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Apresentação

“O adolescente, quando comparece à consulta, não deixa 
a adolescência em casa. É sempre um adolescente, doente ou 
não, com as questões e vicissitudes da Adolescência”

Cristiane de Freitas Cunha Grillo e Roberto Assis Ferreira

“ É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saú-
de, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.”

Artigo 227, Constituição Federal

É com muita alegria que apresentamos à rede SUS de Belo Horizonte, a segunda 
edição do Protocolo de Atenção à Saúde do Adolescente, fruto de um trabalho in-
terdisciplinar e intersetorial, que norteia as diretrizes técnico-assistenciais no cuidado 
deste sujeito. 

Trata-se de módulo inicial que nos levará ao encontro com uma clínica dinâmica, 
reflexiva e  exuberante de atenção integral ao adolescente.  Neste primeiro módulo 
abordaremos, brevemente, o conceito de puberdade e adolescência, a organização 
do processo de trabalho nos Centros de Saúde, a consulta do adolescente, a cons-
trução do vínculo, a saúde sexual e reprodutiva, os aspectos éticos e os cenários e 
desafios desta atenção.

Convidamos você, profissional de saúde, a se encantar com o adolescente!

Agradecemos às equipes técnicas da Gerencia de Assistência 
e Distritos Sanitários pelas importantes contribuições.
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Protocolo de Atenção Integral à Saúde do Adolescente

Introdução1

Este protocolo considera a definição de adolescência da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS) que delimitam a adolescência à segunda 
década de vida (período dos 10 aos 19 anos), sendo esta também a orientação 
da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). O conceito de adolescência definido pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como período de vida dos 12 aos 18 anos 
de idade, é usado no campo jurídico, enquanto o conceito de adolescência da OMS é 
usado no campo da saúde.

Adolescência e puberdade são termos que exprimem conceitos diferentes. A 
puberdade compreende o conjunto de transformações no corpo que marcam o fi-
nal da infância, principalmente o surgimento dos caracteres sexuais secundários. A 
adolescência, por sua vez, pode ser entendida como uma transição da vida infantil 
para a vida adulta, um processo que tem significados diferentes para o indivíduo em 
diversas classes sociais, épocas e culturas, cuja vivência reflete a exteriorização dos 
marcos sócio-culturais nos quais o adolescente se desenvolveu e vive. Essa fase do 
desenvolvimento deve ser vista e compreendida como uma das mais ricas da vida hu-
mana, repleta de possibilidades de aprendizagem, de experimentação, de inovação, 
sobretudo quando as condições necessárias para o bom desenvolvimento como am-
biente de proteção, segurança social e emocional são ofertadas ao adolescente. Uma 
etapa da vida que deve ser protegida pelos direitos assegurados na Convenção sobre 
os Direitos da Criança e, no Brasil, pela Constituição Federal e Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

Apesar da Legislação, crianças e adolescentes brasileiros ainda estão expostos a 
muitas situações de violações de direitos pela família, sociedade e pelo Estado. Muitos 
vivenciam maus-tratos, abandono e desamparo, exploração do trabalho infantil - dos 
quais o tráfico de drogas é um dos mais cruéis -, prisões arbitrárias, trajetória de vidas 
nas ruas, dentre outras. Por isso, crianças e adolescentes devem ter garantia de priori-
dade absoluta das políticas públicas com primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias.  Para almejarmos proteção, as condições de vulnerabilida-
des e desigualdades precisam ser enfrentadas com potentes políticas públicas, que 
devem incentivar a participação juvenil no exercício da cidadania, especialmente no 
fortalecimento dos seus vínculos familiares e comunitários, bem como, das ações de 
educação em saúde e prevenção de agravos. No âmbito da saúde, portanto, é fun-
damental oferecer atenção integral à saúde do adolescente com vistas à prevenção, 
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promoção, recuperação e reabilitação da saúde. Dentro de uma perspectiva mais am-
pla, deve-se garantir o acesso em todos os níveis de atenção na Rede-SUS, por meio 
de ações construídas de forma integrada e articulada com diversos setores, como a 
Educação, a Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho e Renda, dentre outros. Dessa 
forma, amplia-se a possibilidade de prevenir agravos, promover a saúde e melhorar a 
qualidade de vida dos jovens e garantir os direitos previstos na Legislação.  Para nor-
tear estas ações, o Ministério da Saúde lançou, em 2010, as Diretrizes Nacionais para a 
Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens. Estas Diretrizes reconhecem que 
o “investimento na saúde da população de adolescentes e de jovens é custo efetivo 
porque garante a qualidade de vida e também a energia, o espirito criativo, inovador e 
construtivo da população jovem, considerados um rico potencial capaz de influenciar 
positivamente o desenvolvimento de um país” (BRASIL, 2010). 

1.1 Principais desafios na atenção ao adolescente:  
      situação epidemiológica

O município de Belo Horizonte, de acordo com o CENSO IBGE, 2010, apresenta 
uma população de 2.375.151 habitantes, da qual 278.079 (11,7%) é constituída de 
crianças de 0 a 9 anos e 411.970 (17%) de adolescentes de 10 a 19 anos. A população 
adolescente constitui um grupo para o qual se investe pouco na saúde, não sendo 
ainda uma prioridade na graduação de muitos cursos a preparação adequada de fu-
turos profissionais de saúde na atenção ao adolescente. Nos serviços de saúde ainda 
é comum o adolescente ter seu acesso cerceado, quando, por exemplo, lhe é negado 
a marcação de consulta, pela ausência dos pais no agendamento ou na consulta. Ga-
rantir a vinculação dos adolescentes aos serviços para acompanhamento da saúde é 
um importante desafio na Atenção Primária, que precisa ser superado. 

A desigualdade social presente na sociedade brasileira, que aprofunda a exclusão 
social, contribui para o aumento da vulnerabilidade desse segmento populacional aos 
mais diversificados agravos à saúde que comprometem a sua integridade física, ob-
servando-se altas taxas de mortalidade por causas externas. Dados do “Mapa da Vio-
lência 2012, Crianças e Adolescentes no Brasil”, 26,5% das mortes registradas no país, 
em 2010, foram por causas externas, sendo responsáveis por 53,2% do total de mortes 
na faixa de 1 a 19 anos. Os homicídios de crianças e adolescentes foram responsáveis 
por 22,5% do total de óbitos nessa faixa etária. Entre os jovens, os homens são os que 
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sofrem mais risco de morrer por homicídios, sobretudo os jovens negros. Em Belo Ho-
rizonte, na população de 10 a 19 anos, de 2006 a 2012, o número de óbitos em negros, 
quando comparado com não negros foi 3,39 vezes maior! Infelizmente, diferente das 
taxas de mortalidade infantil e da infância, as taxas de mortalidade na adolescência e 
jovens estão aumentando.

A garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de adolescentes e jovens, 
que também se constitui um importante desafio, é uma questão de direitos humanos 
que propicia o pleno exercício do direito fundamental à saúde.  A inclusão de adoles-
centes e jovens nas políticas de saúde, especialmente naquelas voltadas para a saúde 
sexual e saúde reprodutiva, requer novas perguntas sobre a realidade destes sujeitos. 
Requer, ainda, que tais perguntas sejam feitas a estes sujeitos, respeitando e consideran-
do seus olhares, opiniões e propostas. A saúde sexual e a saúde reprodutiva ocupam 
um lugar importante na construção da igualdade de gênero e na construção de auto-
nomia dos adolescentes e jovens, princípio fundamental na formação de cidadãos, su-
jeitos de suas escolhas e ações.  É necessário reconhecer, no entanto, que as condições 
de construção da autonomia estão mais ou menos colocadas conforme as relações e 
estruturas sociais nas quais adolescentes e jovens estão inseridos, marcadas por muitas 
formas de desigualdades. Ações de saúde sexual e reprodutiva devem considerar as 
desigualdades de gênero, baseadas na raça/cor, na orientação sexual e na classe social 
e contribuir para a sua superação. É preciso considerar, também, as diferenças culturais 
e as desigualdades socioeconômicas e seu impacto na situação de saúde e na orga-
nização das ações (Marco Teórico - Referencial da Saúde Sexual e Reprodutiva – MS, 
novembro/2007).

A ausência do reconhecimento dos adolescentes como sujeitos desses direitos, 
contribui para o aumento das vulnerabilidades dessa população, dentre as quais, o 
crescimento da infecção pelo HIV entre os adolescentes. As taxas de novos casos 
de Aids estão se tornando proporcionalmente  maiores na população jovem, com 
grande prevalência de notificações entre 20 e 39 anos, o que significa que a infecção 
pelo HIV pode ter ocorrido ainda na adolescência, considerando o longo tempo de 
latência da infecção. A “Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas relacionadas 
às DSTs e HIV/Aids da População Brasileira de 15 a 64 anos de idade”(MS, Brasil, 2008) 
revela que 61% dos jovens (15 a 24 anos) usam preservativos na primeira relação 
sexual, mas as práticas sexuais sem uso de preservativo ainda são de 39%, número 
muito alto quando se consideram os riscos de gravidez, DST e HIV/ Aids.

A obesidade, condição clínica crônica, se apresenta também na adolescência 
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como uma epidemia, a doença mais comum na adolescência. As taxas de prevalên-
cia de obesidade no Brasil aumentaram de forma expressiva. Em adolescentes de 10 
a 19 anos no sexo masculino, o aumento do sobrepeso sextuplicou em 35 anos, de 
3,7%, em 1974-75, para 21,7%, em 2008-09. Entre as jovens, no mesmo período, as 
estatísticas triplicaram de 7,6% para 19,%. De grande complexidade, os muitos im-
passes na condução terapêutica dos casos de adolescentes com obesidade eviden-
ciam os limites do campo do saber atual e de uma prática protocolar e nos desafia a 
encontrar superação nas discussões clínicas interdisciplinares, na busca de encontros 
de saídas terapêuticas singulares.

A alta prevalência de problemas de saúde mental na adolescência aparece como 
particularidade, mas não como exclusividade da adolescência, uma vez que, em todas 
as faixas etárias questões relativas à saúde mental têm importância e, muitas vezes, 
são negligenciadas. Na adolescência, essa questão ganha força, pois nessa fase po-
dem surgir as primeiras manifestações da psicose, despontar os comportamentos an-
tissociais e de risco, além de diversos problemas clínicos que podem encobrir conflitos 
psíquicos, dentre os quais a depressão. O inicio de uso de drogas licitas e ilícitas tam-
bém se dá, mais frequentemente, nesta faixa da vida, verificando-se o uso por recrea-
ção e experimentação, constituindo parte de rituais de passagem. Independente das 
situações vivenciadas pelos adolescentes com relação às drogas, tanto lícitas (álcool e 
tabaco) quanto ilícitas, manter uma escuta atenta sem julgamentos de valores pode 
ser uma boa estratégia para diagnóstico e intervenções oportunas!

Organizando a atenção integral ao adolescente 
nos centros de saúde 

2

A Atenção Primária à Saúde em Belo Horizonte está estruturada na Estratégia de 
Saúde da Família. As equipes de saúde da família (ESF), ao se responsabilizarem pela 
saúde da população de um território, devem conhecer suas condições de saúde e 
os fatores que contribuem para o processo de vida e de adoecimento no local. Com 
relação à população de adolescentes, as equipes de saúde da família, junto com as 
equipes de apoio, sobretudo o pediatra, têm o compromisso e o desafio de desenvol-
ver a vinculação dos adolescentes de sua área de abrangência, de forma a construir 
um processo contínuo de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de sua 
saúde. Para que esta atenção seja possível é essencial a construção de vínculo entre 
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o adolescente e o profissional de saúde/serviço e o estímulo para um movimento de 
apropriação do espaço da saúde pelo adolescente, possibilitando um endereçamen-
to dos seus conflitos, do seu mal-estar, das particularidades de sua adolescência, para 
além de sua queixa orgânica.   

No entanto, é muito comum atribuir a dificuldade no cuidado com a atenção à 
saúde do adolescente à crença de que ele não comparece e não frequenta os Cen-
tros de Saúde ou, o que é mais grave ainda, de que ele nem adoece! Dois equívocos 
que precisam ser superados. Observa-se, no cotidiano dos Centros de Saúde que, 
apesar do adolescente frequentar muito este serviço, frequentemente vivencia opor-
tunidades perdidas de acesso como as recusas de marcação de consulta quando os 
pais estão ausentes. Por esse motivo, propõe-se que sejam criadas estratégias para 
estabelecimento do vínculo, envolvimento e confiança, dando continuidade ao cui-
dado longitudinal, desde a infância. 

A relação profissional de saúde-adolescente, na adolescência, tem característica 
especial. Enquanto na infância, a relação do profissional de saúde se estabelece muito 
mais com a família, na adolescência, a relação deve estabelecer-se diretamente com 
o adolescente, sendo a família incluída, quando necessário. O princípio que, desde 
o início, deve nortear a condução é de que o adolescente deve estar no centro da 
relação profissional-adolescente e participar ativamente da consulta, do diagnóstico 
e, sobretudo, do tratamento. Vários pontos devem ser considerados na abordagem 
clínica do adolescente, mas o mais importante talvez seja o estabelecimento de uma 
relação de confiança entre o profissional, o adolescente e a família (GRILLO, 2012). 

Para organizar estratégias para atenção integral á saúde do adolescente, as equi-
pes de saúde devem planejar ações que sejam atrativas para os adolescentes e que 
possam, de forma criativa, propiciar o protagonismo dos mesmos. Toda e qualquer 
aproximação do adolescente no Centro de Saúde, por qualquer motivo, deve opor-
tunizar um acolhimento cuidadoso dos profissionais de saúde para o inicio de um 
cuidado integral, isento de preconceitos e de entraves burocráticos e que garantam 
o sigilo e a privacidade. O retorno deve ser agendado e acertado com o adolescen-
te (e seus familiares, se for o caso), mostrando assim a disponibilidade e interesse 
da equipe de saúde na continuação do seu atendimento. Levando-se em conta a 
particularidade desse ciclo de vida é importante estabelecer agendas flexíveis, des-
burocratizando o atendimento, ambiente acolhedor, agradável, sinalizado e adequa-
do para as atividades participativas em grupo e para as reuniões dos profissionais 
envolvidos no atendimento.  É muito interessante quando um profissional da equipe 
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de saúde atende ao adolescente e outro profissional atende à família. Geralmente, 
é a mãe quem acompanha o/a adolescente ao Centro de Saúde e, muitas vezes, a 
demanda do atendimento é dela. Com o tempo e com a construção do vínculo entre 
o profissional de saúde e o adolescente, a demanda deste pode emergir.

Vale ressaltar que quanto mais os serviços se tornarem eficazes e acolhedores, 
mais serão procurados pelos adolescentes e jovens. Posturas autoritárias e precon-
ceituosas, dificuldades para agendar consultas e falta de flexibilidade nos horários 
agendados são fatores que podem afastá-los dos Centros de Saúde. 

Assim, em todos os atendimentos deve ser oferecida facilidade de acesso, privaci-
dade, confidencialidade e sigilo das informações, além de oportunizar um momento 
para abordagem integral de saúde. Sem prescindir da técnica, deve-se abrir espaço 
para escuta cuidadosa do adolescente, considerando sua complexidade, subjetivida-
de e história de vida. Atenção especial deve ser dado para as demandas e especifici-
dades das faixas etárias mais precoces de 10 a 14 anos. Seria interessante que todos 
os profissionais dos Centros de Saúde estivessem sensibilizados para o acolhimento 
ao adolescente. Uma pergunta a mais: “o que te traz aqui hoje? Há algo que te inco-
moda?” pode abrir um espaço de interlocução! 

Sistematicamente, devem ser registrados os dados de saúde do adolescente no 
prontuário eletrônico da criança no SISREDE. 

Um importante instrumento que favorece a vinculação do adolescente ao Centro 
de Saúde é a Caderneta de Saúde do Adolescente, lançada em 2009, pelo Ministério 
da Saúde visando apoiar o acompanhamento de saúde de meninos e meninas entre 
10 e 19 anos. Este documento reúne informações importantes para o cidadão ado-
lescente entender suas mudanças corporais, cuidar de sua saúde sexual e reprodu-
tiva, da saúde bucal, da alimentação e de sua vacinação, dentre outros cuidados. O 
Ministério da Saúde, por meio da Área Técnica de Saúde de Adolescentes e Jovens, 
construiu as cadernetas para o sexo feminino e para o masculino com objetivo de 
subsidiar o trabalho nas equipes e unidades de saúde. As cadernetas nas versões 
masculinas e femininas estão disponíveis em todos os Centros de Saúde de Belo 
Horizonte e devem ser entregues ao adolescente durante as consultas, na sala de 
vacinação, nos trabalhos em grupo ou em outros espaços.
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É muito importante que as cadernetas sejam entregues diretamente para o 
adolescente, sem intermediários. O download das cadernetas também pode 
ser feito no endereço eletrônico: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_adolescente_
menina.pdf

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_adolescente_
menino.pdfmenino.pdf

2.1 Planejamento e avaliação das ações

O município de Belo Horizonte, como já mencionado, apresenta uma população 
de 411.970 de adolescentes de 10 a 19 anos (17% da população geral). Evidentemente, 
este percentual de adolescentes pode variar de acordo com as regionais e setores cen-
sitários. O planejamento de ações de saúde para esta população, deve ser uma etapa 
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construída com toda a equipe de saúde da família, de saúde bucal e profissionais de 
apoio, de forma a assegurar o direito ao acesso universal e igualitário aos cuidados e 
serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, previsto no artigo 11, do 
Estatuto da Criança e do adolescente. Assim, constitui importante tarefa dos trabalha-
dores de saúde, envolvidos no cuidado com os adolescentes, os seguintes aspectos:

• Conhecer a situação geral de vida do adolescente e da sua família nas visitas 
domiciliares, identificando situações de vulnerabilidades, como adolescentes 
com doenças crônicas, vivendo com HIV, portadores de deficiências e situ-
ações de não adesão ao pré-natal, de violência doméstica e sexual, evasão 
escolar, uso abusivo de álcool e outras drogas, sofrimento mental, trabalho 
infantil, risco de envolvimento no tráfico, em conflito com a lei, em trajetória 
de vida nas ruas, dentre outros; 

• Captar e encaminhar os adolescentes da área de abrangência para consulta de 
saúde anual, priorizando casos de vulnerabilidade clínica e social, já citados;

• Nos acolhimentos dos adolescentes é importante ressaltar que, em caso de 
gravidez, o casal (se for pertinente!) deve ser incluído na atenção, valorizando 
assim a função do pai na atenção integral a saúde;

• Oportunizar nos encontros com o adolescente a situação vacinal e orientar a 
atualização do Cartão de Vacina, estimulando o uso da Caderneta de Saúde 
do Adolescente para registro de vacinas;

• Muito importante também, a orientação para os adolescentes sobre seus di-
reitos à saúde, informando sobre os serviços e ações existentes no Centro de 
Saúde e na rede psicossocial (grupos operativos, Programa Arte da Saúde, 
educação afetivo-sexual, dentre outros);

• Na programação da atenção à saúde bucal de adolescentes a equipe de saúde 
bucal deve priorizar:
• Incluir os adolescentes nas ações individuais e coletivas de prevenção e 

promoção da saúde bucal;
• Realizar, por meio do Programa Saúde na Escola, o levantamento de ne-

cessidades em saúde bucal garantindo o agendamento de consulta aos 
adolescentes com demandas cirúrgico-restauradoras; 

• Realizar busca ativa dos adolescentes faltosos ou que abandonaram o tra-
tamento;

• Identificar adolescentes com perda dentária anterior, considerado um 
evento sentinela em saúde bucal nesta faixa etária, por meio de busca 
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2.2 Aspectos técnicos, éticos e legais, referentes ao atendimento 
      do adolescente

Alguns aspectos sobre a abordagem legal do atendimento ao adolescente basea-
dos nos princípios fundamentais como direitos, ética, privacidade, confidencialidade 
e sigilo, conforme Consenso do Ministério da Saúde, Marco legal (2007) precisam ser 
conhecidos. Para assegurar o direito dos adolescentes à saúde é fundamental garantir:

• Privacidade: o adolescente pode marcar consulta e ser atendido sozinho, em 
espaço privado e apropriado, independente da idade, se assim desejar. Esta 
postura fortalece sua autonomia e individualidade estimulando a responsa-
bilização e implicação com sua própria saúde;

• Confidencialidade e sigilo: acordo entre o profissional de saúde e o adoles-
cente de não repassar informações obtidas durante a consulta para seus pais 
e/ou responsáveis sem a permissão do adolescente, desde que o mesmo te-
nha capacidade de avaliar seu problema, salvo quando a não revelação possa 
acarretar danos ao paciente (Art.103 – Código de Ética Médica, Art. 154- Códi-
go Penal Brasileiro). Esta postura favorece a formação do vínculo e de medidas 
preventivas. Nas situações em que se caracteriza a necessidade da quebra do 
sigilo o adolescente deve ser informado, esclarecendo-se os motivos para tal;

• Ética: as diversas categorias profissionais no âmbito da saúde possuem normas 
nos seus Códigos de Ética Profissional que garantem a confidencialidade e sigi-
lo. O art. 103, entre outros, do Código de Ética Médica garante esses princípios;

• Isenção de Juízo de valor: respeitar os valores morais, socioculturais e religio-
sos do adolescente.

ativa dos ACS no território e da avaliação dos profissionais no centro de 
saúde e na escola.

• Quando houver indicação de procedimento mutilador como exodontia, é 
recomendável a presença de um dos pais ou do responsável.  No entanto, 
nos casos de urgência odontológica, o alívio da dor é imperativo ético, 
mesmo quando não for possível a presença do responsável.  Neste caso, é 
indispensável comunicar, esclarecer e acordar com o adolescente quando 
e o que será realizado.
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2.3 Qual profissional deve atender o adolescente?

2.4 A Consulta do adolescente

A participação da família no processo de atendimento do adolescente é altamente 
desejável, mas os limites desse envolvimento devem ficar claros para a família e para o 
jovem. O adolescente deve ser incentivado a envolver a família no acompanhamento 
dos seus problemas, enquanto os pais ou responsáveis, somente serão informados 
sobre o conteúdo das consultas com o expresso consentimento do adolescente, so-
bretudo com relação às questões relacionadas à sexualidade e prescrição de métodos 
contraceptivos. A ausência dos pais ou responsáveis não deve impedir o atendimento 
do adolescente que procure o Centro de Saúde, seja para marcação de consulta, para 
atendimento em consulta inicial ou nos retornos. Em todas as situações nas quais se 
caracteriza a necessidade da quebra do sigilo, o adolescente deve ser informado pelo 
profissional, explicando os motivos para essa atitude. Nesse caso, o adolescente deve 
participar da conversa do profissional com os pais. 

O Ministério da Saúde preconiza que todas as categorias profissionais podem 
se qualificar para o atendimento de adolescentes. Para a promoção da saúde e pre-
venção de agravos, as ações podem ser realizadas por membros habilitados das Equi-
pes de Saúde da Família. De acordo com a necessidade outros profissionais de saúde 
(apoios, saúde mental, NASF, dentre outros) assim como outros níveis de atenção de 
maior complexidade deverão ser acionados para o cuidado do adolescente. A Socie-
dade Brasileira de Pediatria (SBP) na Portaria nº 980, de 21 de dezembro de 1989, define 
que “o pediatra é responsável pelo atendimento das crianças e adolescentes, ou seja, 
de 0 a 19 anos”.  Ressalta-se a importância da capacitação continuada dos profissionais 
de saúde para o atendimento preventivo e assistencial, situando-os com relação aos 
direitos do adolescente previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nas Políticas Nacionais de Saúde 
e nos protocolos institucionais. 

O desenvolvimento de um vínculo de confiança entre o adolescente e o profis-
sional é a base para qualquer trabalho de atenção à saúde. Na consulta médica e 
do enfermeiro o profissional deve manter uma postura compreensiva, observando e 



14

Protocolo de Atenção Integral à Saúde do Adolescente

estimulando o adolescente a expor suas queixas e angústias, sempre atento à possi-
bilidade de queixas não verbalizadas. Deve estabelecer uma boa relação com o ado-
lescente, assegurando privacidade e confidencialidade, através da garantia do sigilo 
profissional, exceto em situações de risco de vida, próprio ou de terceiros, conforme 
os princípios da ética profissional, já mencionado.

A participação dos pais na consulta tem por objetivo o fornecimento de informa-
ções sobre a história pregressa do adolescente, dados sobre o relacionamento fami-
liar e orientação quanto ao tratamento. Devem ser estabelecidos momentos para 
o atendimento do adolescente em separado dos pais, assim como este poderá ser 
atendido quando estiver sozinho e demonstrar maturidade para se responsabilizar 
por seu tratamento, conforme comentado anteriormente. A consulta de rotina do 
adolescente deve incluir orientações sobre prevenção de doenças e promoção de 
saúde. Nesta avaliação e condução é importante lembrar que o adolescente porta 
saber e que cabe a ele a construção do saber-fazer com a sua adolescência.

O atendimento do adolescente pela equipe de saúde é uma oportunidade para 
conhecer amplamente o adolescente, de forma a escutar suas queixas e avaliar: o 
crescimento e a puberdade, a saúde bucal, a vacinação, a nutrição e o sono, a aten-
ção à saúde sexual e reprodutiva, avaliar o movimento e flexibilidade corporal no 
cotidiano e o vínculo às atividades esportivas, dança, capoeira, e a educação em 
saúde e prevenção de acidentes. Importante, também, a educação em saúde e a 
investigação cuidadosa da presença de tabagismo, do uso abusivo de álcool e outras 
drogas, de situações de violência, da inserção familiar, social e na escola, de evasão 
escolar, trabalho infantil e envolvimento com tráfico, violência doméstica e sexual, 
com atenção especial aos adolescentes em trajetória de vida nas ruas e em conflito 
com a lei. (GRILLO, 2012).

2.4.1 Exame físico

O exame físico do adolescente deve seguir alguns princípios básicos. O exame 
físico, como parte importante da abordagem médica, exige acomodações em que 
o adolescente esteja tranquilo quanto à sua privacidade, em que se sinta à vontade, 
isto é, que perceba, por exemplo, que a porta está trancada e que ninguém vai entrar 
no consultório durante o exame. O uso adequado de lençóis de papel, camisolas e 
bermudas torna o exame mais fácil, especialmente nos Centros de Saúde onde é fre-
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2.4.2 Propedêutica e exames laboratoriais

quente a falta de privacidade. Deve-se sempre considerar se o adolescente deseja ou 
não um acompanhante durante o exame. O exame deve ser completo e detalhado. O 
roteiro é o clássico e inclui aspecto geral, peso, altura, temperatura, pressão arterial e 
avaliação dos diversos aparelhos, devendo-se realizar o estadiamento puberal, seguin-
do-se os critérios de Tanner (anexos 8.1 e 8.2).  Importante no exame da mama verificar 
a detecção de massas, bem como o ensino de auto-exame e no exame do testículo 
pesquisar tumores e ensinar o auto-exame. Muito importante se ter o cuidado de usar 
luvas para examinar a genitália masculina e/ou feminina. Para avaliação do crescimen-
to e do desenvolvimento e acompanhamento seriado da maturação sexual pode ser 
utilizado os gráficos de crescimento e desenvolvimento e Tabela de Tanner (OMS/MS), 
disponíveis nos Centros de Saúde.  A aferição da pressão arterial deverá ser realizada 
em todas  consultas, permitindo um diagnóstico precoce da hipertensão arterial.  O 
exame ginecológico completo está indicado somente nas adolescentes sexualmente 
ativas, gestantes, com amenorréia primária ou secundária, com dismenorreia resistente 
a tratamento, vulvovaginite especifica ou resistente a tratamento, amenorréia de qual-
quer duração + hirsutismo + galactorréia, com história de abuso sexual e, se houver ne-
cessidade, para esclarecimento diagnóstico. Não se deve esquecer da avaliação da co-
luna vertebral para identificar escoliose e outros problemas ortopédicos (GRILLO, 2012).

A solicitação de exames laboratoriais e de qualquer outra propedêutica para ado-
lescentes será realizada quando houver uma evidência clínica que justifica a execução 
do mesmo. Não se devem subestimar as queixas dos adolescentes achando que todos 
os sintomas são fenômenos psicossomáticos ou comportamentais da idade. Após rea-
lizar anamnese e exame clínico cuidadoso, solicitar, se necessário, exames direcionados 
para elucidar/esclarecer a suspeita diagnóstica. Muitas doenças têm inicio nesta faixa 
etária com sintomas às vezes sutis (Doenças endócrino–metabólicas, doenças reuma-
tológicas, doenças mentais, doenças renais, doenças oncológicas, dentre outras).
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2.4.3 Quanto ao atendimento médico ou de enfermagem
         ao menor de 14 anos, desacompanhado dos pais ou
         de responsável (com 18 anos ou mais)

O capítulo IV, artigo 47 do Código de ética médica (CEM) diz: “O não atendimen-
to de menores de 18 anos desacompanhados pode caracterizar discriminação”.  
Conforme as diretrizes desta Secretaria e do Ministério da Saúde, todo adolescente 
(de 10 a 19 anos), mesmo desacompanhado, deve ser acolhido na sua demanda por 
meio de atenção na qual prevalecem os princípios da confidencialidade, privacida-
de e sigilo, citados anteriormente. Durante o atendimento do adolescente menor de 
14 anos desacompanhado deve-se avaliar a sua capacidade de discernir e assumir o 
auto-cuidado. Se houver prejuízo desta capacidade, a presença de um responsável 
poderá ser necessária e deve ser informada ao adolescente. Na realização do exame 
físico, deve-se avaliar a pertinência ou não da presença de outro profissional de saú-
de (vide exame físico) ou de um acompanhante. Quando houver indicação de um 
procedimento invasivo é recomendável a presença de um dos pais ou responsável, 
excluindo-se as situações de urgência, quando há risco de vida iminente. É indispensá-
vel comunicar, esclarecer e acordar com o adolescente quando e o quê será realizado.

2.5 Estratégia de atendimento em grupos de educação em saúde

Embora o atendimento individual seja importante e necessário, para os adoles-
centes as atividades em grupos, nesse momento da vida, deveriam ser prioritárias, 
importantes instrumentos de prevenção e promoção à saúde, pois os adolescen-
tes buscam no grupo entre pares um espaço para referências e identificações, sen-
do também ambiente propício para compartilhar experiências. Aconselha-se, pelo 
menos, um encontro mensal. O trabalho com grupos de adolescentes promove o 
vínculo entre os adolescentes e os profissionais de saúde, facilita a emergência e a 
circulação da fala e a apropriação do espaço de saúde pelos jovens. O uso de dinâ-
micas participativas possibilitam a discussão e reflexão de temas de interesse dos 
adolescentes e a implicação do adolescente pela sua saúde. Dentro da realidade de 
cada local, pode ser proposto salas de espera convidativas para o adolescente (e 
também para sua família), atividades em grupo, rodas de conversa, discussão de ví-
deos, filmes, teatro, biblioteca, murais, atividades na comunidade, sempre abordando 
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temas escolhidos por eles. Alguns temas de interesse são afetividade, saúde sexual 
e reprodutiva, cuidado corporal, alimentação e nutrição, lazer e movimento corporal 
no cotidiano (esporte, dança, capoeira, dentre outros), atividades artísticas, culturais, 
condições de risco e vulnerabilidade (violência, tráfico, prevenção de uso drogas líci-
tas e ilícitas), projeto de vida (pessoal, afetivo, profissional), que podem ser ofertados 
abordando as perspectivas de ampliar a autonomia e responsabilidade pela sua saú-
de. O fundamental é acreditar no potencial criador e transformador do adolescente, 
que deve ser visto como solução e não como problema (COSTA, 1998). Na impossibi-
lidade de disponibilizar área adequada para as atividades de grupo, é recomendável 
a identificação dos recursos locais para articulação de propostas de trabalho envol-
vendo escolas, associações comunitárias, grupos culturais, esportivos, ONG´s, dentre 
outros.  Estas atividades devem ser valorizadas e apoiadas pelas gerências de nível 
local, distrital e central.

Abordagem da saúde sexual e reprodutiva
na adolescência 

3

A sexualidade é uma dimensão humana presente em todas as etapas da vida das 
pessoas (homens e mulheres) e envolve desejos, satisfação, afetividade, comunicação, 
prazer, sentimentos, o exercício da liberdade e a saúde. O despertar do sujeito para 
a sexualidade é um dos marcos da adolescência, uma vez que é nesta etapa da vida 
que a maioria das pessoas inicia sua vida sexual. Segundo dados na Pesquisa Nacional 
de Saúde Escolar (PeNSE 2009), cerca de 30,5% dos adolescentes brasileiros já tiveram 
relação sexual alguma vez na vida, sendo que antes dos 13 anos, 12,5% já haviam tido 
relação sexual; aos 13 anos, 15,3%; aos 14 anos, 24,9%; aos 15 anos, 47,3% e aos 16 
anos, 63,5% dos adolescentes. O entendimento da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2003), sobre a sexualidade humana é 
de que trata-se de uma construção histórica, social e cultural que se transforma con-
forme a época e as relações sociais. Segundo pesquisa da Unesco (CASTRO, 2004), 
os serviços de saúde não aparecem como um lugar importante e prioritário para 
se encontrar informações confiáveis sobre sexualidade. Esta é uma situação que 
precisa ser superada, pois os adolescentes perdem uma grande oportunidade de 
cuidar de sua saúde.  Encarar a sexualidade e a reprodução de forma positiva e como 
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uma dimensão de saúde potencializa a autoestima e fortalece adolescentes e jovens 
como sujeitos sociais (Marco Teórico - Referencial da Saúde Sexual e Reprodutiva – MS, 
novembro/ 2004 - 2007). A Conferência Internacional do Cairo (OMS-1994) orienta os 
governos a propiciarem aos adolescentes, informações e serviços adequados relativos 
à saúde sexual e reprodutiva. A política de saúde sexual e prevenção da DST/Aids do 
Ministério da Saúde segue estas recomendações e orienta que a abordagem da saúde 
sexual e reprodutiva deve ser realizada por meio de comunicação aberta, informativa, 
democrática e, sustentada nos direitos humanos – direitos sexuais e direitos reprodu-
tivos. Dessa forma, é preciso ter cuidado com as condutas prescritivas, que considera 
apenas o saber do profissional, pois, “a informação científica, embora seja um di-
reito, não é uma verdade que orienta escolhas racionais, nem é suficiente para 
aumentar a liberdade de decisão das pessoas. Com certeza as formas de conduzir 
a vida podem ser beneficiadas pelo saber científico, mas é necessário que ele seja 
capaz de dialogar com o saber prático das pessoas e grupos, oferecendo elemen-
tos que possam fazer sentido no universo cultural e nos projetos de vida das pes-
soas envolvidas” (BRASIL, 2006).

O Ministério da Saúde recomenda que as ações de promoção de saúde repro-
dutiva sejam construídas por meio de discussões com grupos de adolescentes nas 
Escolas, Centros de Saúde, na comunidade, por meio de informação e educação em 
sexualidade (adolescências, sexualidades, conhecimento do corpo e suas transfor-
mações na adolescência, questões de gênero, DST, AIDS, violência, dentre outros), de 
forma criativa, participativa, envolvente e adequado para esta faixa etária, estimulan-
do o pensamento crítico e o crescimento pessoal.

A oferta de formação continuada na atenção à saúde sexual e reprodutiva, com o 
tema “Reflexão sobre a prática profissional em Saúde Sexual e Reprodutiva”, tem sido 
uma diretriz desta Secretaria. Essa formação é ofertada para todos profissionais de 
saúde no Centro de Educação em Saúde (CES) e, também, nas Escolas Públicas com o 
tema “Sexualidade e Afetividade: para formação de multiplicadores em promoção da 
saúde sexual e reprodutiva”, direcionada para toda comunidade escolar, como parte 
das ações implantadas pelo Programa Saúde na Escola (PSE). Esta formação propicia 
espaços efetivos, não repressores, de discussão e troca de vivências e conhecimentos 
sobre afetividade e sexualidade, contribuindo para que os jovens desenvolvam con-
dutas autônomas, possibilitando a vivência da sexualidade respaldada pelos direi-
tos sexuais e direitos reprodutivos. Ressalta-se que o termo “planejamento familiar”, 
nem sempre atende às expectativas dos adolescentes, podendo ser um fator que 
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contribui para o afastamento do adolescente na procura dos métodos de prevenção 
e contracepção. Por isso, sugerimos usar “planejamento reprodutivo” ou “atenção á 
saúde sexual e reprodutiva” em substituição ao termo planejamento familiar, em 
todas as ações de prevenção e anticoncepção para os adolescentes nos Centros de 
Saúde, Centros Comunitários e Escolas (Programa Saúde na Escola/PSE).   

Faz-se necessário a construção de vínculo de confiança, sem julgamentos, uma 
relação dialógica, considerando e respeitando a subjetividade e autonomia do (a) 
adolescente. Atender o(a) adolescente na perspectiva de sujeito dos direitos sexuais 
e dos direitos reprodutivos, contribuindo para que ele(a) tenha autonomia e possa 
fazer escolhas livres e esclarecidas. A participação dos adolescentes como protago-
nistas destas ações, produzindo métodos e linguagens de comunicação entre pares, 
adolescentes para adolescentes, possibilita a construção de conhecimento que faça 
sentido e propicie o exercício prazeroso e saudável da sexualidade.  

3.1 Marco Legal na atenção à saúde sexual e reprodutiva

A prescrição de anticoncepcionais e preservativos devem seguir os princípios da 
ética e da lei (Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente), que fo-
ram compilados, para orientar os profissionais de saúde, no documento publicado 
em 2005, pelo Ministério da Saúde, “Marco Legal: Saúde, um direito do adolescente” 
e revisado em 2007. Este documento está disponível em todos os Centros de Saú-
de e também no endereço: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/07_0400_M.
pdf. O Consenso da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, é 
também um ótimo instrumento de orientação ao profissional disponível em: www.
sbp.com.br/pdfs/adolescencia_contra_etica_diretrizes.pdf .

O desconhecimento dos princípios éticos e das diretrizes que subsidiam a prescri-
ção de contraceptivos para adolescentes tem gerado muita polêmica e criado barrei-
ras ao acesso à prevenção e assistência. Qualificar esta assistência e propiciar acesso 
aos serviços que ofereçam atenção integral à saúde, antes do início de vida sexual do 
adolescente, é um direito que deve ser garantido, conforme determina o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

É importante ressaltar que a dificuldade do profissional em abordar a sexualidade, 
pode ser atribuída a uma limitação na sua formação. Desde o ensino fundamental, o 
aprendizado sobre sexo e sexualidade é na perspectiva da biologia e da reprodução, 
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o que empobrece e limita a percepção da sexualidade humana e suas complexas 
dimensões. O mesmo acontece no ensino nas universidades, que geralmente pri-
vilegia e enfatiza a dimensão biológica, orgânica, técnica e tecnológica da prática 
clínica, em detrimento das dimensões subjetivas. O campo de atuação do profissio-
nal, portanto, tem sido fundamentado na tecnologia e no biológico de um “corpo 
fragmentado” e separado da subjetividade, do contexto social e cultural. Com esta 
formação, é extremamente difícil lidar com aspectos de tal complexidade como a 
sexualidade e afetividade, sendo às vezes quase impossível valorizar a importância 
das dimensões subjetivas, simbólicas, sociais e ideológicas inerentes ao exercício e 
vivência da sexualidade. 

3.2 Com relação à prescrição e liberação de preservativos

O preservativo masculino deve ser disponibilizado a toda e todo adolescente 
que procure o insumo no Centro de Saúde, de forma ágil e respeitando sua priva-
cidade. O adolescente também deve ter acesso aos dispensadores de preservativos 
disponíveis nos Centros de Saúde. A entrega do preservativo não deve ser vinculada 
ao cadastro obrigatório do adolescente e à necessidade de receita médica, nem à 
participação obrigatória em grupos operativos de qualquer natureza. A dispensação 
deve ocorrer mesmo ao adolescente que já utilize algum outro método contracep-
tivo, contribuindo para a dupla proteção. Deve ser ressaltado que não existe cota 
estipulada para dispensação de preservativos e a quantidade dispensada deve aten-
der à demanda do adolescente.  O uso correto de preservativo em todas as relações 
sexuais é a única maneira eficaz de prevenir a transmissão de doenças durante o ato 
sexual (DST/AIDS), além de contribuir para evitar uma gravidez inoportuna. A dispo-
nibilização de preservativos é sempre uma oportunidade de realizar ações educati-
vas que oriente o uso correto e de conversar sobre as dificuldades em utilizá-lo, em 
negociar com o(a) parceiro(a) o uso regular do insumo nas relações sexuais e manei-
ras de superar estas dificuldades. No momento da entrega do preservativo devemos 
convidá-lo (as) a integrar grupos/reuniões de educação afetivo-sexual realizadas no 
Centro de Saúde ou em outro local na área de abrangência (escolas, associações co-
munitárias, igrejas, entre outros). O(a) adolescente que não quiser participar desses 
grupos deve receber os preservativos  e as mesmas orientações para uso correto do 
preservativo, assim como orientações de cuidados preventivos, que estimule a parti-
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3.3 Sobre a prescrição e acesso aos métodos anticoncepcionais
       de rotina e de emergência, sem o conhecimento dos pais
       ou responsável legal

cipação e envolvimento desses(as) adolescentes no auto-cuidado. 
Com base na legislação disponível (Lei nº 9263/1996 – Planejamento familiar, Conselho 

Federal de Medicina, ECA, SUS) não deve ser negada a dispensação do preservativo.

O adolescente tem direito à orientação sobre anticoncepção, acesso a preserva-
tivos, à prescrição de outros métodos anticoncepcionais (anticoncepcionais hormo-
nais orais e injetáveis, anticoncepção de emergência, diafragma e DIU), de acordo 
com elegibilidade médica com ênfase na dupla proteção (anticoncepção e preven-
ção DST-Aids). Todos os profissionais de saúde devem estar preparados a prestar 
orientações quanto aos métodos anticoncepcionais disponíveis no Centro de Saúde.

A prescrição de anticoncepcionais deve respeitar tanto a solicitação dos adolescentes, 
independente de sua idade, quanto aos critérios de elegibilidade médica da Organização 
Mundial da Saúde (OMS, 1996), Manuais do Ministério da Saúde e Protocolo de Saúde da 
Mulher (SMSA/BH). Quando já existir relacionamento sexual, a idade ginecológica (tem-
po pós-menarca) não deve ser fator limitante para a prescrição do anticoncepcional.

A Anticoncepção de Emergência (AE) pode ser prescrita, com critérios e cuida-
dos por ser um recurso de exceção, às adolescentes expostas ao risco iminente de 
gravidez, isto é, quando não está usando qualquer método anticoncepcional, na 
falha do método anticoncepcional em uso e em caso de violência sexual (estupro).

Deve ser usado esquema orientado pelo Manual técnico da Assistência em Pla-
nejamento Familiar do MS/2002-2006 e pela Coordenação de Atenção à Saúde da 
Mulher/ GEAS/SMSA/PBH: 

• Levonorgestrel - 0,75 mg ( Postinor-2, Norlevo, Pozato e Pilem): 1 pílula 
a cada 12 horas ou 2 comp em dose única. Atualmente temos disponível nos 
Centros de saúde  Postinor Uno (em dose única);

• Levonorgestrel 0,15 mg + Etilnilestradiol 0,03 mg (Microvlar, Nordette): 
4 pílulas a cada 12 horas por 24 horas;

•  Levonorgestrel 025mg + 0,05 de etinilestradiol (Evanor , Neovlar): 2 pí-
lulas a cada 12 horas por 24horas.



22

Protocolo de Atenção Integral à Saúde do Adolescente

A anticoncepção de emergência (AE) deve ser dispensada, de preferência, até 
72 horas e no máximo cinco dias após a relação não protegida. Quanto mais 
precoce for administrado maior será a proteção. A anticoncepção de emergên-
cia não é um método abortivo, conforme as evidências científicas. Deixar de 
oferecê-la nas situações indicadas pode ser considerado uma violação do direi-
to da adolescente. Porém, deve-se sempre aconselhá-la a não usar o AE como 
método anticoncepcional regular, já que se trata de método menos eficaz do 
que os outros e com mais efeitos colaterais. O seu uso ocasional não provoca 
riscos importantes à saúde. Deve-se ainda ressaltar que a AE não protege das 
DST/AIDS. Nos casos de violência sexual, devem ser respeitadas as normas do 
Ministério da Saúde que incluem a anticoncepção de emergência, que deve 
estar disponível em todas as unidades de saúde. 
A consciência deste direito implica em reconhecer a individualidade do adoles-
cente, estimulando-o a assumir a responsabilidade com sua própria saúde. O 
respeito à sua autonomia o incentiva a adquirir uma postura ativa diante da 
vida e, consequentemente, de cuidado com sua saúde.

Atenção

3.4 Quanto ao temor do (a) médico (a) em prescrever ou do(a)  
       enfermeiro (a) em orientar anticoncepcionais e preservativos  
       a adolescentes menores de 14 anos desacompanhados e se 
       tornar cúmplice de “violência sexual presumida”

Como mencionado anteriormente, todos os adolescentes, independente da faixa 
etária, têm assegurado o direito à anticoncepção de rotina e de emergência. Os me-
nores de 14 anos com atividades sexual devem ser cautelosamente avaliados pela 
equipe, de forma a ampliar a segurança de que não se trata de uma situação de 
violência ou de violação de direitos. A equipe de saúde deve acolher e ouvir o ado-
lescente e, não sendo uma situação de violência, disponibilizar os contraceptivos, 
mesmo para adolescentes que não estejam acompanhados (Portaria 527/04-SMS). 
Deve-se observar continuamente as situações que indiquem a possibilidade de ex-
ploração sexual e risco de abuso. O adolescente deve ser convidado para participar 
de atividade coletiva específica para essa faixa etária na unidade de saúde. 

Em todas as situações – particularmente nos casos de violência - o registro no 
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3.5 Orientações para pais de adolescentes que procuram 
o Centro de Saúde preocupados com atividade sexual de seus 
filhos e para comprovação de virgindade

prontuário do paciente deve ser o mais completo possível.  Condutas dessa natureza 
levam a uma melhor assistência, reduzindo a resistência e o medo dos profissionais 
de se envolverem em questões judiciais (Marco Legal – MS/2007). 

A equipe de saúde deve realizar os procedimentos clínicos previstos neste proto-
colo, visando sempre à assistência integral à saúde do adolescente. Com relação aos 
familiares, o profissional deve esclarecer as principais dúvidas, orientar sobre sexua-
lidade e saúde reprodutiva, mas garantindo o sigilo e confidencialidade ao adoles-
cente.  Os pais podem ser convidados a participar das formações em saúde sexual e 
reprodutiva nas escolas (PSE) e nos Centros de Saúde.

Quanto à solicitação de atestado de comprovação de virgindade da adoles-
cente por parte pais ou responsáveis, ou até mesmo da adolescente, não é per-
mitido a nenhum profissional de saúde fornecer este laudo pericial, sendo esta uma 
responsabilidade do Instituto Médico Legal, se pertinente. Cabe à equipe avaliar o 
motivo e o contexto da solicitação e fazer as orientações aos pais e à adolescente. 
Deve-se oportunizar o retorno da adolescente e da sua família ao Centro de Saúde, 
tanto para atividades educativas quanto para avaliações específicas de saúde.

Atenção integral aos adolescentes em condições 
de grande vulnerabilidade 

4

Na perspectiva de ampliar e integrar ações de promoção à saúde do adolescente 
e do jovem, a SMSA vem implantando ações para a garantia do direito à saúde, priori-
zando atenção especial aos jovens cidadãos expostos às vulnerabilidades e iniquida-
des no acesso a bens e serviços sociais, na tentativa desafiadora de construir práticas 
diferenciadas e específicas, superando ou minimizando os efeitos crônicos da lógica 
excludente e da injustiça social. Dentre esses grupos, destacam-se os adolescentes 
com historia de violação crônica de direitos como em trajetória de vidas nas ruas, 
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usuários abusivos de álcool e drogas, adolescentes em conflito com a lei, vítimas de 
violência, dentre outros.

Para os adolescentes em conflito com a Lei, desde 2009, ampliou-se tanto o acesso 
aos serviços de atenção primária, secundária e terciária, quanto a integração com a 
rede de serviços intersetoriais - educação, assistência social, defesa social, judiciário e 
promotoria, dentre outras -, almejando-se a proteção integral de que são destinatários 
os adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para esta 
atenção foi construído o Plano Operativo Municipal de Atenção à Saúde Integral do 
Adolescente em Conflito com a Lei que orienta a implantação e implementação das 
ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde aos adolescen-
tes cumprindo medida socioeducativa em meio aberto e fechado.  De acordo com 
a legislação especifica, as ações devem garantir a integralidade e a universalidade de 
acesso à saúde em todos os níveis de assistência, com atenção humanizada e de qua-
lidade, com prioridade para as atividades preventivas e de promoção da saúde. Essa 
assistência traz também a importante particularidade de ser realizada em consonância 
e concomitante com as medidas socioeducativas, cujos fundamentos e diretrizes de-
vem ser conhecidos por todos profissionais de saúde envolvidos na assistência. 

Na condução de casos de extrema vulnerabilidade é importante realizar, sempre 
que necessário, discussões interdisciplinares e intersetoriais para construção de Pla-
no Terapêutico Singular, com a participação da Equipe de saúde da família e outros 
profissionais de saúde, cuja participação seja relevante para compreensão de casos 
clínicos complexos. Lembrar que a participação na discussão de gestores de nível 
distrital e central pode ser relevante nos casos de vulnerabilidade extrema, cuja 
complexidade ultrapassa a capacidade de resolução em nível local. 

4.1 A atenção ao adolescente vítima de violência, a notificação
      e orientação para os casos de suspeita, relato ou confirmação 

Casos identificados de violência contra adolescentes devem ser acompanha-
dos de acordo as diretrizes técnico assistenciais previstas no Guia de Atendimento 
à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência na Atenção Primária à Saúde (2013), 
disponível nos Centros de Saúde.  A atenção ao adolescente vítima de violência inclui 
a notificação epidemiológica e protetiva para os casos de suspeita ou confirmação 
de violência. Embora não seja uma tarefa fácil, na condução dos casos de violência, 
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a equipe de saúde deve apurar corretamente os fatos e buscar o consentimento e a 
participação do adolescente para desencadear as providências legais (Marco Legal, 
Saúde, um direito de adolescente. Ministério da Saúde/2007). A notificação de vio-
lências pelos profissionais de saúde é uma atribuição prevista na Portaria 1.271/2014 
do Ministério de Saúde e no Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA  Os profis-
sionais de saúde têm como missão precípua a garantia da vida e restabelecimentos 
das condições de saúde e bem estar do sujeito. É importante ressaltar que procedi-
mentos e encaminhamentos desnecessários são traumáticos para o adolescente 
e sua família.

Roteiro para vacinação do adolescente5

Os encontros do adolescente com profissional de saúde são grandes oportunida-
des para verificar a situação vacinal.  Assim, no Centro de Saúde, na primeira consulta 
e nas subsequentes, na visita domiciliar do Agente Comunitário de Saúde, na escola 
e em outros espaços, a situação vacinal deve ser conhecida. A vacina em atraso deve 
ser completada e registrada na Caderneta de Saúde do(a) Adolescente.  É importante 
ressaltar que o calendário de vacinação é dinâmico, podendo sofrer alterações na 
medida em que novas vacinas são incorporadas. Os profissionais devem estar aten-
tos, acompanhando estas mudanças. O Manual de Normas e Procedimentos para 
Vacinação (BRASIL, 2014) deve ser consultado sempre que necessário.

Recentemente, duas novas vacinas foram incorporadas no calendário de vacina-
ção, a vacina quadrivalente contra o papilomavírus humano (HPV) e a vacina (difteria, 
tétano e pertussis acelular) dTpa. A vacina HPV, de grande importância na prevenção 
do câncer do colo do útero, está sendo indicada para crianças e adolescentes de 9 
a 13 anos e mulheres vivendo com HIV. A dTpa é indicada para gestante e profissio-
nais de saúde que atendem recém-nascidos nas maternidades e UTIs neonatais. O 
esquema recomendado da vacina dTpa é uma dose a cada gestação, para todas as 
gestantes a partir da 27ª semana, preferencialmente até a 36ª semana de gestação, 
independente do número de doses prévias de dT ou se a mulher recebeu dTpa em 
outras gestação(ões). Consulte os informes técnicos!

Para os adolescentes sem comprovação anterior de vacinação seguir o esquema 
do quadro 1.
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1 Adolescente que não tiver comprovação de vacina anterior, seguir este esquema. Se apresentar documentação 
com esquema incompleto, completar o esquema já iniciado.
2 Adolescente que já recebeu anteriormente 03 (três) doses ou mais das vacinas DTP, DT ou dT, aplicar uma dose 
de reforço. É necessário doses de reforço da vacina a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, antecipar a 
dose de reforço para 5 anos após a última dose. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.
3 Adolescente que resida ou que for viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA, MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, 
GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial 
(alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Em viagem para essas áreas, vacinar 10 (dez) dias antes da viagem. 
4 Adolescente que tiver duas doses da vacina Tríplice Viral (SCR) devidamente comprovada no cartão de vacina-
ção, não precisa receber esta dose.
5Para a adolescente grávida, não vacinada previamente, administrar três doses de vacinas: as duas primeiras 
contendo toxoides tetânico e diftérico com intervalo de 60 dias entre as doses, e a última dose de dTpa (toxoides 
tetânico, diftérico e pertussis), preferencialmente entre 27ª e 36ª semanas de gestação.
6 Verificar as indicações de vacinas HPV para mulheres vivendo com HIV.

Quadro 1  Calendário de Vacinação do Adolescente1

IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS

De 11 a 19 anos
(na primeira visita
ao serviço de saúde)

Hepati te B 1ª dose Hepati te B
dT  (Dupla ti po adulto)2 1ª dose Dift eria e Tétano

Febre amarela3 Reforço Febre Amarela

SCR (Tríplice viral)4 dose 
única

Sarampo, Caxumba
e Rubéola

1 mês após a 1ª dose 
contra Hepati te B Hepati te B 2ª dose Hepati te B

6 meses após a 1ª 
dose contra Hepati te B Hepati te B 3ª dose Hepati te B

2 meses após a 1ª 
dose contra Dift eria e 
Tétano

dT (Dupla ti po adulto) 2ª dose Dift eria e Tétano

4 meses após a 1ª 
dose contra Dift eria e 
Tétano

dT (Dupla ti po adulto) 3ª dose Dift eria e Tétano

a cada 10 anos, por 
toda a vida

dT (Dupla ti po adulto)5 reforço Dift eria e Tétano
Febre amarela reforço Febre Amarela
HPV (meninas de 9 a 13 anos)

A parti r de 9 anos
HPV6

(papilomavírus humano)

1ª dose
câncer do colo do útero6 meses após 1ª dose 2ª dose

60 meses após 1ª dose 3ª dose
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Programa Saúde na Escola – PSE:
sugestões de atividades para serem desenvolvidas 
com a comunidade escolar

Material de apoio disponível no Centro de Saúde 

6

7

A promoção de saúde dos adolescentes e o enfrentamento dos riscos e vulnera-
bilidades devem ser desenvolvidos através de ações intersetoriais, sendo de grande 
importância a parceria com as escolas, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE). 
Algumas ações devem ser priorizadas:

• Campanhas de vacinação nas escolas;
• Desenvolvimento de projetos de promoção da saúde (saúde sexual e repro-

dutiva, prevenção uso abusivo de álcool e outras drogas e a redução e danos, 
estímulo ao movimento corporal no cotidiano, dentre outas). Sempre incen-
tivar o protagonismo dos adolescentes nestas atividades;

• Divulgação de Campanhas de prevenção de epidemias da SMSA (dengue, 
leishmaniose, leptospirose, dentre outras);

• Participação em projetos de profissionalização;
• Estimulo e promoção de atividades culturais, de lazer, esportivas, como: dan-

ças, festivais de música, duelos de MC’s, teatros, oficinas terapêuticas (saúde 
mental), feiras de ciências, olimpíadas, dentre outras.

• Caderneta de Saúde do Adolescente – MS;
• Tabelas de Tanner e Curvas de Crescimento OMS/MS em escore-Z;
• Guia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência na 

Atenção Primária à Saúde;
• Protocolo de Saúde da Mulher.
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8.1 Estágios de maturação sexual feminimo - Pranchas de Tanner
Estágios de desenvolvimento das mamas

Mamas infantis (M1)

O broto mamário formase com uma pequena sali-
ência com elevação da mama e da papila e ocorre 
o aumento do diâmetro areolar. Melhor visualizar 
lateralmente. (M2)

Maior aumento da aréola e da papila sem separação 
do contorno da mama. (M3)

Aumento continuado e projeção da aréola e da papi-
la formando uma segunda saliência acima do nível da 
mama. (M4)

Estágio 1

Estágio 2 (8 - 13 anos)

Estágio 3 (10 - 14 anos)

Estágio 4 (11 - 15 anos)

Estágio 5 (13 - 18 anos)
Mama com aspecto adulto, com retração da aréola 
para o contorno da mama e projeção da papila. (M5)

Anexos8
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Estágios de desenvolvimento dos pelos pubianos

Estágio 1
Ausência de pelos, ou pelugem natural. (P1)

Pelos iniciam-se com uma pelugem fina, longa, um pou-
co mais escura, na linha central da região pubiana. (P2)

Pelos em maior quantidade, mais escuros e mais 
espessos, e discretamente encaracolados, com distri-
buição em toda a região pubiana. (P3)

Pelos do tipo adulto, encaracolados, mais distribuídos, 
e ainda em pouca quantidade. (P4)

Pelos tipo adulto, com maior distribuição na região 
pubiana, e na raiz da coxa. (P5)

Estágio 2 (9 - 14 anos)

Estágio 3 (10 - 14 ½ anos)

Estágio 4 (11 - 15 anos)

Estágio 5 (12 - 16 ½ anos)
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Na avaliação das adolescentes, durante a puberdade deve-se observar o apare-
cimento de mamas e pelos. A puberdade pode se iniciar dos 8 aos 13 anos e alguns 
aspectos devem ser considerados, tais como:

1- O broto mamário é o primeiro sinal puberal na menina, é chamado de telar-
ca e pode apresentar-se unilateralmente sem significado patológico. Obser-
var a adolescente, tranquilizá-la e reavaliar após seis meses, quando a outra 
mama já terá aparecido e os primeiros pelos pubianos também;

2- Caso a puberdade se inicie com o aparecimento de pelos pubianos e não 
com o broto mamário, devese encaminhar ao profissional de saúde, pois 
pode se tratar de uma puberdade de origem periférica e não central pelo 
estímulo hipofisário - gonadal podendo se tratar de uma causa patológica, 
devendo ser melhor investigada;

3- O início da puberdade antes dos 8 anos também pode ser motivo de preo-
cupação e, portanto, devese sempre referir a adolescente ao profissional de 
saúde para que ele avalie junto ao endocrinologista se é uma puberdade 
precoce;

4- É frequente ocorrer um corrimento vaginal claro nos 6 aos 12 meses que 
antecedem a primeira menstruação ou menarca, fato marcante da puber-
dade feminina. Esclarecer a adolescente que é natural, pois trata-se do cres-
cimento do tecido endometrial uterino e que deve-se apenas cuidar mais da 
higiene corporal;

5- Atentar que a idade média da menarca em nosso meio é de 12 anos e 4 
meses, mas pode ocorrer entre 9 e 16 anos, observar comportamento do 
evento na família e acompanhar o processo de cada adolescente;

6- Os primeiros ciclos menstruais são geralmente anovulatórios e irregulares, 
podendo essa irregularidade permanecer por até 2 ou 3 anos;

7- O ciclo menstrual normal tem um intervalo que varia de 21 a 36 dias e uma 
duração entre 3 e 7 dias;

8- As adolescentes podem ainda crescer em média 4 a 6 cm nos 2 ou 3 anos 
após a menarca;

9- É importante observar que se deve considerar retardo puberal em meni-
nas a ausência de qualquer característica sexual secundária a partir dos 13 
anos de idade.
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Estágios de desenvolvimento da genitália

Genitália pré-puberal ou infantil.

Aparece um afinamento e hipervascularização da 
bolsa escrotal, e aumento do volume testicular sem 
aumento do tamanho do pênis. (G2)

Ocorre aumento da bolsa escrotal e do volume testi-
cular, com aumento do comprimento do pênis. (G3)

Maior aumento e hiperpigmentação da bolsa escro-
tal, maior volume testicular com aumento do pênis 
em comprimento e diâmetro, e desenvolvimento da
glande. (G4)

Estágio 1

Estágio 2 (9½ -13½ anos)

Estágio 3 (10½ - 15 anos)

Estágio 4 (11½ - 16 anos)

Estágio 5 (12½ -17 anos)
Genitália adulta em tamanho e forma e volume 
testicular. (G5)

8.2 Estágios de maturação sexual masculino - Pranchas de Tanner
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Pelugem pré-puberal ou infantil, nenhum pelo pu-
biano. (P1)

Ocorre o início do crescimento de alguns pelos finos, 
longos, escuros e lisos na linha medial ou na base do 
pênis. (P2)

Aparecimento de maior quantidade de pelos, mais 
escuros e mais espessos, e discretamente encaracola-
dos, com distribuição em toda a região pubiana. (P3)

Pelos escuros, espessos, encaracolados, do tipo 
adulto, mas ainda em menor quantidade na sua 
distribuição na região pubiana. (P4)

Pelos do tipo adulto, em maior quantidade, cobrindo 
toda a região pubiana, e estendendose até a superfí-
cie interna das coxas. (P5)

Estágio 1

Estágio 2 (11 - 15½ anos)

Estágio 3 (11½ - 16 anos)

Estágio 4 (12 - 16½ anos)

Estágio 5 (13 - 17 anos)

Estágios de desenvolvimento dos pelos pubianos
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Na avaliação dos adolescentes, durante a puberdade, deve-se observar o apareci-
mento de pelos e o crescimento da genitália. A puberdade pode se iniciar dos 9 aos 
14 anos e alguns aspectos devem ser observados, tais como:

1- A primeira manifestação da puberdade no sexo masculino é o aumento do 
volume testicular, em média aos 10 anos e 9 meses. O saco escrotal torna-se 
mais baixo e alongado, mais solto e enrugado e mede cerca de 3 cm;

2- O crescimento peniano começa, em geral, um ano após o crescimento dos 
testículos;

3- O início da puberdade antes dos 9 anos também pode ser motivo de preocu-
pação, pode-se tratar de uma puberdade precoce e, portanto, deve-se sem-
pre referir o adolescente ao serviço de referência para melhor ser avaliado;

4- Desenvolvimento de genitália. Recomenda-se, que o profissional de saúde 
responsável pela avaliação do adolescente, quando não munido do orquidô-
metro, proceda da seguinte forma:
a) faça a avaliação do peso e altura do adolescente;
b) mostre a prancha de estágios de Tanner ao adolescente e solicite ao mes-

mo que indique em que momento do seu desenvolvimento ele se encon-
tra a partir do que foi visto;

c) faça a relação entre o peso e a altura e o estágio referido pelo adolescente;
d) o profissional poderá ainda, durante a entrevista, investigar possíveis alte-

rações nas queixas e relatos do adolescente. Além de ser um método de 
avaliação seguro, permite ao adolescente a percepção de si e o autoco-
nhecimento. Além de ser um método não invasivo.

    * Caso o profissional utilize o orquidômetro de Prader ver: www.saude.gov.br
5- Observar que primeiro o pênis cresce em tamanho e depois em diâmetro. 

Quando o adolescente termina sua fase de crescimento, seu pênis atinge em 
média 12 cm e 15 cm quando ereto, podendo variar mais ou menos de 2 a 3 cm;

6- A idade da primeira ejaculação, conhecida como semenarca ou espermarca, 
ocorre em média aos 12 anos e 8 meses. Geralmente, acontece também a 
polução noturna, ou seja, a ejaculação involuntária de sêmen quando o ado-
lescente está dormindo. Trata-se de evento fisiológico normal, que deve ser 
orientado e tranquilizado pelo profissional de saúde;

7- Observar que pode aparecer o crescimento do broto mamário no menino, 
ginecomastia puberal (aumento do tecido mamário) verifica-se em grande 
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parte dos adolescentes masculinos. É frequentemente bilateral, tem consis-
tência firme e móvel e, às vezes, muito dolorosa;

8- Pode-se classificar a ginecomastia, de acordo com o diâmetro, em: grau I, 
de 1 a 2 cm; grau II, de 2 a 4 cm, e grau III, de 5 cm em diante. A conduta é 
tranqüilizar o adolescente e observar por até três anos, onde cerca de 85% 
regridem espontaneamente. Se trouxer grande sofrimento ao adolescente, 
encaminhar ao profissional de saúde para conduzir e avaliar a necessidade 
de uso de medicamento e/ou encaminhar ao cirurgião;

9- A ginecomastia de causa patológica (por drogas, endocrinopatias, tumores 
ou doenças crônicas), embora rara, deve ser pensado se ocorrer antes ou 
ao término da maturação sexual, devendo ser cuidadosamente avaliada e 
encaminhada para o serviço de referência;

10- É importante observar que deve-se considerar retardo puberal em meni-
nos, a ausência de qualquer característica sexual secundária a partir dos 14 
anos de idade.
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