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Adolescência:

Período do desenvolvimento humano entre 
a infância e idade adulta e que abarca desde 
a puberdade ao completo desenvolvimento 
do organismo.

• OMS: 10 a 19 anos

• ECA: 12 a 18 anos

WHO, World Health Organization. Young people´s health – a challenge for society, 2014  BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do
Adolescente

DESAFIOS ENCONTRADOS NA ASSISTÊNCIA DA GESTANTE ADOLESCENTE
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FATORES ENVOLVIDOS NA GRAVIDEZ DE UMA ADOLESCENTE

Psicológico

Violência sexual 

Cultural

Biológico

Atividade sexual precoce

Orientação sexual inadequada

Desestruturação familiar

Baixa condição econômica

Ausência de projetos de vida

Religioso

Emocional



Porque que investir na saúde de adolescentes e jovens?

A maternidade na adolescencia é mais frequente entre as  jovens 
de camadas mais pobres e as que tem menor escolaridade.

Média de idade da iniciação sexual : mulheres 15 e homens 14 
anos

DESAFIOS ENCONTRADOS NA ASSISTÊNCIA DA GESTANTE ADOLESCENTE



GRAVIDEZ NAADOLESCÊNCIA - DIFICULDADES NO DIAGNÓSTICO

• Negação

• Medo de rejeição

• Dificuldade de acesso à assistência

• Alterações fisiológicas da adolescência

WHO, World Health Organization. Young people´s health – a challenge for society, 2014  BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 
1990. Estatuto da Criança e do Adolescente



GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA - RISCOS OBSTÉTRICOS

• Anemia;

• Doença Hipertensiva Específca da Gravidez;

• Trabalho de parto pré-termo;

• Infecções;

• Nutricionais – Ganho ponderal;

• Baixo peso – CIUR;

• Morte neonatal;

❖ Maior risco nas adolescentes menores de 15 anos



GRAVIDEZ NAADOLESCÊNCIA - IMPACTO SOCIAL

FINER, N Engl J Med. 2016; 374(9):843-52

• > 70 % de gestações não planejadas

• Alta evasão escolar

• Recorrência

• Evasão escolar baixa qualificação

SubempregoPOBREZA
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EXISTINDO SUSPEITA DE GRAVIDEZ

1. Acolher a adolescente

< 14 anos: 
- Identificar como ocorreu a relação sexual;
- Negociar a presença de um responsável legal;
- Notificar ao conselho tutelar (violência contra vulnerável);
- Não estiver grávida: promover orientação contraceptiva segura;

>14 anos
- Identificar como ocorreu a relação sexual
- Agendar consulta de pré-natal
- Estimular a presença do pai do bebê nas consultas e que um familiar ou responsável legal 

seja informado
- Não estiver grávida: promover orientação contraceptiva segura

WHO, World Health Organization. Young people´s health – a challenge for society, 2014  BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente



• Sujeito social, com direitos
e garantias próprias

• Condição de pessoa em
desenvolvimento físico,
moral e psicológico.

• Establece obrigações
diferenciadas para o
Estado, as famílias e para a
sociedade em geral.

• Nova cultura institucional
de proteção a crianças e
adolescentes.

• Supera a visão de  criança e 
de adolescente  como objeto 
passivo de  intervenção da 
familia,  Estado e sociedade

• É assegurado a atenção
integral pelotermédio do
SUS

• Reconhece crianças e  
adolescentes como  sujeitos 
sociais, sujeitos  de direito

• Sujeito de direitos
universais, geracionais e
singulares

• Atenção integral à
saúde

• Enfoque de gênero e
direitos humanos

Constituição Federal 1988 Estatuto da Criança e do  
Adolescente

Estatuto da Juventude

MARCO LEGAL

• Atenção integral à saúde
com especial ênfase ao
atendimento dos agravos
mais relevantes nos jovens



- 2- Aspectos éticos e legais

Segredo profissional.

- Abortamento previsto na Lei.

EXISTINDO SUSPEITA DE GRAVIDEZ



Não adoecem, não tem  necessidades 

em saúde: mitos

Questões éticas e  legais na atenção:

dúvidas 

Juízo de valor: afastamento

Ausência de um olhar inclusivo: invisibilidade

Não reconhecimento social  do 

adolescente como pessoa sexuada, livre 

e  autônoma: vulnerabilidade

CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS NO ATENDIMENTO

Desrespeitos aos Direitos Sexuais e Reprodutivos



CUIDANDO DE ADOLESCENTES

•Assistência pré-natal;

•Acolhimento /Abordagem Integral e diferenciada;

•Educação em sexualidade, orientação;

•Estímulo a participação masculina;

•Planejamento reprodutivo e oficinas em grupos;

•Diagnóstico precoce e confidencial da gravidez na adolescência.



ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL

Objetivo: Promover práticas de saúde que  garantam os 
direitos sexuais e  reprodutivos das adolescentes

Qualificar a  atenção em  
saúde sexual e  saúde  

reprodutiva

Ampliar o acesso as 
unidade de saúde

Assistência 
multiprofissional



MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



Grato pela atenção!


