamentos imediatos aos estímulos, sabe-se que 
a amígdala é responsável por afetar o estado de humor que 
se altera frente ao estímulo social. As experiências socias 
vivenciadas nos possibilitam evitar certos comportamentos 
por medo de sermos afetados negativamente. Dessa forma, 
o estresse pode ser um estímulo ambiental que afeta esses 
processos, levando as respostas emocionais e as tomadas de 
decisões, cujo resultado pode ser diferente do esperado6. 

Portanto, tomada de decisão está associada ao 
processo deliberativo e afetivo que se relaciona com múltiplas 
variáveis que estão interligadas com o fluxo de informações 
assimiladas pelo agente que é responsável pelo julgamento 
e pela decisão. Esse processo é interdependente da estrutura 
do sujeito com os estímulos externos. Dessa forma, as forças 
do sujeito e as forças sociais7,8 são elementos importantes a 
serem considerados para a tomada de decisão.

Para o adolescente essa questão se torna ainda mais 
importante, pois é uma fase do desenvolvimento humano 
em que a pessoa apresenta uma série de comportamentos 
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de risco, isso considerando que durante essa etapa da vida 
está ocorrendo um processo de maturação do sistema 
nervoso central, que estão relacionadas a tomada de decisão 
e processos motivacionais. Reconhecida como uma fase 
em que a pressão do ambiente pode ser elemento central 
para levar o sujeito a fazer escolhas de risco sem avaliar as 
consequências9,10.

Os cenários de riscos se configuram em situações 
em que todas as probabilidades são conhecidas pelo 
agente. Cenários de incertezas são descritos como aqueles 
em que a pessoa não tem qualquer conhecimento sobre a 
probabilidade de ocorrência de determinado desfecho. Mas 
no contexto geral, situações sociais eliciam incertezas, visto 
que a possibilidade de algo ocorrer não pode ser prevista, 
considerando a complexidade dos fatores associados à sua 
origem8. 

A busca pelo prazer imediato, isto é, ter recompensa 
sem considerar as diferentes situações podem ser elemento 
presente na vida dos adolescentes que levam a tomar decisões 
que os colocam em situação de vulnerabilidade, como, por 
exemplo, o uso de substâncias psicoativas e comportamentos 
de riscos11.

As ideias acima são corroboradas com os dados que 
consideram uso substâncias licitas e ilícitas, onde os usuários 
responderam que o início do uso se deu por volta dos 12 anos 
de idade para álcool e que o uso dependente de drogas se 
faz presente em quase 1,2 milhões de pessoas com idades a 
partir dos 12 anos de idade. Que dos quase 1,3% das pessoas 
que usam drogas na faixa entre 12-65 anos foram vítimas de 
violência onde o agressor também fez uso de drogas12. 

O uso de substâncias psicoativas podem levar uma 
má adaptação do sistema nervoso central, em especial as 
áreas relacionadas a tomada de decisão, isso pode levar a 
uma incapacidade de julgar os riscos e perdas relacionados a 
decisão e dessa forma terem prejuízos associados a situação 
de vulnerabilidade13. Entre as situações de vulnerabilidade, 
pode-se inferir a exposição ao crime e a violência. 

Quando esses adolescentes são expostos ao extremo 
de situações de estresse como os já citados acima, pode 
ocorrer uma dificuldade em assimilar informações14 que 
seriam protetivas para vida e que se fossem utilizadas 
poderiam evitar consequências desvantajosas por escolhas 
inadequadas, visto que as alterações nos fatores associados a 
tomada de decisão estão prejudicadas.

Quando se avalia fatores de risco e proteção para a 
situação de vulnerabilidade tem-se que 13.199.862 escolares 
entre 13 e 17 anos de idade se encontram em situação de risco 
social e que entre as diferentes situações de vulnerabilidade 
se inclui as práticas delituosas15. Outros dados mostram que 
mais de 1,2 milhões de adolescentes morreram no mundo, 
sendo a violência interpessoal a segunda causa no sexo 
masculino na faixa etária de 10 a 19 anos16.

Portanto, tomada de decisão entre adolescentes 
se configura numa questão complexa que além de fatores 
biológicos se relacionam diretamente com elementos 
sociais e psicológicos, depende de uma maturidade 
no desenvolvimento, mas pode estar prejudicada se as 
situações de estresse forem estímulos constante na vida dos 
adolescentes. 

Assim, estudos com essa população se torna necessário 
para melhor comprensão  dessas vulnerabilidades que podem 
implicar no processo decisório que abrenge relações, estilo 
de vida e comportamentos de um modo geral. Destaca-se 
nesse contexto,  a discussão a partir dos períodicos como o 

Journal of Human Growth and Development, este sempre 
traz temáticas que envolvem o desenvolvimento infantil, 
situações ligadas ao adolescente e demais temáticas que 
trazem reflexões atuais.

Assim, nesse fascículo 30.2, temas que requerem 
tomada de decisão também vem sendo discutido. Traz em 
discussão a questão de decisões relacionadas ao abortamento 
em situações de violência sexual contextualizada na legislação 
vigente que assegura a mulher  sofre a influencia do agressor 
na decisão de desistir de solicitar legalmente o encerramento 
da gravidez17. Na mesma temática de saúde da mulher, traz 
um estudo sobre a via do parto no desenvolvimento infantil, 
em consideração ao aumento de riscos psicológicos nos 
partos por via não vaginal18.

Dentro desse aspecto que está relacionado com uma 
etapa do desenvolvimento da infância, apresenta um estudo 
sobre novos instrumentos de triagem do desenvolvimento 
infantil no Brasil, considerando esses utilizados  em diferentes 
estudos19. Em outro ponto, disctute sobre outras formas de 
violência em escola pública vivenciada pelos estudantes, 
fato que implica em situações diversas que envolve esse 
público, considerando comportamentos de riscos, lazer, 
comportamentos violentos e outras variáveis20.

Outros pontos são abordados, incluindo estudos sobre 
aspectos nutricionais. Apresenta uma revisão sobre o perfil 
lipídico de pessoas com síndrome de down, e nesse estudo 
os dados apresentam evidencias para alterações do perfil 
lipídicos nessa população do estudo21. Também apresenta um 
estudo longitudinal sobre estado nutricional de escolares de 
uma rede pública de ensino22. E nessa mesma linha apresenta 
o perfil da alimentação e metabólica e antropométrica em 
adolescentes que nasceram prematuramente23. Para finalizar 
a contextualização sobre os aspectos nutricionais, traz estudo 
sobre o sobrepeso e obesidade em que considera a prevalência 
dessas variáveis em crianças e adolescentes na região norte 
do país24.

Temas como o efeito da intervenção interdisciplinar 
sobre indicadores de  resistência à insulina em adolescentes 
com excesso de peso25  e uso da eletromiografia de superfície 
como medida de  desfecho da fisioterapia em crianças com 
paralisia cerebral26, assim como relacionados a comparação 
dos estímulos  clique e ce-chirp na triagem auditiva na etapa 
do ciclo de vida neonatal27 e os efeitos de um treinamento 
muscular inspiratório e dos exercícios respiratórios em 
crianças com asma28, fecham os temas relacionados ao ciclo 
de vida da infância e adolescência .

Entre outros temas, o jornal aborda a caracterização 
dos casos de sífilis congênita tendo com ênfase no esquema 
terapêutico em maternidade filantrópica no Espirito Santo29. 
Traz ainda considerações sobre os efeitos do exercícios 
aeróbicos sobre parâmetros bioquímicos em pessoas em 
hemodialise30. Apresenta estudo sobre as representações 
sociais da internet para os idosos31, assim como o tema sobre 
morbidade em adultos a partir de um inquérito populacional 
no ano de 2007 a 2008 em Rio Branco32.

Os temas emergentes também estão contemplados 
nesse editorial, como o trabalho que considera as medidas 
de distanciamento social que podem ser reduzidos as mortes 
estimadas relacionadas à COVID-19 no Brasil33.

 Dessa forma o jornal contribui de forma 
contextualizada com a divulgação de temas pertinentes 
e importantes para o contexto atual, dando visibilidade a 
temáticas importantes e que estão ligadas a problemas de 
saúde pública global.
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Abstract
Judging to make a decision amidst several possibilities that   rise to risks, losses, gains and uncertainties 
is not a simple matter. In this process, the subject needs to verify the situation considering the alternatives 
that are made up of several elements, among them, the analysis of how much this decision will cost 
and what benefit it will have in response, and what the consequences will be in the long, medium and 
short term. In this sense, decision-making is associated with the deliberative and affective process that 
relates to multiple variables that are interconnected with the flow of information assimilated by the agent 
who is responsible for the judgment and the decision. This process is interdependent on the subject’s 
structure with external stimuli. Thus, the individual’s forces and social pressure are important elements 
to be considered for decision making. For the adolescent, this issue becomes even more important, as it 
is a phase of human development in which the person exhibits behaviors of risk and during this stage of 
life there is a process of maturation of the central nervous system, which are related to decision-making 
and motivational processes. Therefore, decision making among adolescents is a complex issue that 
in addition to biological factors are directly related to social and psychological elements, depends on a 
maturity in development, but can be impaired if stressful situations are constant stimuli in the lives of 
adolescents.
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