
Atenção Integral à Saúde do Adolescente

A adolescência é uma etapa da vida que vai dos 10 aos 19 anos de idade, sendo um período de intensas
transformações biopsicossociais, em que o indivíduo procura de�nir seu papel dentro da sociedade em que
está inserido.

A puberdade é o componente biológico desta fase, mediado por modi�cações hormonais. Já a
adolescência, como mencionado acima, caracteriza-se pelas modi�cações decorrentes das alterações
hormonais que ocorrem na puberdade, identi�cadas principalmente por crescimento rápido, surgimento
das características sexuais secundárias, conscientização da sexualidade, estruturação da personalidade,
adaptação ambiental e integração social.

A adolescência é tida como a transição da infância para a vida adulta, acarretando importantes
transformações biológicas, cognitivas, emocionais e sociais. Essa trajetória é marcada por crescente

autonomia e independência em relação à família, bem como pela experimentação de novos
comportamentos e vivências. Paralelamente, observa-se, na atualidade, maior exposição a fatores de
risco para a saúde, como uso de tabaco, consumo de álcool, alimentação inadequada e sedentarismo

(WHO,2016)

É um período marcado por instabilidade de humor e comportamento e cercado de incertezas, pois o
indivíduo está construindo o seu caminho na vida. Nessa fase o adolescente encontra-se vulnerável e
sujeito a in�uências nem sempre boas, necessitando assim do suporte e orientação familiar.

A equipe de saúde da família tem um papel importante no suporte dos indivíduos nessa faixa etária,
estabelecendo vínculos de con�ança para que a equipe também atue como uma rede de apoio e proteção
dos mesmos. O cuidado deve ser realizado de forma integral e o acesso precisa ser facilitado, sendo
necessário planejar e realizar ações de promoção à saúde. Vamos relembrar alguns pontos importantes.

Conhecem e utilizam a caderneta do adolescente?

Caderneta de Saúde do Adolescente: Menina
Caderneta de Saúde do Adolescente: Menino

http://www.adolescenciaesaude.com/detalhe_artigo.asp?id=407
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/caderno_28.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_adolescente_menina.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_adolescente_menino.pdf


Seção 1 – O ADOLESCENTE

Para que a equipe de saúde da família desenvolva o cuidado de adolescentes é necessário compreender as
suas necessidades, o contexto familiar e o meio com o qual se relaciona. O cuidado precisa seguir as
mesmas particularidades da atenção prestada à saúde das crianças. Ou seja, precisa ser integral, centrado
na necessidade dos indivíduos, exercida ao longo do tempo e considerando os determinantes sociais de
saúde. O acesso ao serviço precisa ser organizado de tal forma que possa acolher todos os adolescentes
em suas diferentes demandas (BRASIL, 2017).

O planejamento das ações precisa ser delineado segundo os riscos locais e as ações próprias para esse
ciclo de vida. A captação desses indivíduos deve ser desenvolvida de maneira resolutiva, utilizando espaços
extramuros, como a escola.

O pro�ssional de saúde precisa conhecer as fases da adolescência:

Etapa inicial, dos 10 aos 14 anos:
Menor interesse nos pais, amizades do mesmo sexo.
Necessidade de privacidade
Adaptação às modi�cações corporais.

Etapa média, dos 15 aos 17 anos:
Máxima identi�cação com o grupo de iguais.
Puberdade e início das experiências sexuais.
Modi�cação da imagem corporal.

Etapa �nal, dos 17 aos 20 anos:
Surgimento de valores e comportamento adulto, reaproximação dos pais.
Relacionamento mais afetuoso e íntimo.
Busca de estabilidade social e econômica.

O acompanhamento da fase da adolescência demanda uma abordagem em que se:

Mantenha o sigilo e a privacidade do adolescente.
Atente para as alterações físicas e puberais.
Avalie globalmente a saúde física e psicossocial.
Dê apoio aos que se afastam do “normal”.
Veri�que como estão as interações com a escola, família e seus ‘iguais’.
Identi�que comportamentos de risco.



Por ser a adolescência um período de intensas mudanças corporais e psicológicas, o papel do adolescente
no lar sofre mudanças, obrigando-o a adaptar-se à expectativa da família e da sociedade. Nessa fase da
vida, ele é mais suscetível a transtornos de comportamento, de ajustamento familiar, de humor, à
dependência química e à violência. É importante que o pro�ssional de saúde desenvolva estratégias para
acolher os adolescentes e discutir seus anseios e di�culdades para, juntos, construírem caminhos para
melhorar sua qualidade de vida. A equipe precisa estar atenta e avaliar as ações desenvolvidas para
veri�car se estão alcançando esses usuários.

VOCÊ SABIA?

Quanto às questões técnicas, éticas e legais de atendimento ao adolescente, ele tem direito a:

Privacidade no momento da avaliação;
Garantia de con�dencialidade e sigilo;
Consentir ou recusar atendimento;
Atendimento à saúde sem autorização e desacompanhado dos pais;
A informação sobre seu estado de saúde.

Fonte: Orientações Básicas de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes nas Escolas e Unidades Básicas
de Saúde (2013)

1.1 Puberdade - Crescimento e
Desenvolvimento

Iremos abordar as modi�cações orgânicas, biológicas e estruturais que acontecem durante a puberdade e
as ações para manutenção da saúde nesse ciclo de vida. A puberdade é um período marcado por
importantes alterações hormonais e em decorrência disto alterações no tamanho, nas formas, dimensões
e composição corporal (quantidade de massa e tecido adiposo). Aliado a isso, as alterações psicológicas
são importantes, e a necessidade de assumir outro papel na dinâmica familiar e no meio no qual convive
aumenta a vulnerabilidade do adolescente e o risco de se expor a eventos danosos.

Em relação ao crescimento, ocorre um aumento na secreção de GH e IGF1, ocorrendo o que chamamos de
estirão puberal. Ocorre também a liberação do eixo hipotálamo-hipó�se-gonada, ocorrendo as mudanças
das características sexuais secundárias, bem como a maturação sexual. O aumento dos hormônios sexuais
nas meninas confere um aumento da massa gordurosa na composição corporal e a testosterona, o
aumento da massa muscular nos meninos. Outras mudanças que também ocorrem em decorrência das
alterações hormonais citadas acima, são: hematócrito, voz, pressão arterial, maturação óssea,
hemoglobina, entre outros (MARCONDES et al, 2004).

O marco inicial do surgimento dos caracteres sexuais secundários na menina é a telarca, que deve ocorrer
entre 8 e 13 anos de idade. O broto mamário pode surgir de modo unilateral, ocorrendo uma assimetria
entre as mamas, de forma transitória. Aproximadamente 6 meses após o início da telarca surgem os pêlos
pubianos e aproximadamente após 2 anos da telarca ocorre a menarca (máximo até os 15 anos).

No menino, a primeira característica sexual secundária é o aumento do volume dos testículos e seu início
pode ocorrer entre 9 e 14 anos de idade. Em seguida ao aumento dos testículos surgem os pelos pubianos
e o pênis começa a crescer em espessura e comprimento. A primeira ejaculação com sêmen ocorre entre
os 14 e 15 anos de idade.

Tanner, em 1962, criou uma escala para avaliação das fases do desenvolvimento sexual na infância e
puberdade, utilizando uma graduação baseada em três itens: Pelos pubianos (P), Mamas (M) e Genitais
masculinos (G). Ele subdividiu cada um desses itens em cinco fases. Assim, o estágio 1 indica o estado pré-
puberal do desenvolvimento (P-1 ou M-1 ou G-1); o estágio 2 indica o desenvolvimento inicial da cada
característica; os estágios 3 e 4 indicam a maturação continuada de cada característica, que são bem mais
difíceis de se avaliar; e o estágio 5 (P-5 ou M-5 ou G-5) indica o estado adulto ou maduro (MARCONDES et
al, 2004; LOPES e JÚNIOR, 2009). Segue abaixo, nesta ordem, as imagens da evolução das mamas e pêlos

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacao_basica_saude_adolescente.pdf


pubianos nas meninas e das gônadas e pêlos pubianos nos meninos, com explicações referentes a cada
estágio.

Durante a puberdade o crescimento em estatura atinge uma alta velocidade, podendo alcançar, em média,
9,5 cm/ano nos meninos e 8,3cm/ano nas meninas.



Ao menos uma vez ao ano o adolescente deve ser acompanhado em relação ao seu ganho em estatura e
peso, a �m de se identi�car precocemente desvios na curva de crescimento que possam indicar um sinal
de risco para desnutrição, obesidade e/ou baixa estatura.

A avaliação do crescimento pondero-estatural do adolescente deve ser feito através dos grá�cos de
peso/idade, estatura/idade e IMC/idade (BRASIL, 2017).

Avaliação Pondero estatural: Avaliar o crescimento através do peso e estatura.

Fonte: Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção básica. Brasil, 2017.
É importante investigar as causas dos desvios de crescimento, além de responder as dúvidas dos pais e
adolescentes.

No encontro com o adolescente o pro�ssional de saúde precisa realizar uma anamnese adequada e exame
físico completo, além das orientações quanto à alimentação, atividade física, prevenção de infecções
sexualmente transmissíveis (IST), contracepção, entre outras. O Ministério da Saúde recomenda o esquema
abaixo para orientação do pro�ssional no cuidado integral dos adolescentes (BRASIL, 2017).

Anamnese do adolescente

Fonte: Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção básica. Brasil, 2017.



No que se refere à alimentação, deve-se recomendar a adoção de alimentos saudáveis, evitando os
alimentos ultraprocessados. Deve-se recomendar também o aumento do consumo de frutas, verduras e
legumes e evitar pular as refeições. En�m, oriente o adolescente sobre a importância de se construir
hábitos saudáveis de vida.

1.2 Imunização

É importante orientar os adolescentes para realizarem a imunização. Reveja as vacinas próprias da idade:

9 a 14 anos - Meninas: HPV (previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais) -
duas doses com seis meses de intervalo
12 e 13 anos - Meninos: HPV (previne o papiloma, vírus humano que causa cânceres e verrugas genitais) -
duas doses com seis meses de intervalo
12 e 13 anos - Meningocócica C (doença invasiva causada por Neisseria meningitidis do sorogrupo C) –
Dose única ou reforço
10 e 19 anos:

Hepatite B – três doses, de acordo com a situação vacinal
Febre Amarela – uma dose, se nunca tiver sido vacinado
Dupla Adulto (previne difteria e tétano) – Reforço a cada 10 anos
Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) - duas doses, a depender da situação vacinal
anterior

1.3 Atividade Física



A construção de hábitos saudáveis deve se iniciar o mais precocemente possível, sendo a adolescência um
período adequado para incorporar práticas que irão acompanhar o indivíduo ao longo de sua vida. Um
exemplo é a realização de atividades físicas. Segundo Hallal et al (2010), adolescentes que praticam
atividade física tem menor tendência de serem sedentários na idade adulta. Nesse artigo os autores
apontam que as escolas que investem em maior carga de atividade física auxiliam na redução do
desenvolvimento de hábitos sedentários na idade adulta. Realizar exercícios regularmente auxilia na
melhora da autoestima, melhora o humor e ajuda no controle do peso.

Qual atividade física recomendar? Aquela que seja possível em sua comunidade, contanto que haja
estímulo para manutenção da atividade física. Correr, nadar ou jogar futebol. O necessário é estimular a
adoção de modos de vida saudáveis.

1.4 Saúde Bucal

A orientação no cuidado da saúde bucal é necessária, devendo-se utilizar os espaços da unidade para
promover o seu cuidado. Uma estratégia apontada no Caderno: Proteger e cuidar de adolescentes na
atenção básica (BRASIL, 2017) é mostrar a importância do cuidado com a boca como “manifestação de
afetividade e sexualidade” através do beijo.

Esse é um tema que certamente irá atrair esse segmento de usuários, que passarão a entender a
escovação como um ato importante nas relações entre as pessoas. Nessa oportunidade a equipe poderá
discutir a importância de evitar alimentos cariogênicos, alimentos duros como caramelos, devido ao risco
de microfraturas na estrutura dentária (BRASIL, 2017).

1.5 Sexualidade

A sexualidade diz respeito a todas as expressões de prazer, de sentimento de felicidade, alegria e de bem
estar. Sexualidade é um conceito extremamente abrangente que vai muito além dos aspectos da atração
física e do desejo sexual entre os indivíduos (CHAUÍ, 1984). Para viver a sua sexualidade plena, o ser humano
depende de um conjunto de componentes e fatores que a constituem, tais como: os fatores biológicos e
físicos; os psicológicos e afetivos; os componentes intelectuais e os socioculturais: educação, gênero,
orientação sexual, crenças e posicionamento ideológico, que a distingue de qualquer outro tipo de
manifestação sexual dentro do reino animal. Assim sendo, cada pessoa vive a sua sexualidade de forma
absolutamente única, não sendo possível a�rmar que exista uma sexualidade, ou mesmo uma atividade
sexual que possa ser considerada "normal" ou “anormal”. Esse é realmente um fenômeno impar na
existência humana.

Na visão de Marilena Chauí (1984), diante dessa estrutura de sociedade inteiramente pragmática e
funcional, onde as coisas só tem direito à existência se forem de�nidas por uma função útil, adequada e
aceita pelas regras do capitalismo, a sexualidade terá, então, a função especializada em procriar e atuar
em alguns órgãos do corpo. Deste ponto de vista, que é real, as diferenças anatômicas entre homens e
mulheres se transformaram em regras de condutas conservadoras. Reprime-se, assim, a ambiguidade
constitutiva do desejo e da sexualidade na sua plenitude, fazendo da diferença sexual um processo de
culpa, pecado e castigo de Deus. Esse ciclo de repressão, porém, terá impacto se as pessoas considerarem
normal, natural e desejável viver debaixo dessa ditadura.

A sexualidade deve ser abordada nos encontros com adolescentes, com os seguintes objetivos: discutir a
visão que os mesmos têm a respeito do papel que devem desempenhar ao longo da vida; promover a
re�exão dos mesmos a respeito de suas vidas, auxiliando na construção dos seus projetos de vida,
independente das amarras de�nidas pela sociedade.

Consulte mais aqui.

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-69752011000200006


1.6 Violência

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é dever da família, comunidade e Estado assegurar
os direitos da criança e do adolescente, que incluem o direito à vida, alimentação, educação e respeito,
resguardando-os de todas as formas de negligência, discriminação e violência (ECA-LEI Nº 8.069, DE 13 DE
JULHO DE 1990)

Portanto, cabe ao pro�ssional de saúde, na suspeita ou veri�cação de desrespeito aos direitos do
adolescente, realizar a noti�cação, estabelecer estratégias para resguardar a integridade desse adolescente
e tratar também o agressor, para que esse ciclo de violência seja quebrado (FERREIRA et al, 2001).

O atendimento dos casos de violência requer ação integrada e articulada com a rede de cuidado e de
proteção social. Não deve ser uma ação solitária do pro�ssional, pois a complexidade do tema exige ações
interdisciplinares, além de sensibilização e envolvimento de todos os pro�ssionais do serviço de saúde. É
muito importante a realização de atividades que fomentem a re�exão coletiva sobre o problema da
violência e sobre as di�culdades dos adolescentes, jovens e suas famílias, especialmente no tocante ao
acesso aos direitos assegurados legalmente.

As equipes da atenção primária/saúde da família devem realizar o acolhimento, bem como as ações
educativas e preventivas sobre a violência. Elas devem participar ativamente de todo o processo do
cuidado ao adolescente e jovem e de sua família, fazendo o acompanhamento da evolução de cada caso
nas unidades de saúde, nos domicílios ou ainda cuidando do encaminhamento para unidades de atenção
especializada. Além disso devem desenvolver ações de promoção da cultura de paz junto à família, na
escola, na comunidade e em outros espaços sociais (BRASIL, 2002).

A noti�cação deve ser compreendida como um instrumento de garantia de direitos e proteção social dos
adolescentes e jovens, permitindo aos trabalhadores de saúde, educação, assistência social, judiciário e
conselhos de defesa dos direitos, adotarem medidas especi�cas e oportunas para interromper o ciclo da
violência. A noti�cação é obrigatória para os pro�ssionais da saúde e educação, que devem comunicá-las
ao Conselho Tutelar. No entanto, os pro�ssionais de saúde às vezes desconhecem essa obrigação e têm
di�culdades de identi�car a ocorrência de práticas de violência (DESLANDES et al, 2015).

Para o Ministério da Saúde a de�nição mais abrangente de noti�cação de maus-tratos contra a criança e o
adolescente é uma informação emitida pelo Setor Saúde ou por qualquer outro órgão ou pessoa para o
Conselho Tutelar com a �nalidade de promover cuidados sóciosanitários voltados para a proteção da
criança, do adolescente e jovem, vítimas de maus-tratos. O ato de noti�car inicia um processo que tem o
propósito de interromper as atitudes e comportamentos violentos no âmbito da família e por parte de
qualquer agressor. Essa noti�cação não é e nem vale como denúncia policial. Ao registrar que houve maus-
tratos, esse pro�ssional atua em dois sentidos: reconhece as demandas especiais e urgentes da vítima e
chama o poder público à sua responsabilidade (BRASIL, 2002).

Vamos resgatar o conceito e tipos de violência. Re�ita sobre a realidade de sua comunidade, procure
identi�car as situações semelhantes e implemente ações que irão auxiliar os adolescentes a terem

uma vida com maior dignidade.

Violência pode ser entendida como o uso intencional da força física ou poder para subjugar ou causar
danos a outra (s) pessoa (s), provocando dano físico ou psicológico a outrem. Dentre as tipologias de
violência deve-se dar especial atenção nessa faixa etária às seguintes situações:

A violência intrafamiliar se caracteriza pela ação ou omissão que comprometa a integridade do
adolescente, provocada pelos pais ou membro da família. As agressões físicas são menos frequentes nessa
faixa etária, predominando o abuso psicológico, negligência, abandono e violência sexual. A violência
psicológica tem o potencial de provocar sequelas permanentes nos jovens, reduzindo a chance de que
esse adolescente atinja a plenitude do seu potencial na vida futura (COSTA et al, 2015). Além da violência
física e psicológica, precisamos estar atentos à negligência, que é caracterizada por omissão da família e
sociedade em prover as necessidades tanto físicas quanto emocionais, quer seja do adolescente ou da
criança; os menores podem sofrer privação de alimentos, roupas, escola e cuidados no tratamento de
doenças. Essa é uma situação ainda mais difícil de ser veri�cada.

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13509-22-novembro-2017-785783-publicacaooriginal-154279-pl.html


A violência Sexual se caracteriza por ato ou jogo sexual onde há assimetria de poder, com objetivo de
utilizar-se do subjugado para satisfação sexual pessoal. É reconhecida como uma “violação dos direitos
humanos e dos direitos sexuais”, impedindo ou negando o direito a usufruir da sua sexualidade, de acordo
com sua fase de desenvolvimento. Aliado a isso, pode provocar IST, gravidez, e sobretudo danos
permanentes ao desenvolvimento psicológico da vítima. A pessoa poderá ter manifestações de medos,
descon�ança, autoestima baixa, retraimento, depressão, dentre outros agravos (DESLANDES et al, 2016).

Atenção: ao identi�car uma situação de violência, além de noti�cá-la é fundamental oferecer
tratamento ao adolescente, pois é preciso que ele volte a con�ar na plenitude da vida.

AÇÕES QUE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DEVEM DESENVOLVER PARA PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS

1 Identi�car fatores de risco e de proteção para violências, incluindo as violências doméstica,
urbana e sexual, e para acidentes, incluindo acidentes domésticos e de trânsito.

2 Prestar esclarecimentos, promover ações educativas e preventivas e ações de promoção da
saúde e da cultura de paz.

3 Promover ambientes e entornos seguros e saudáveis na escola e junto à comunidade
escolar por meio de articulações e parcerias intersetoriais.

4 Realizar a noti�cação compulsória de violência doméstica, sexual e outras violências nas
situações de violências contra adolescentes e enviar cópia dessa noti�cação ao Conselho
Tutelar da Criança e do Adolescente, conforme preconiza o ECA, e para a Unidade de
Saúde/ESF.

5 Encaminhar para serviços de referência, CAPS e NASF os casos que necessitem de
atendimento e investigação diagnóstica. No NASF, um dos papeis fundamentais no
acompanhamento referencial de adolescentes em situação de violência ou no apoio
matricial às ESF/PSF é o do psicólogo, que deve receber formação e/ou treinamento
adequado para acompanhamento de adolescentes em situações de violências.

6 Encaminhar os casos identi�cados de adolescentes em situação de vulnerabilidade ou que
sofreram violências para a rede de proteção social e de garantia de direitos, incluindo os
Conselhos Tutelares, CREAS e CRAS.

Fonte: Orientações Básicas de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes nas Escolas e Unidades Básicas
de Saúde (2013)

Em 2015, foi instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying), em todo o Território
Nacional, por meio da Lei n. 13.185, de 06.11.2015. Considerado um marco jurídico de combate ao bullying e a
primeira lei nacional que tem como objetivo prevenir e combater a prática da intimidação sistemática no
País. Segundo o governo federal, caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência
física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda, a intimidação
sistemática na rede mundial de computadores (cyberbullying), para depreciar, incitar a violência, adulterar
fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial (BRASIL, 2015).

Também chamado de vitimização, o bullying já é considerado uma importante questão de saúde pública e
exige estratégias intersetoriais de enfrentamento. Dentre as consequências a médio e longo prazo pode-se
citar maior risco de desenvolver transtornos emocionais como ansiedade, depressão, transtornos
alimentares, abuso de drogas e até suicídio. Tais transtornos levam a di�culdades em relacionamentos
futuros, na família e no trabalho (WOLKE; LEREYA, 2015).

De acordo com os resultados da pesquisa PENSE os estudantes brasileiros responderam sobre a
frequência com que os colegas da escola esculacharam, zoaram, mangaram, intimidaram ou caçoaram
tanto que o aluno �cou magoado, incomodado, aborrecido, ofendido ou humilhado nos 30 dias anteriores à
pesquisa, 7,4% dos escolares brasileiros a�rmaram que na maior parte do tempo ou sempre se sentiram
humilhados por provocações. Os percentuais foram próximos para os estudantes do sexo masculino (7,6%)
e feminino (7,2%).

Dentre os que se sentiram humilhados pelas provocações dos colegas, responderam como principais
motivos, a aparência do corpo (15,6%) e aparência do rosto (10,9%).

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacao_basica_saude_adolescente.pdf


1.7 Integração Saúde e Escola - Estratégia
de Ação

Deve-se programar treinamentos, seminários, o�cinas, pesquisas, divulgação e debate dos indicadores
epidemiológicos com as escolas da área de abrangência da Unidade de Saúde da Família, enfocando a
importância de ações voltadas para a construção do projeto de vida e dos temas transversais e os contidos
na linha de atenção integral ao adolescente e jovem.

Através do Decreto n º 6.286, de 05 de dezembro de 2007, foi instituído o Programa Saúde na Escola – PSE,
com a �nalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública básica de
educação, por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde. Em setembro de 2008 os
Ministérios da Educação e da Saúde, através da Portaria 1.861, formalizaram uma parceria visando à
colaboração ativa entre as escolas e equipes da Estratégia Saúde da Família, como forma de estimular a
adesão dos governos estaduais e municipais ao PSE, com a responsabilidade orçamentária do Ministério da
Saúde.

Cabe à equipe utilizar esse espaço para desenvolver ações de promoção à saúde, criar grupos de apoio
para o enfrentamento das situações de risco e estabelecer estratégias para acolher os adolescentes em
situação de sofrimento físico ou psicológico.

A escola é um ambiente de grande in�uência na formação do indivíduo, cuja vivência é crucial para o
desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Portanto, constitui lócus privilegiado para o

monitoramento de fatores de risco e proteção dos escolares. Tal contexto evidencia a necessidade de
acompanhamento da situação de saúde de adolescentes, objetivando prover informações que

re�itam a complexidade e a dinâmica de mudanças a que está sujeito esse grupo etário (WHO,2016).

Para re�etir: sua equipe tem atuado junto à escola? Como se dá essa parceria?

Seção 2 – GINECOLOGIA INFANTO-
PUBERAL

2.1 Vulvovaginites e IST

A leucorreia �siológica é comum na adolescência, caracterizando-se por ser uma secreção inodora, de cor
branca ou leitosa e sem prurido associado. Esta leucorreia é decorrente do efeito do estrogênio na mucosa
vaginal. Na ocasião de queixa de leucorreia que tenha característica �siológica, deve-se apenas informar à
paciente e aos pais quanto à normalidade da secreção e orientar a higiene adequada.

A vulvovaginite inespecí�ca é aquela causada por microorganismos integrantes da �ora vaginal
(lactobacilos, bacterióides, S. epidermidis, S faecalis, Klebsiela, E. coli, S. aureus e S pneumonie). A
secreção vaginal e o odor estão comumente associados à higiene fecal e urinária inadequadas. O
tratamento consiste na orientação de higiene adequada e se a leucorreia persistir, recomenda-se
prescrição de antibiótico de amplo espectro por 10 dias (amoxicilina, amoxicilina com clavulanato).

Seguem abaixo relacionadas, as principais vulvovaginites especí�cas:

Cândida: pode ocasionar prurido vulvar e leucorreia esbranquiçada. O diagnóstico é feito com exame a
fresco e o tratamento com cremes tópicos de imidazólicos (ex.: miconazol).
Oxiuríase: provoca prurido vaginal e anal, principalmente noturno. O tratamento é feito com pamoato de
pirvíneo, albendazol ou mebendazol via oral.

http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php


Gonorreia: é uma IST, causa vaginite severa com secreção amarelada copiosa; o diagnóstico é feito por
gram e cultura da secreção; o tratamento é feito com ceftriaxone 125mg IM. Geralmente está associada
à infecção por Chlamydia trachomatis.
Chlamydia trachomatis: é uma IST, geralmente é assintomática, mas pode estar associada à leucorreia e
sangramento vaginal. O tratamento é feito com azitromicina 20mg/Kg (máx. 2g), dose única.
Trichomonas vaginalis: ocorre geralmente na adolescente sexualmente ativa e é diagnosticado por
exame a fresco. O tratamento é feito com metronidazol 250 mg, por 7 dias.
Gardnerelose: é caracterizada por leucorreia acinzentada, bolhosa e fétida (odor de peixe podre). O
diagnóstico é feito por gram e cultura e o tratamento com metronidazol 250 mg, por 7 dias.

Além das IST citadas acima, outras serão brevemente abordadas agora (BRASIL, 2006):

Papiloma vírus humano: caracteriza-se por lesão endometrial, demonstrada no exame microscópico de
material coletado (atipia celular) no preventivo, con�rmado por captura híbrida e por verrugas genitais.
Está intimamente relacionada ao câncer de colo de útero na mulher. O tratamento de escolha é
químico tópico, com aplicação de podo�lina, ácido tricloroacético ou imiquimod.

Devemos lembrar que agora o Ministério da Saúde disponibilizou a vacina quadrivalente, que protege
contra o HPV de baixo risco (tipos 6 e 11, que causam verrugas anogenitais) e de alto risco (tipos 16 e 18, que
causam câncer de colo uterino).

A população-alvo prioritária da vacina HPV é a de meninas na faixa etária de 9 a 14 anos e meninos de 11 a
14 anos, que receberão duas doses com intervalo de seis meses; e mulheres vivendo com HIV na faixa
etária de 9 a 26 anos, que receberão três doses (0,2 e 6 meses).

Sí�lis: tem como característica principal a lesão ulcerativa indolor denominada cancro duro. O
tratamento é feito com penicilina benzatina 2.400.000U, com dose única na sí�lis primária e 1x por
semana por 3 semanas, na sí�lis secundária e terciária.

Devido à extensão do tema, não delinearemos mais linhas em relação à infecção por HIV, mas ressalta-se
aqui sua importância entre as IST.

Tão importante quanto divulgar o diagnóstico e o tratamento das IST, é orientar a prevenção, já que as
seqüelas podem ser várias: infertilidade, mal-formações fetais, hepatite crônica (hepatite B), câncer, etc.

Para re�etir: sua equipe tem desenvolvido ações na escola para discutir o tema com os adolescentes?
Palestras? Lembre-se que educação em saúde pode e deve ser feita em formatos mais interativos,

onde todos são educadores e educandos. Pense nisso.

2.2 Distúrbios menstruais

2.2.1 Anormalidades do ciclo menstrual

A menstruação normal caracteriza-se por �uxo menstrual com duração de três a oito dias, com perda
sangüínea de 30 a 80ml; ciclo com duração de 3 a 4 dias.

A presença de irregularidade menstrual é comum na adolescência. Cerca de 50% dos ciclos menstruais são
anovulatórios nos primeiros dois anos após a menarca. Isto se deve a uma imaturidade �siológica do eixo
hipotálamo-hipó�se-ovariano. Desta forma, meninas com irregularidade menstrual até 2 a 3 anos após a
menarca com �uxo menstrual não aumentado, sem outras queixas e com exame físico normal não
necessitam de investigação.

Diagnosticamos amenorreia quando da existência de: ausência de menarca aos 16 anos, ausência de
características sexuais secundárias aos 14 anos, atraso signi�cativo do ganho de peso e estatura durante a
puberdade, ausência de menarca três anos após telarca, ou por ausência de menstruação por mais de seis
meses ou pelo menos três dos intervalos dos ciclos precedentes. É claro que para a paciente com atraso
menstrual por mais de 30 dias e com vida sexual ativa, a primeira situação que deve ser levantada é a
possibilidade de gravidez.



A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a causa mais comum de anovulação persistente na
adolescência. Como essa síndrome geralmente inicia- se no período perimenarca, é fundamental que as
adolescentes com irregularidade menstrual, principalmente oligomenorreia ou amenorreia secundária,
sejam investigadas, sobretudo aquelas com irregularidade persistente após os primeiros 2 a 3 anos pós-
menarca. A suspeita torna-se ainda mais consistente de SOP quando existe associação clínica de
obesidade, hirsutismo e acne moderada a grave.

Nos casos de perda de peso com dietas restritivas e excesso de exercício físico, em que ocorre uma
supressão do eixo hipotálamo-hipó�se-gonadal, o ganho ponderal e o exercício físico moderado, por si sós,
poderão levar à regularização dos ciclos menstruais.

O hipertireoidismo, cuja principal causa é a Doença de Graves, pode causar distúrbios menstruais,
caracterizados por oligomenorreia ou amenorreia.

Outras situações menos comuns que também podem causar oligomenorreia ou amenorreia são: Doença de
Cushing, falência ovariana prematura, hiperplasia adrenal congênita, tumor adrenal e ovariano e
hiperplolactinemia.

Os exames que devem ser solicitados nos casos de irregularidade menstrual (oligoenorreia e amenorreia)
são: LH, FSH, Estradiol, Testosterona, Androstenediona, Prolactina, TSH, 1-OHP e Ultrassonogra�a pélvica ou
transvaginal (MARCONDES et al, 2004; LOPES e JÚNIOR, 2009).

2.2.2 Hemorragia uterina disfuncional

Na hemorragia uterina disfuncional (HUD) não há uma causa patológica subjacente, sendo ocasionada por
alterações funcionais do eixo hipotálamo-hipó�se-gonadal. Caracteriza-se por irregularidade menstrual,
com variação importante em relação à intensidade do �uxo, duração dos ciclos e ausência de dor. Nestes
casos deve-se fazer diagnóstico diferencial com: doenças pélvicas (miomas, adenomiose), infecções
genitais (clamídia, gonococo), disfunções de coagulação (discrasias sanguíneas), insu�ciência hepática,
leucemia, LES, coagulopatia, hipotireoisdismo e causas iatrogênicas (uso AAS, Warfarin, AINES e
anticoncepcionais). A investigação consiste na solicitação de: hemograma, coagulograma, ultrassom (US)
pélvico ou transvaginal e pesquisa de agentes infecciosos.

Afastados outros diagnósticos, a HUD pode ter conduta expectante nos casos de sangramento não intenso.
Nos casos de anemia deve-se prescrever sulfato ferroso. O tratamento do �uxo menstrual intenso pode ser
feito com AINEs nos dias do sangramento e não havendo resposta adequada, recomenda-se prescrição de
anticoncepcionais orais.

2.2.3 Dismenorreia

Mais da metade das mulheres apresenta cólica menstrual. A dismenorreia pode ser primária, onde não há
evidência de causa patológica (95% dos casos) e secundária, cujas principais causas são: in�amações
pélvicas, tumores pélvicos, adenomiase e endometriose.

A dismenorreia primária pode ser tratada com AINES durante o período menstrual e nos casos refratários,
com anticoncepcional hormonal (promovem a anovulação, hipoplasia do endométrio e diminuição da
produção de prostaglandinas).



2.3 Contracepção

Para decidir qual método contraceptivo utilizar, é preciso conhecer a usuária, além de compreender a fase
pela qual está passando, e a realidade familiar, social, econômica e cultural na qual está inserida.

Analisando cada método, devemos atentar para as seguintes características: e�cácia, efeitos adversos,
aceitabilidade, facilidade de uso, reversibilidade e proteção contra IST.

Devemos estimular a prática da dupla prevenção, tanto da gravidez indesejada quanto das IST - AIDS.

Durante a consulta a orientação deve ser clara, para que ocorra a perfeita compreensão pelo adolescente.
Seguida a introdução do método contraceptivo, deve-se orientar a importância do seguimento médico e
ginecológico de reavaliação.

Os métodos comportamentais como a tabela de Ogino-Knaus e o coito interrompido apresentam um
índice de falha muito grande e não conferem proteção contra IST.

O uso de preservativos, quando correto, confere um baixo índice de falha em relação à gravidez e oferece
proteção contra IST. Os preservativos têm um custo relativamente baixo e são de fácil acesso à população,
inclusive com distribuição nas Unidades de Saúde.

Dos métodos hormonais mais utilizados, o de menor custo e de mais fácil acesso são as pílulas
(anticoncepcional oral combinado). A pílula ideal para a adolescente é aquela que contém as menores
doses de estrogênio e progesterona, mantendo a e�cácia da contracepção e o controle do ciclo. A pílula,
quando bem elegida e utilizada corretamente, confere um baixo índice de falha em relação à gravidez
(HERTER et al, 2001; BRASIL, 2017).

O contraceptivo hormonal injetável mensal contém estrogênio e progesterona em suas formulações mais
recentes com acetato de medroxiprogesterona e cipionato de estradiol ou enantato de noretisterona,
apresentando poucos efeitos colaterais, poucas alterações menstruais, boa aceitabilidade entre os
adolescentes e permite um maior controle pela própria usuária e equipe de saúde.

O contraceptivo trimestral injetável não é a primeira escolha para adolescentes. Possui apenas o
componente progestágeno, não demostrando superioridade em relação aos outros métodos e alguns
estudos mostram um maior risco de descalci�cação óssea em adolescentes.

Devemos lembrar que os contraceptivos hormonais utilizados de forma isolada não conferem proteção
contra IST, e ainda podem apresentar alguns efeitos colaterais como: cefaleia, sintomas gastrintestinais,
ganho de peso, aumento do risco de trombose venosa, entre outros (BRASIL 2017).

O uso de Dispositivo Intra-Uterino (DIU), de cobre ou hormonal, oferece uma proteção contraceptiva
adequada, porém não protege contra IST. Estão contraindicados para adolescentes sem gestações prévias,
sendo apenas reservados para alguns casos, como contraindicações médicas ao uso de contraceptivos
hormonais orais ou injetáveis.

O sigilo médico na consulta do adolescente é garantido pelo código de ética médica. O médico apenas
pode quebrar o sigilo se reportando aos pais se a falta desta comunicação ,por exemplo, resultar em risco
ao paciente ou a outros, mas mesmo assim o adolescente deve ser avisado da comunicação.

O adolescente precisa ser orientado sobre a utilização dos preservativos para evitar uma gravidez não
planejada e as IST. O sexo seguro é responsabilidade do casal e evitar a gravidez não é um papel somente
da adolescente.

È importante oferecer a atenção à saúde integral da adolescente, e a contracepção deve incluir:

Apresentação de todos os métodos, mesmo que indisponíveis;
Avaliação da existência ou não de contraindicações ao uso de algum deles;
Ajuda na escolha do método - lembrando sempre que tal escolha é da adolescente ou do casal;
Con�rmação dessa escolha;
Enfatizar a dupla proteção – preservativos sempre associados a outros métodos.



Fonte: http://www.sbp.com.br/�leadmin/user_upload/20290c-GPA_-_Anticoncepcao_na_Adolescencia.pdf

O melhor anticonceptivo, é aquele de mais facil acesso, menor custo, baixa dosagem, e� cácia, tempo de
atuação, e possibilidade de reversão. Os contraceptivos podem ser divididos em hormonais e não
hormonais. Entre os não hormonais encontram-se os métodos comportamentais, os mecânicos e os de
barreira.

ATENÇÃO

Alguns receios são frequentes e podem prejudicar a adesão ao método contraceptivo, dessa forma as
adolescentes devem receber orientação correta e individualizada, como: a alteração de peso corporal,

ação sobre a pele, associação com infertilidade futura, dismenorreia, mudanças de humor e
possibilidade de episódios tromboembólicos, assim como enfatizar a importância do uso regular e

constante e a avalição clínica periódica. Ressalte-se que qualquer método anticoncepcional
apresenta algum risco, em maior ou menor grau, sendo os principais a falha na contracepção e

efeitos colaterais em curto e médio prazo.

Fonte: http://www.sbp.com.br/�leadmin/user_upload/20290c-GPA_-_Anticoncepcao_na_Adolescencia.pdf

O início da vida sexual insere os adolescentes em contextos de vulnerabilidades às Infecções Sexualmente
Transmissíveis e HIV/ Aids, gestação não planejada e aborto, além de transtornos depressivos. Assim, o uso
de métodos contraceptivos de barreira, principalmente o preservativo masculino, é desejável e fortemente
recomendável.

Estudos realizados com adolescentes brasileiros revelam que o uso de métodos contraceptivos na última
relação sexual varia entre 75,0% e 86,0%, sendo o preservativo masculino e a pílula oral os mais utilizados
(IBGE, 2015)

Grá�co 1 - Percentual de escolares frequentando o 9º ano do ensino fundamental por ocasião do uso de
preservativo na relação sexual, segundo sexo - Brasil - 2015

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa Nacional de
Saúde do Escolar 2015.

A proteção contra IST é obtida pelo uso de preservativos, que também evitam gestação não
planejada. Os demais métodos apenas evitam gravidez. Portanto, a orientação na adolescência, em

todas as consultas, deve ser a DUPLA PROTEÇÃO. Além da recomendação sobre o uso de preservativo,
o pro�ssional deve orientar sobre as formas de acesso ao mesmo e como proceder em caso de

acidentes, como ruptura.

Fonte: http://www.sbp.com.br/�leadmin/user_upload/20290c-GPA_-_Anticoncepcao_na_Adolescencia.pdf>

Questão de Fixação
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http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/20290c-GPA_-_Anticoncepcao_na_Adolescencia.pdf


OS ADOLESCENTES ESTÃO SUSCETÍVEIS AOS MAIS DIVERSOS RISCOS DE SAÚDE, SENDO A INICIAÇÃO
SEXUAL PRECOCE UM DELES. A PREVENÇÃO DE DANOS À SAÚDE DEVE INCLUIR:

A) A promoção da saúde sexual e reprodutiva com orientações sobre práticas sexuais

com reponsabilidade e autonomia.

B) Os adolescentes devem ser orientados que só com a utilização de um método de alta

eficácia para prevenção da gravidez, pode dispensar o uso do preservativo.

C) A adesão ao uso do anticonceptivo está na dependência da conscientização da

adolescente apenas sobre o risco de uma gravidez indesejada.

D) A anticoncepção de emergência que deve ser usada após relação sexual desprotegida,

como método exclusivo de prevenção de gravidez indesejada.

2.4 - Gravidez na Adolescência

A gravidez na adolescência é uma questão importante a ser discutida, devido à grande repercussão na vida
dos pais adolescentes, nas famílias dos mesmos e no concepto em sua vida futura.

A adolescente grávida apresenta um risco de complicações na gravidez maior que a mulher adulta, devido
à imaturidade orgânica em conceber.

Em relação à repercussão psicossocial, uma gravidez indesejada pode causar con�itos psicológicos
internos, con�itos familiares, abandono precoce dos estudos, entre outros problemas (HERTE, 2001).

Fonte: Ministério da Saúde.

Segundo a Organização Mundial de Saýde mães adolescentes têm maior risco de eclâmpsia, infecções
puerperais, de terem �lhos com baixo peso ao nascer, parto pré-termo, morte neonatal, além de
diminuírem suas chances para oportunidades educação e trabalho no futuro e insegurança pessoal.



Pro�ssão Repórter 06/12/2017 Gravidez na adolescência - CompletoPro�ssão Repórter 06/12/2017 Gravidez na adolescência - Completo
Watch laterWatch later ShareShare

Compartilhem como envolver e sensibilizar adolescentes grávidas para adesão ao pré-natal? Como é
realizado o acolhimento dessas clientela na unidade de saúde que vocês atuam?

Vocês possuem em suas unidades o Programa de Planejamento Familiar?

Seção 3 – Depressão na adolescência

A depressão é um dos principais transtornos psiquiátricos que acometem os adolescentes.

A adolescência é um período de intensas modi�cações e transições e, portanto, rico em possibilidades
desestabilizadoras, aumentando a vulnerabilidade do adolescente. A depender da estrutura familiar, social,
psicológica e genética, muitos adolescentes não conseguem responder positivamente a tantas mudanças e
estas acabam causando sofrimento psíquico que por vezes culminam em quadros psicopatológicos, como
a depressão.

A depressão por sua vez está associada a um aumento de casos de suicídio, ideação suicida ou tentativas
de suicídio nessa faixa etária. Este problema é possivelmente justi�cado pelas mudanças biológicas,
psicológicas e sociais que desencadeiam con�itos internos, familiares e com o entorno do adolescente
(ARAÚJO, VIEIRA, COUTINHO, 2010). Observou-se nos últimos anos o aumento de casos de suicídio e as
tentativas de suicídio entre os adolescentes, mas devido às questões de subnoti�cação do ato de suicídio,
os números não correspondem à realidade. A taxa de suicídios é maior na população masculina. No
entanto, as tentativas de suicídio são maiores no sexo feminino.

Aliado a isso, as situações relacionadas ao bullying agravam a situação de con�ito, con�rmando a sensação
de diminuição da autoestima e servindo como mantenedor da depressão.

De�ne-se como bullying o ato de agressão praticada contra outras pessoas consideradas mais fracas do
que o agressor (PIGOZI, MACHADO, 2015). É uma subcategoria de violência, sendo classi�cado como: físico
(bater, chutar), verbal (onde são atribuídos apelidos pejorativos ou xingamentos) ou indireto (exclusão de um
grupo).

A pessoa alvo do bullying sofre essa pressão diariamente no seu meio de convivência, geralmente escola,
levando-a a um comportamento diferente do habitual. Geralmente fogem das aulas as notas pioram e as
vítimas passam a se isolar.

É importante que o pro�ssional de saúde discuta com os pais (ou responsáveis) os sinais de sofrimento
psíquico na adolescência e também atue na escola, buscando orientar os docentes na suspeição da
situação e da conduta a ser tomada. Existe aqui uma boa estratégia: o PSE. Lançado em 2007, ele é uma
política intersetorial entre Educação e Saúde, que tem como objetivo principal promover a saúde de
crianças e adolescentes. Através do PSE, os pro�ssionais de saúde podem atuar na escola, desenvolvendo

https://www.youtube.com/watch?v=N4RVm1yHYwo
https://www.youtube.com/channel/UC0w_wI9hXB7PuyqQs3I4kXg
https://www.scielosp.org/article/csc/2015.v20n11/3509-3522/


ações para tentar diminuir os riscos individuais e coletivos que possam levar ao sofrimento psíquico dos
adolescentes.

Para saber mais sobre o PSE acesse: http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php

A depressão precisa ser identi�cada e tratada, para diminuir a possibilidade de desenvolver transtornos
permanentes e principalmente evitar as tentativas de suicídio nessa faixa etária. O tratamento consiste no
uso de medicação e suporte psicológico. Para reconhecer os sintomas de depressão faça uma anamnese
cuidadosa. A depressão é caracterizada pela presença de cinco ou mais dos sintomas abaixo, geralmente
diários, durante pelo menos duas semanas:

Estado de espírito depressivo durante a maior parte do dia;
Interesse ou prazer pela maioria das atividades claramente diminuídos;
Diminuição do apetite, perda ou ganho signi�cativo de peso na ausência de regime alimentar (com
variação de mais de 5% do peso);
Alteração do padrão do sono;
Inquietude ou apatia;
Cansaço ou perda de energia;
Sensação de culpa exacerbada;
Redução da capacidade de concentração;
Pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida. Observe a fala: minha vida não tem sentido;
meu desejo é morrer, ou frases correlatas.

Esse adolescente precisa ser tratado, e a família precisa receber suporte da equipe de saúde a �m de
aprender a lidar com a situação e auxiliar no tratamento do mesmo.

Para re�etir: Em seu território é comum adolescentes com depressão? As tentativas de suicídio
ocorrem? Como a equipe está se organizando para dar suporte a esses adolescentes?

Seção 4 – Prevenção e suspeita do uso de
drogas na adolescência

A dependência de drogas é um problema de saúde pública no Brasil. É importante entender que nesse
período de maior vulnerabilidade, o adolescente está experimentando o mundo, explorando limites e
buscando o que lhe confere prazer e similaridade com os amigos. Observa-se nos últimos anos um
aumento da utilização de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Cabe à equipe avaliar a vulnerabilidade ao uso
de álcool e drogas e desenvolver estratégias para orientar quantos aos riscos ao assumir a utilização de
substâncias como álcool e drogas (BRASIL, 2017).

Para identi�cação da vulnerabilidade ao uso de álcool e drogas sugere-se a utilização de anamnese
detalhada com as questões apontadas no quadro a seguir:

Quadro: vulnerabilidade ao o uso de drogas

http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php


Fonte: Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção básica. Brasil, 2017. Clique na imagem para
vê-la maior. 

Entre os fatores que desencadeiam o uso de drogas pelos adolescentes, os mais importantes são as
emoções e os sentimentos associados a intenso sofrimento psíquico como depressão, culpa, ansiedade
exagerada e baixa autoestima (MARQUES e CRUZ, 2000).

De acordo com Newcomb (1995), os fatores de risco para o uso de drogas incluem aspectos culturais,
interpessoais, psicológicos e biológicos. São eles: a disponibilidade das substâncias, as leis, as normas
sociais, as privações econômicas extremas; o uso de drogas ou atitudes positivas frente às drogas pela
família, con�itos familiares graves; comportamento problemático (agressivo, alienado, rebelde), baixo
aproveitamento escolar, alienação, atitude favorável em relação ao uso, início precoce do uso;
susceptibilidade herdada ao uso e vulnerabilidade ao efeito de drogas.

É importante sabermos como identi�car o adolescente de risco potencial para o uso de drogas, bem como
o já provável adolescente usuário.

Os adolescentes que possuem doenças como depressão maior, transtorno de dé�cit de atenção e
hiperatividade bem como outras formas de comportamento disruptivo apresentam sinais e sintomas
semelhantes aos que podem ser observados naqueles que fazem uso de entorpecentes, di�cultando o
diagnóstico diferencial. Estes mesmos pacientes devem ser acompanhados de perto e tratados
adequadamente de suas doenças, pois possuem um risco maior para iniciarem o uso de drogas.

Os sinais e sintomas que merecem atenção são: alterações importantes de humor, de comportamento, de
socialização e de relacionamento familiar; descuido e desinteresse com as vestimentas próprias e higiene
pessoal, e queda de rendimento escolar.

O pro�ssional de saúde deve conscientizar-se da importância da identi�cação dos fatores de risco para o
uso de drogas na adolescência, intensi�cando sua atuação com medidas preventivas individualizadas para
seu paciente. Para os adolescentes já usuários torna-se fundamental o diagnóstico precoce, para o
encaminhamento para tratamento adequado.

Questão de Fixação

O USO DO ÁLCOOL, DO TABACO E DE OUTRAS DROGAS SÃO COMPORTAMENTOS DE RISCO QUE SE INICIAM,
GERALMENTE, EM IDADES PRECOCES E SE ESTENDEM POR TODA VIDA. É INCORRETO AFIRMAR QUE A
EXPERIMENTAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NA ADOLESCÊNCIA É UM FORTE PREDITOR PARA:

A) O abuso de substâncias.

B) Problemas de saúde.

C) Insucesso escolar.

D) Redução da utilização de serviços de saúde.

http://phpstack-303582-929275.cloudwaysapps.com/t2/unidade3-mental/adolescenteNova/adolescente-1.html


4.1 Drogas Ilícitas

Segundo a Organização Mundial da Saúde , o uso intenso de cannabis, também conhecida por maconha,
está relacionado a uma série de problemas, incluindo comprometimento cognitivo, baixo desempenho
escolar, deterioração e abandono, externalização de problemas, tais como a tomada de riscos, agressão e
delinquência e problemas de internalização, como depressão e ansiedade (SOCIAL, 2012).

A PeNSE 2015 investigou o uso de drogas ilícitas tais como: maconha, cocaína, crack, cola, loló, lança-
perfume, ecstasy, oxy etc. Os dados mostram que 9,0% dos escolares do 9º ano do ensino fundamental já
usaram drogas ilícitas, sendo esse percentual de 9,5% entre os meninos e de 8,5% entre as meninas.

O que vocês fazem para prevenir o uso e abuso destas substâncias?
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