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10 INFORMAÇÕES IMPORTANTES
1. Alguns motivos que levam as adolescentes a não prevenir a 
gravidez são: a negação da possibilidade da gestação, a falta de 
informação, a dificuldade de acesso a anticoncepção, e o próprio 
desejo, consciente ou não, de engravidar. Algumas vezes, o objeto 
de desejo pode ser a gravidez, não necessariamente a maternidade.

2. A gestação nesta fase da vida pode aumentar a possibilidade 
de baixo desempenho ou mesmo abandono escolar, diminuição das 
oportunidades para a adolescente-mãe e isolamento social. 

3. A gestação é um momento muito intenso na vida da mulher, 
podendo gerar medos, angústias e podendo elevar o nível de 
tensão. Seu desenrolar é influenciado pela história familiar e de vida 
da adolescente, as condições em que ocorreu a gestação, o que o 
filho significa para ela, a preparação que tenha recebido e a atitude 
da equipe de saúde. 

4. O temor do parto é comum a todas as mulheres, mas adquire 
característica especial entre as gestantes adolescentes, que 
relacionam sua juventude a uma suposta incapacidade para levá-lo 
a cabo e associam imaturidade psicológica com incapacidade 
biológica para parir, culminando com o medo de morrer no parto. 

5. Atenção: as alterações fisiológicas normais desta faixa 
etária, com os ciclos menstruais irregulares nos dois anos 
pós-menarca dificultam o diagnóstico precoce da gestação.

6. As adolescentes grávidas podem chegar aos serviços de 
saúde com queixas típicas, (náuseas, vômitos, atraso mens-
trual). Outras podem apresentar sintomas inespecíficos (dor 
abdominal, irregularidade menstrual, leucorréias, dispareunia ou 
cefaleia), que podem ser os primeiros a aparecer no início da ges-
tação. Algumas relatam estar menstruando normalmente ou 
negam atividade sexual.

7. O risco clínico da gestação na adolescência está muito 
mais associado aos efeitos da primiparidade, do baixo nível 
socioeconômico e principalmente ao início tardio ou à falta de 
assistência pré-natal, do que à idade materna em si. 

8. Na gestação, as adolescentes costumam estar mais 
receptivas a orientações de saúde, esta situação pode ser uma 
oportunidade para vincular-se à adolescente a até à sua família.

9. O puerpério apresenta à mulher a realidade da maternidade. 
Por estas razões, os programas de pré-natal devem dar assistência às 
adolescentes também durante esse período.

10. Quando a adolescente tem uma recuperação física mais 
rápida, ela tende a retomar sua atividade sexual mais precocemente.



1. O(A) adolescente precisa perceber 
que o profissional de saúde inspira 
confiança, que adota atitude de respeito e 
imparcialidade e não emite juízo de valor 
sobre as questões emocionais e 
existenciais escutadas. 

2. Na maioria das vezes, o(a) 
adolescente não procura o médico ou outro 
profissional de saúde espontaneamente. 
Ele(a) é levado pelos pais, familiares ou 
cuidadores e, com certa frequência, contra 
a sua vontade. Assim, é comum 
encontrarmos um(a) jovem ansioso(a), 
inseguro(a), com medo, assumindo uma 
atitude de mais absoluto silêncio ou, pelo 
contrário, de enfrentamento. 

3. A entrevista inicial poderá ser feita só 
com o(a) adolescente ou junto com a família.
De qualquer forma, é importante haver  um 
momento a sós com o(a) adolescente, que será 
mais de escuta, propiciando uma expressão livre. 

4. Quando o(a) adolescente 
procurar a Unidade Básica de Saúde 
sem o acompanhamento dos pais, 
ele(a) tem o direito de ser atendido(a) 
sozinho(a). O(A) adolescente precisa 
estar seguro(a) do caráter 
confidencial da consulta, mas ficar 
ciente também das situações na qual 
o sigilo poderá ser rompido (risco de 
vida dele(a) ou de outra pessoa), o que, 
no entanto, ocorrerá sempre com o 
conhecimento dele(a).

5. O exame físico exige 
acomodações que permitam privacidade 
e ambiente em que o(a) adolescente se 
sinta mais à vontade. 

5 DICAS SOBRE COMO ABORDAR O(A) ADOLESCENTE



7 AÇÕES E ESTRATÉGIAS 
QUE OS PROFISSIONAIS
DA ATENÇÃO PRIMARIA 
PODEM REALIZAR NA UBS:

4. Se for possível, ou seja, se houver quórum suficiente, é 
importante ter um grupo de gestantes na unidade só com 
adolescentes, pois ele permitirá abordar questões específicas desta 
faixa etária: relação com os estudos e com a escola (desempenho, 
abandono), isolamento social/preconceito, mudança dos planos 
futuros e das oportunidades na vida, inseguranças sobre o corpo, 
sobre amamentação (“tamanho das mamas”, “prejuízo estético”), 
medo do parto (“não ter força”, “não estar com o corpo pronto”), o 
que é ser mãe/maternidade. Outros temas, ainda que 
aparentemente não relacionados especificamente com a 
assistência pré-natal, podem ser de interesse do grupo e é um bom 
momento para abordá-los: como contracepção, doenças 
sexualmente transmissíveis (DST), drogas, sexualidade, trabalho.

5. Apoiar a adolescente e o parceiro no enfrentamento da 
situação, ajudando na comunicação com a família e esclarecendo as 
dúvidas acerca da gestação e dos seus riscos. 

6. Visitar em grupo a maternidade, acompanhada por um 
profissional que explique pacientemente todo o caminho que 
será percorrido pelas adolescentes quando chegar o momento 
de ter o seu bebê.

7. É importante não focar a atenção apenas nos períodos 
de gestação (pré-natal) e puerpério imediato, esquecendo que 
após o parto a paciente se tornará mãe adolescente, passando 
a vivenciar uma dupla situação: a adolescência e a maternidade.

1. Organize estratégias com sua equipe de como “perceber” a 
gestação precocemente nesse grupo populacional, a fim de formar 
vínculo com essa adolescente e o seu parceiro e iniciar o pré-natal 
o mais breve possível. Os ACS e parcerias com escolas do território 
podem ajudar a desenvolver ações neste sentido, sem avançar a 
intimidade dos/as adolescentes. 

2. O atendimento multidisciplinar pode ser muito produtivo no 
caso de adolescentes, principalmente se ele(a) já tem vínculo com 
algum profissional da equipe. Assim pense em envolver outros 
membros da equipe nuclear da APS ou do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família, quando necessário. 

3. Atenção para algumas patologias mais comuns nessa faixa 
etária (anemia e doença hipertensiva específica da gravidez), pois 
podem conduzir à prematuridade e ao baixo peso ao nascer.
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