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EDITORIAL

Cuidando de adolescentes na Rede Cegonha
A revista Adolescência e Saúde em seus 10 anos de existência tem se consolidado como um
importante veículo de informação e divulgação dos conhecimentos e experiências de muitos profissionais que trabalham com adolescentes e que se preocupam para que esta população possa ter
uma vida saudável. Classificado pelo CAPES como periódico científico em 2010, a revista alcança um
importante nível de qualidade e validação científica de seus artigos.
Ciente desta importante iniciativa, a Área Técnica de Saúde de Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde vem apoiando este periódico deste a sua primeira edição e em 2012 avança nesta
parceria com a elaboração de um plano de ação estratégico com a Organização Pan-americana da
Saúde – OPAS, para incentivar a comunicação, a colaboração e o intercâmbio de experiências.
Dentre as iniciativas estão a inclusão do NESA na Biblioteca Virtual em Saúde de Adolescentes/
BVS-ADOLEC, elaboração de um curso via TELESSAÚDE de 15 horas sobre saúde sexual e saúde
reprodutiva e a edição de temas específicos na revista.
Com 9 artigos sobre saúde sexual e saúde reprodutiva, a edição atual concretiza esta parceria
e fortalece as ações já em andamento entre o NESA e a Área Técnica de Saúde de Adolescentes na
implementação de ações que destaquem o público adolescente dentro da Estratégia Rede Cegonha,
visando a melhoria da qualidade da atenção a essa população.
Criada em 2011 pela Presidenta Dilma Roussef, a Rede Cegonha tem por objetivo proporcionar um conjunto de ações, a partir de uma rede integrada de cuidados em saúde, que assegure às
mulheres adultas, jovens e adolescentes uma assistência adequada desde o planejamento familiar,
valorizando o envolvimento e a participação masculina nestas ações, nos cuidados com o pré-natal,
no parto e nascimento respeitando e valorizando a mulher e sua família.
Com 100% dos estados aderidos e mais de 5 mil municípios inseridos nesta estratégia, a Rede
Cegonha se apresenta como uma oportunidade extraordinária para avançar e melhorar a atenção
integral à saúde dessa população, em especial, a questões relacionadas aos aspectos éticos e legais,
particularmente no que se refere à prescrição de métodos anticoncepcionais e ao desenvolvimento
de ações educativas que promovam o vínculo desta população às unidades de saúde e o direito ao
parto humanizado.
Apesar dos avanços no reconhecimento desta população enquanto sujeitos de direitos, ainda
existem dúvidas e indagações por parte dos profissionais de saúde em como atender adolescentes.
Com esta edição, esperamos proporcionar aos profissionais de saúde maiores informações
científicas que contribuam para ampliar seus conhecimentos sobre esta temática e possibilite prepará-los no atendimento a esta população buscando protegê-los e garantir seus direitos, favorecendo assim suas habilidades e competências para o exercício da sexualidade de forma segura,
responsável, saudável e livre.

Thereza de Lamare
Coordenadora de Saúde de Adolescentes e Jovens
do Ministério da Saúde

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 6, abril 2013

Adolescência & Saúde

ARTIGO ORIGINAL

Tania Moisa da Silva
Marinho1
Ariani Impieri de
Souza2
Ana Laura Carneiro
Gomes Ferreira3
Elizabeth Cordeiro
Fernandes4

7

Opinião e comportamento relacionados
à sexualidade de adolescentes
atendidos em serviço de saúde no
Nordeste do Brasil
Sexuality-related opinion and practices among adolescents in
the health service in Northeast of Brazil

> RESUMO
Objetivo: Conhecer as opiniões e práticas relacionadas à sexualidade dos adolescentes de ambos os sexos atendidos em um
hospital público. Métodos: Estudo de corte transversal com 410 adolescentes atendidos em um hospital público na cidade
do Recife entre janeiro e abril de 2007. Os adolescentes responderam a um questionário com perguntas fechadas sobre
suas opiniões e comportamento relacionados às questões sexuais. As respostas foram avaliadas de acordo com o sexo e a
presença de atividade sexual. Os resultados foram apresentados em forma de tabelas de frequência. O estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição onde o estudo foi desenvolvido. Resultados: A maioria dos adolescentes
morava com os pais, pertencia à classe econômica baixa, tinha entre 4-8 anos de estudos. Apenas 20% eram sexualmente
ativos, sendo numa proporção maior entre os rapazes. A média de idade da iniciação sexual foi 15 anos para as garotas e
14 anos para os rapazes. O uso do condom na última relação sexual teve como principal razão evitar tanto gravidez como
doença sexualmente transmissível. A maioria dos participantes concorda que ambos os parceiros devem levar o condom,
independente do sexo (p=0,043). Conclusão: A opinião e práticas sexuais dos adolescentes diferiram quanto ao sexo, idade
e experiência sexual prévia.

> PALAVRAS-CHAVE
Adolescente, preservativos, comportamento do adolescente, saúde sexual e reprodutiva.

> ABSTRACT
Objective: To explore opinions and practices related to sexuality among male and female adolescents assisted at a public
hospital. Methods: A cross-sectional study evaluated 410 adolescents assisted at a public hospital in Recife between
January and April 2007. They completed a questionnaire with closed questions on their opinions and behaviors related to
sexual matters. The responses were evaluated by gender and the presence of sexual activities, with the ﬁndings presented
in frequency tables. This study was approved by the Research Ethics Committee at the institution where the study was
conducted. Results: Most of the adolescents lived with their parents, of low social and economic levels and 4 to 8 years
of schooling. Only 20% were sexually active, mainly boys. The mean age of sexual initiation was 15 years for girls and 14
1
Mestrado. Docente da Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS. Recife, PE, Brasil. Médica Hebiatra do Instituto de Medicina Integral
Professor Fernando Figueira – IMIP. Recife, PE, Brasil.

Doutorado. Líder do grupo de pesquisas “Saúde da Mulher” do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP.
Docente do programa de Pós-graduação em saúde materno infantil do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP.
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2

3
Doutorado. Coordenadora do ambulatório da mulher do Centro de Atenção à Mulher do Instituto de Medicina Integral Professor
Fernando Figueira – IMIP. Recife, PE, Brasil.
4
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Marinho et al.

years for boys. The main reasons for using condoms during the most recent acts of intercourse were pregnancy prevention
and avoidance of sexually transmitted diseases. Most (p =0.043) respondents agreed that both partners should carry a
condom, regardless of gender. Conclusion: The beliefs and sexual practices of adolescents differ by gender, age and prior
sexual experience.

> KEY WORDS
Adolescent, condoms, adolescent behavior, sexual and reproductive health.

A sexualidade e o bem-estar geral são componentes da saúde integral do adolescente e
constituem a base para a saúde sexual do adulto1.
Na adolescência, o exercício da sexualidade contribui para estimular o jovem a buscar autonomia
em relação à família2. A construção dessa autonomia pressupõe o aprendizado sobre adaptações e
modos de interação sexual que resultam de preceitos culturais conforme o contexto histórico, o
meio social e o gênero do adolescente2.
A vulnerabilidade dos jovens a eventos
como gravidez não planejada, doenças sexualmente transmissíveis (DST) e Aids ocorre em virtude do início da atividade sexual nesta fase da
vida, quando se inicia a formação dos vínculos
afetivos e sexuais2.
No âmbito da sexualidade, as representações de gênero são conservadoras, e diferenciam
o comportamento sexual entre homens e mulheres, sendo a conduta feminina analisada à luz
de padrões morais mais rígidos3. Deste modo, a
iniciação sexual na perspectiva de gênero é polarizada: de um lado, a visão romântica da mulher,
que considera o amor sua principal motivação,
e do outro lado, a concepção masculina, que
valoriza a atração física, mesmo quando sua iniciação tenha ocorrido com a namorada2, 4. Por
outro lado, estudos têm demonstrado transição
nos padrões tradicionais de masculinidade, onde
os rapazes contemplam muitas vezes as questões
do amor, romance e compromisso já nos primeiros relacionamentos sexuais5 enquanto as garotas
têm permitido a elas mesmas experiências sexuais sem a necessidade do compromisso formal6.
Considerando-se a importância da abordagem preventiva nas experiências sexuais dos
Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 7-15, abril 2013

adolescentes e jovens, assim como sua condição
de vulnerabilidade, justificam-se estudos que
ampliem os conhecimentos do comportamento
desta população: suas opiniões, valores e vivências quanto à sexualidade, fatores que podem
interferir na prevenção de práticas de sexo seguro. Nessa perspectiva, este estudo visa descrever
as características sociodemográficas e econômicas de adolescentes atendidos em um ambulatório especializado de um hospital do Nordeste
do Brasil, bem como conhecer as opiniões e práticas relacionadas à sexualidade de acordo com
o gênero e a idade.

MÉTODOS
Foi realizado um estudo de corte transversal envolvendo 410 adolescentes de 10 a 19
anos que compareceram às consultas agendadas
no ambulatório de adolescentes de um hospital
de referência na cidade do Recife, Nordeste do
Brasil, no período de janeiro a abril de 2007. A
amostra foi não probabilística consecutiva, representada pelos adolescentes que procuraram
o atendimento no ambulatório referido. O tamanho da amostra (N) foi calculado baseando-se
na estimativa do número de adolescentes de 10
a 19 anos com vida sexual ativa, adotando-se um
erro de estimativa de 5%, um nível de confiança
de 95% e admitindo-se que 30% dos adolescentes eram sexualmente ativos, baseando-se nos
dados da Pesquisa Voz dos Adolescentes7.
Adotou-se como critério de inclusão ter de
10 a 19 anos de ambos os sexos e como critério
de exclusão, adolescentes com qualquer impedimento à aplicação do questionário, como déficit
Adolescência & Saúde

>

> INTRODUÇÃO

intelectual ou auditivo. Para coleta de dados foi
utilizado um questionário estruturado com questões fechadas e adaptado do questionário da
Pesquisa sobre Saúde Reprodutiva e Sexualidade
do Jovem 1989-19908, aplicado individualmente
com questões sobre características sociodemográficas, aspectos da vivência sexual e opiniões
sobre sexualidade. As informações coletadas foram digitadas em banco de dados no programa
Epi Info 6.04. Foram elaboradas tabelas onde se
descreveram as frequências simples das características sociodemográficas. As variáveis relacionadas às características da vivência da última relação
sexual de acordo com sexo e idade, bem como as
opiniões sobre sexualidade de acordo com sexo,
idade e atividade sexual foram descritas através
de tabelas de contingência e realizados testes de
qui-quadrado com nível de significância de 5%.
O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira- IMIP sob o número 895/2006.

9

OPINIÃO E COMPORTAMENTO RELACIONADOS À
SEXUALIDADE DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SERVIÇO
DE SAÚDE NO NORDESTE DO BRASIL

RESULTADOS

>
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Entre as características sociodemográficas
observou-se que 63,2% dos adolescentes eram
do sexo feminino. A média de idade dos adolescentes foi 14,6 anos (± 2,2 anos) e 51,2% tinham
entre 10 e 14 anos. Oitenta e cinco adolescentes
(20,7%) eram sexualmente ativos. A proporção
de adolescentes masculinos sexualmente ativos (26,5%) foi maior que a do sexo feminino
(17,4%). A média de idade da iniciação sexual
foi 15,4 anos (±1,9) para as garotas e 14,2 anos
(±1,9) para os rapazes. Em relação ao número de
parceiros sexuais, apenas um parceiro foi referido pela maioria das garotas (64,5%) e por nove
(22,5%) rapazes.
A maioria dos adolescentes era solteira,
morava com os pais, pertencia à classe econômica baixa e tinha entre 4-8 anos de estudos. A
maioria das mães ou dos responsáveis tinha até
oito anos de estudo (Tabela 1).

Tabela 1. Características sociodemográficas dos adolescentes de acordo com sexo. IMIP, Recife, JaneiroAbril, 2007.
Características dos adolescentes
Cor/Raça
Mulato
Branco
Negro
Estado conjugal
Solteiro
Casado
Com quem o adolescente vive
Pais
Mãe
Pai
Parentes
Escolaridade (anos de estudo)
1-3
4-8
≥9
Escolaridade da mãe/responsável (anos de estudo)
1-3
4-8
≥9

Adolescência & Saúde

Feminino (n=259)
n
%

Masculino (n=151)
n
%

196
48
15

75,7
18,5
5,8

106
40
5

70,2
26,6
3,2

249
10

96,2
3,8

149
2

98,7
1,3

151
39
2
67

58,3
15,0
0,8
25,9

94
30
27

62,2
19,9
17,9

5
184
70

2,0
71,0
27,0

7
113
31

4,7
74,8
20,5

48
119
92

18,5
46,0
35,5

30
68
53

19,9
45,0
35,1

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 7-15, abril 2013
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Em relação às características da última relação sexual, as garotas referiram ter sido com
o namorado/noivo e os rapazes, com amiga/
ficante (p<0,001). A maioria dos participantes
relatou ter feito uso do condom (60% das garotas e 75% dos rapazes). Para ambos os sexos,
a principal razão do uso do condom (referido
por mais 75%) foi evitar tanto gravidez como
DST, e a forma de aquisição do mesmo foi principalmente através da compra para as garotas

Marinho et al.

(51,9%) e nos serviços de saúde para os rapazes (43,3%). Tanto as garotas quanto os rapazes
referiram que foram os rapazes que levaram o
condom. As seguintes razões foram dadas pelas garotas para não usar o condom: confiança
no parceiro (27,8%), uso de outro método contraceptivo (22,2%) e não ter o condom no momento (11,1%). Por outro lado, a principal razão
dada pelos rapazes para não usar o condom foi
não ter no momento (60,0%) (Tabela 2).

Tabela 2. Características da última experiência sexual entre os adolescentes de acordo com o sexo. IMIP,
Recife, Janeiro-Abril, 2007.
Sexo
Característica da última experiência sexual
Tipo de relacionamento
Namorado/noivo
Companheiro
Amigo/ficante
Uso de condom
Sim
Não
Motivo para não usar o condom*
Não tinha na hora
Confia no parceiro
Uso de outro método contraceptivo
Não gosta/parceiro não gosta/outro motivo
Motivo do uso do condom
Evitar DST e gravidez
Evitar gravidez
Evitar DST
Aquisição do condom
Comprou
Serviço de saúde
Outro
Levou o condom
Pesquisado
Parceiro
Os dois
Iniciativa do uso do condom
Pesquisado
Parceiro
Os dois

Feminino
n=45
%

Masculino
n=40
%

p

31
11
3

68,9
24,4
6,7

10
2
28

25,0
5,0
70,0

27
18

60,0
40,0

30
10

75,0
25,0

2
5
4
7

11,1
27,8
22,2
38,9

6
2
1
1

60,0
20,0
10,0
10,0

23
3
1

85,2
11,1
3,7

23
3
4

76,7
10,0
13,3

14
5
8

51,9
18,5
29,6

12
13
5

40,0
43,3
16,7

0,119

5
19
3

18,5
70,4
11,1

24
3
3

80,0
10,0
10,0

<0,001

6
4
17

22,2
14,8
63,0

22
3
5

73,3
10,0
16,7

<0,001

<0,001

0,141

0,100*

0,438

* O valor de p foi calculado em relação aos dois primeiros motivos.
Idade da primeira relação sexual (média e DP) = 15,4 (±1,9) anos para o sexo feminino e 14,2 (±1,9) ano para o sexo masculino
Número de parceiros: 29 (64,5%) sexo feminino 9 (22,5%) sexo masculino relataram apenas um parceiro
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Em relação ao sexo, a maioria das garotas
considerava importante manter a virgindade
até o casamento (p=0,009). A opinião de que
a mulher pode tomar a iniciativa da relação sexual
(p=0,005) e a relação sexual antes do casamento é
normal (p<0,001) predominou entre os rapazes.
Uma maior proporção dos rapazes em relação
às garotas declarou que condom diminui o prazer
(p<0,001). Independente do sexo, a maioria dos
participantes concordou que ambos os parceiros
devem levar o condom (Tabela 3).
Ao se avaliar a opinião sobre sexualidade por sexo e grupo de idade, evidenciou-se
que a virgindade da mulher é importante antes
do casamento para os adolescentes mais jovens.
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A maioria dos adolescentes concorda que a
mulher pode tomar a iniciativa da relação sexual, exceto as garotas de 10 a 14 anos. A maior
proporção de adolescentes que concordaram
que relação sexual durante o namoro é normal
foi, principalmente, de garotas de 15 a 19 anos
(p<0,001) (Tabela 4).
Adolescentes com vida sexualmente ativa
concordam que a mulher pode tomar a iniciativa
da relação sexual (p<0,001), ter relação sexual durante o namoro (p<0,001) e condom reduz o prazer (p=0,001). Por outro lado, os adolescentes
não sexualmente ativos concordam que a virgindade da mulher é importante antes do casamento
(p<0,001) (Tabela 5).

Tabela 3. Opinião sobre sexualidade entre os adolescentes de acordo com o sexo. IMIP, Recife, Janeiro-Abril, 2007.
Variáveis
Virgindade da mulher antes do casamento é importante
Mulher pode tomar a iniciativa da relação sexual
Relação sexual durante o namoro é normal
Condom diminui o prazer
Os dois devem levar o condom

FEMININO
n=259
%
188
72,6
118
45,5
110
42,5
25
9,6
204
78,7

MASCULINO
n=151
%
91
60,3
91
60,3
111
73,5
43
28,4
109
72,1

p
0,009
0,005
<0,001
<0,001
0,043

Tabela 4. Opinião em relação à sexualidade entre os adolescentes atendidos no ambulatório do IMIP de
acordo com o sexo e idade. Janeiro-Abril 2007.

Variáveis

FEMININO
10-14 anos 15-19 anos
(n=130)
n
%

(n=129)
n
%

p

MASCULINO
10-14 anos
15-19 anos
(n=80)
n
%

(n=71)
n
%

p

Virgindade da mulher é
importante antes do casamento

104

80,0

84

65,1

0,003

58

72,5

33

46,5

<0,001

Mulher pode tomar iniciativa da
relação sexual

43

33,1

75

58,1 <0,001

46

57,5

45

63,4

0,461

Relação sexual durante o namoro
é normal

39

30,0

71

55,0 <0,001

54

67,5

57

80,3

0,076

Relação sexual com amigos é
normal

7

5,4

9

7,0

0,594

21

26,3

33

46,5

0,010

Condom diminui o prazer

11

8,5

14

10,9

0,915

23

28,8

20

28,2

0,947

Os dois devem levar o condom

104

80,0

100

77,5

0,666

56

70,0

53

74,6

0,894
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Tabela 5. Opinião sobre sexualidade de acordo com atividade sexual entre os adolescentes atendidos no
ambulatório do IMIP. Recife, Janeiro-Abril 2007.
Opinião
Virgindade da mulher é importante antes do casamento
Mulher pode tomar a iniciativa da relação sexual
Relação sexual durante o namoro é normal
Relação sexual com amigos é normal
Condom diminui o prazer
Os dois devem levar o condom

> DISCUSSÃO
A opinião e vivências dos jovens no plano
da sexualidade são fundamentais para estratégias de prevenção de sexo seguro. O presente
estudo demonstrou que tais vivências e opiniões
são marcadas por diferença de sexo, idade e experiência sexual e devem ser mais bem compreendidas, uma vez que essas opiniões influenciam
na tomada de decisão na prática de sexo seguro.
A população desse estudo foi predominantemente feminina e de adolescentes que viviam
com os pais. O fato de o estudo ter sido realizado em serviços de saúde que, em geral, são mais
frequentados pelas garotas, pode refletir as preocupações que as meninas têm relacionadas às
mudanças corporais na puberdade, culminando
na menarca. Além disso, culturalmente, no Brasil, em particular no Nordeste, a responsabilidade
pela contracepção ainda é mais feminina, o que
motiva, muitas vezes, as consultas ao serviço de
saúde, inclusive entre as adolescentes. Contribuem, também, para maior frequência feminina aos serviços de saúde, a divulgação na mídia
dos cuidados de saúde da mulher, a maior oferta
desses serviços para a mulher no setor público e
a percepção das mulheres em relação à importância de cuidar da sua saúde, também refletindo
nas adolescentes do sexo feminino. Os rapazes,
por outro lado, procuram pouco o sistema de
saúde, e quando o fazem é, em geral, em situações de emergência, que propiciam poucas oportunidades para as ações preventivas de saúde9.
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Atividade sexual
Sim (n=85)
Não (n=325)
n
%
n
%
35
41,2
244
75,1
66
77,6
143
44,0
75
88,2
146
44,9
33
38,8
37
11,4
30
35,3
38
11,7
61
71,8
252
77,5

p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,001
0,399

Embora os adolescentes tenham referido
bom nível de escolaridade, as mães/responsáveis
tinham, em sua maioria, até oito anos de estudo.
Apesar de esses resultados sugerirem que possa
estar havendo uma melhora do nível educacional
a cada geração, esta diferença na escolaridade
entre os adolescentes e as mães pode interferir
no nível de conhecimento em relação aos cuidados da saúde, visto que as primeiras orientações
são geralmente dadas pelas mães2, 10.
Neste estudo, somente 20% dos adolescentes eram sexualmente ativos. O fato da maioria
dos adolescentes deste estudo ainda morarem
com os pais pode estar associado à sua iniciação
sexual tardia3, 11.
Os rapazes iniciaram sua vida sexual mais
cedo que as garotas (14,2 anos e 15,4 anos respectivamente), embora tenha sido observado
um número maior de garotas sexualmente ativas na amostra. Outros estudos nacionais também encontraram uma iniciação sexual mais
cedo entre os rapazes12-15.
Na América Latina e Caribe houve uma redução na idade da iniciação sexual entre as garotas no período de 1950 a 1975, especialmente
no Brasil e Chile4. Essa mudança pode ter sido
influenciada por diferentes contextos como: namoro, história de irmão com gravidez fora da
união conjugal, valores e atitudes dos pais em
relação à sexualidade assim como a diferença
de idade entre os parceiros16. Ademais, a diferença de idade entre garotas mais jovens e seus
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parceiros pode levar à perda da capacidade de
negociação e de autonomia2, 13.
Heilborn e colaboradores2 relatam que a
iniciação sexual dos jovens é considerada um
rito de passagem para a vida adulta, porém vivenciada de forma diferente entre os sexos. Para
os rapazes o exercício da sexualidade, além de
ser estimulado, corresponde a uma obrigação
social e técnica de provar sua masculinidade e
não implica em compromisso com a parceira.
Ao contrário, para as garotas existe uma interdição para a atividade sexual e, no início dessa
experiência, fantasiam seus namorados como
parceiros ideais, associando o sexo ao contexto
de uma relação amorosa e estável10.
Para investigação das práticas sexuais, o presente estudo utilizou a última relação sexual. Em
se tratando do evento mais recente, esta abordagem permite diminuir o viés de recordação e
possibilita obter dados mais precisos2. As características da última experiência sexual mostraram
influência de sexo. Em relação às garotas a experiência aconteceu com o namorado ou noivo,
enquanto a maioria dos rapazes referiu ter tido
sua última experiência sexual com uma amiga.
Assim, é possível que, para as garotas, em
um relacionamento mais estável, como o namoro, é permitido uma maior intimidade afetivo-sexual, enquanto os rapazes podem encarar a
experiência apenas como um episódio que, de
fato, pode acontecer com amigas. Essa diferença
de sexo foi também observada em estudo realizado com garotas chilenas e brasileiras que citaram seus maridos, namorados ou noivos como
seus primeiros parceiros4.
No presente estudo, a frequência de uso de
condom na última experiência sexual para ambos os sexos foi mais alta que a encontrada em
outros estudos15, 17 e isso pode demonstrar a preocupação na prevenção de DST/AIDS e gravidez
simultaneamente. Estas mesmas razões foram
também referidas por estudantes de treze capitais brasileiras em estudo realizado em 200012.
Contudo, a decisão do uso do condom permanece com o sexo masculino18 e a negociação do
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sexo seguro pode tornar-se mais difícil quando o
amor está envolvido14.
Adolescentes de ambos os sexos adquiriram o condom através da compra, o que pode
refletir uma maior consciência da importância
do uso do preservativo. No entanto, isso pode
também significar dificuldade no acesso ou instabilidade na distribuição do preservativo nos
serviços públicos de saúde19. A maioria das garotas referiu que ambos tiveram a iniciativa do
uso do condom, enquanto os rapazes relataram
que foram eles. Na verdade, ambos os sexos
igualmente relataram que o homem era responsável por trazer o preservativo na última relação
sexual. Este fato reforça o comportamento socialmente estabelecido, onde cabe ao homem
a responsabilidade da iniciação do ato sexual18.
O principal motivo alegado pelos rapazes
para não usar o condom foi não tinha na hora, e
entre as garotas foi confiar no parceiro. Isto pode
refletir a imprevisibilidade e casualidade dos
encontros sexuais entre os rapazes, bem como
pode significar um relacionamento estável para
as garotas20. Outra razão que faz com que os
adolescentes negligenciem o uso do condom é
o uso de outro método contraceptivo, e esta razão é também citada neste estudo.
Houve diferenças de opinião sobre sexualidade de acordo com o sexo e experiência sexual. A virgindade feminina antes do casamento
foi considerada importante, especialmente entre
as adolescentes femininas e aquelas que ainda
não tinham atividade sexual. Esse resultado se
assemelha ao encontrado em estudo qualitativo
realizado no Recife14. Isto pode mostrar medo da
desaprovação dos familiares ou amigos, embora
a virgindade da mulher venha sendo menos valorizada hoje em dia14, 21.
A opinião de que é normal relação sexual durante o namoro foi referida principalmente pelos
rapazes e adolescentes com vida sexualmente
ativa, uma vez que o namoro é um espaço privilegiado para construção da intimidade e constitui um rito de passagem para a sexualidade
adulta10, 20, 22.
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A mulher poder tomar iniciativa da relação
sexual foi relatado por um grande percentual de
adolescentes, especialmente os rapazes sexualmente ativos. Isto pode refletir uma nova visão
sobre sexualidade, com uma possibilidade de
mudança cultural do comportamento sexual da
mulher para uma atitude mais ativa2.
A maioria dos adolescentes respondeu que
o condom não diminui o prazer. Entre aqueles
que responderam que sim, a percentagem foi
mais alta entre os rapazes, bem como entre os
adolescentes sexualmente ativos. Este resultado
diferiu do encontrado por Feliciano14, que ob-
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servou uma resposta generalizada de que o condom diminui o prazer no ato sexual. Esta ideia
pode dificultar a prevenção das DST e revela os
limites da discussão da sexualidade.
Uma limitação deste estudo refere-se ao
fato de que a maioria dos adolescentes entrevistados não tinham ainda iniciado vida sexual, o
que pode ter influenciado suas respostas13. Estes
resultados podem contribuir para o planejamento de ações de prevenção dentro dos serviços de
saúde especialmente entre os adolescentes, possibilitando o exercício da sexualidade de forma
consciente, reflexiva, prazerosa e segura.
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O cuidado de enfermagem na saúde
sexual e reprodutiva dos adolescentes
Nursing care in the sexual and reproductive health of adolescents

> RESUMO
Objetivo: Verificar o cuidado de enfermagem na saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes da zona urbana do município de Pau dos Ferros - RN, compreender a participação dos enfermeiros, na atual política de atenção à saúde sexual e
reprodutiva dos adolescentes; identificar como está sendo realizado o acolhimento dos adolescentes nos serviços de saúde
a partir de sua captação até a realização dos cuidados de enfermagem e descrever como se dá o cuidado de enfermagem
direcionado especificamente à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes. Métodos: Pesquisa exploratória e descritiva,
realizada com enfermeiros da Estratégia Saúde da Família (ESF) e adolescentes adscritos nas áreas de abrangência. As falas
foram analisadas na técnica de Análise de Conteúdo. Resultados: Oriundos do relato de adolescentes, estes afirmam que
apesar de serem bem acolhidos nas unidades de saúde não buscam essas instituições para conversar sobre sexualidade
ou procurar algum atendimento relacionado às questões sexuais. Já os enfermeiros afirmam não conhecer os programas
específicos para os adolescentes e, portanto, não implementam nenhuma ação específica para esse público. Conclusão:
Faz-se necessário então discutir com os enfermeiros e gestores de saúde sobre o trabalho com os adolescentes, debatendo
sobre metodologias adequadas, educação em saúde, trabalho interdisciplinar, intersetorial e integral, vigilância à saúde,
sexualidade, dentre outros temas.

> PALAVRAS-CHAVE
Saúde do adolescente, sexualidade, serviços de saúde para adolescentes.

> ABSTRACT
Objective: To assess nursing care for the sexual and reproductive health of adolescents in the Pau dos Ferros urban area,
Rio Grande do Norte State, understanding the participation of nurses in the current adolescent sexual and reproductive
healthcare policy; to identify how adolescents are handled by healthcare services from uptake through nursing care,
describing how nursing care is provided, focused speciﬁcally on the sexual and reproductive health of adolescents.
Methods: Exploratory descriptive survey of nurses with the Family Health Strategy (ESF) and adolescents from catchment
areas, analyzing their remarks through the content analysis technique. Results: Based on their reports, adolescents say that,
although well received at healthcare facilities, they do not look out these institutions in order to discuss sexuality or to seek
any type of care related to sexual matters. Nurses say that they are unaware of speciﬁc programs for adolescents and thus
do not implement any specific actions for this public. Conclusion: It is thus necessary to engage nurses and healthcare
managers in discussions on working with teenagers, exploring appropriate methodologies, health education, sexuality, and
interdisciplinary, intersectoral and comprehensive health surveillance, among other topics.
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Adolescent health, sexuality, adolescent healthcare services.

Enfermeira graduada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros, RN, Brasil.

1
2

Professora em Enfermagem na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros, RN, Brasil.

3

Professor. Doutor em Psicologia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Natal, RN, Brasil.

Ellany Gurgel Cosme do Nascimento (ellanygurgel@hotmail.com) – Rua Lino Guerra, 88, Bairro Sebastião Maltez – Caraúbas, RN,
Brasil. CEP: 59780-000.
Recebido em 01/08/2012 – Aprovado em 14/11/2012

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 16-26, abril 2013

Adolescência & Saúde

> INTRODUÇÃO
O país está vivendo a chamada “onda jovem”: a década de 1995 a 2005 comportou a
maior participação relativa de adolescentes e jovens no conjunto da população brasileira. Através de uma análise demográfica que enfatiza os
processos relativos a grupos etários específicos
em contraposição à observação de tendências
populacionais gerais, pesquisadores brasileiros
têm enfatizado o crescimento da população
jovem (15 a 24 anos), em relação às gerações
anteriores de jovens¹. Nas últimas décadas a
adolescência passou a ser vista de maneira mais
integral, e as mudanças físicas, psíquicas e sociais se configuram em um quadro de vulnerabilidade aos agravos sociais e, portanto, os adolescentes passaram a merecer maior atenção em
termos de saúde.
No Brasil, não há uma tradição de políticas
especificamente destinadas aos adolescentes;
apenas recentemente observa-se uma preocupação dos responsáveis pela formulação de políticas governamentais com esse segmento da
população. No entanto, o Brasil possui uma das
legislações mais avançadas do mundo no que
tange à doutrina de proteção integral de crianças e adolescentes e no plano das políticas relacionadas à saúde do adolescente e do jovem².
Entretanto, apesar de sua importância,
os serviços de saúde continuam despreparados para o cuidado ao segmento adolescente,
pressupondo-se, então, a necessidade premente
de superação das formas predominantes e hegemônicas de se apreender a adolescência, as
quais têm direcionado a atenção prestada a este
grupo específico³. Constatou-se, nos serviços de
saúde, a ausência de implantação de programas
voltados para o atendimento dessa clientela:
são raros os serviços de saúde que dispõem de
trabalhos voltados especificamente para a população adolescente, com suas necessidades
particulares e seu modo peculiar de procurar e
utilizar a assistência à saúde. Além disso, quando
temos um serviço que atende o adolescente, na
maioria das vezes ele não se ocupa da dimensão
Adolescência & Saúde
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individual e coletiva, na perspectiva sanitária,
fundamental na assistência do adolescente4.
A implementação da política de atenção
à saúde do adolescente no Brasil esbarra em
diversas dificuldades, e uma delas é a formação dos recursos humanos, já que não existem
equipes de saúde suficientes para atender essa
população. Os seus profissionais não estão capacitados e nem sensibilizados para o trabalho
com adolescentes, e nem todos se dispõem a
trabalhar com esta população. Muitos profissionais percebem os adolescentes como pessoas
em formação, que precisam de orientação e
não têm maturidade e nem autonomia suficiente para exercer plenamente seus direitos. Os jovens utilizam pouco o serviço de saúde porque
são poucas as necessidades interpretadas por
este serviço de saúde para eles. Quer pelas condições concretas de estrutura biológica e das
condições objetivas de existência, quer pelas
características de trabalho do modelo clínico, o
fato é que não há, nos serviços de saúde, um
recorte mais acabado e próprio do grupo enquanto objeto para o trabalho5.
Mesmo com a presente política de atenção
à saúde dos adolescentes, a maioria dos serviços
de saúde não possui ações voltadas especificamente para os mesmos, particularmente na área
de saúde sexual e reprodutiva, o que é importante, pois se têm verificado um aumento da
incidência de gravidez nas adolescentes e uma
confirmada tendência de expansão da Aids entre os jovens6.

MÉTODOS

>

Tôrres et al.

Estudo exploratório e descritivo foi realizado no município de Pau dos Ferros/RN, nas
cinco Unidades Básicas de Saúde da Família
(UBASF), que possuíam a maior quantidade de
adolescentes entre 10 e 19 anos nos cadastrados
de 2010 no Sistema de Informação da Atenção
Básica (SIAB). Portanto, as unidades escolhidas
foram: UBASF São Judas Tadeu, UBASF Caetano Bezerra do Nascimento, UBASF Princesinha,
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UBASF Dr. Pedro Diógenes Júnior e UBASF João
XXIII. Participaram da pesquisa os cinco enfermeiros atuantes nas UBASF e cinquenta adolescentes moradores das áreas adscritas pelas
UBASF pesquisadas, na faixa etária de 10 a 19
anos, sendo dez adolescentes por área de Estratégia Saúde da Família. Os adolescentes foram
selecionados a partir de sorteio aleatório pelas
Fichas de Cadastro dos Agentes Comunitários
de Saúde (ACS) de cada área.
O instrumento de coleta foi entrevista semiestruturada. Nas primeiras entrevistas realizadas com os adolescentes, utilizou-se um
gravador, o que inibiu consideravelmente os
adolescentes, que referiram não aceitar essa
metodologia. Devido à grande rejeição, considerou-se fazer o registro manualmente em um
diário de campo, procurando anotar até mesmo
pequenas expressões pronunciadas pelos entrevistados, no intuito de manter as falas as mais
originais possíveis. Assim, o gravador foi utilizado na coleta de dados com os enfermeiros.
Em seguida, as entrevista foram analisadas
e discutidas por meio da Análise de Conteúdo,
que consiste em um método usado dentro de
um contexto de tratamento de dados, que tem
como objetivo identificar e apontar o que é pensado/dito a respeito de um determinado tema7.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), CAAE nº
0099.0.428.000-10, Protocolo nº 110/10.

> RESULTADOS E DISCUSSÃO
Percepção dos adolescentes
Entre os adolescentes, 67,4% já procuraram
alguma vez uma unidade de saúde. Na maioria
dos casos, os entrevistados buscam atendimento em saúde bucal e consultas com o médico
clínico. A procura dos adolescentes por esse serviço de saúde, que ainda tem sido motivada pela
doença e seus fatores associados, fica evidente
nas falas desses sujeitos:
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“Eu vou atrás do médico pra se consultar e dentista
também.” (adolescente – VIII)
“Só em doença mesmo. Procuro o médico e dentista.” (adolescente – XI)

Na busca do adolescente pelo atendimento
nas UBS encontra-se: saúde bucal 34,9%, consultas médicas 37,2%, exames laboratoriais 7%,
imunização 4,7%, nunca foram à unidade de
saúde 16,2%. O serviço da Atenção Básica ainda é visto apenas como um campo de práticas
assistencialistas. O que se pode perceber é que
os adolescentes que utilizam o serviço de saúde buscam uma assistência centrada apenas na
doença, através de consultas médicas e odontológicas, o que se contrapõe ao modelo de organização da assistência proposto pela Estratégia
Saúde da Família (ESF).
Resultados equivalentes foram encontrados
em pesquisa realizada num serviço de saúde
de Belém-PA. O atendimento clínico e o odontológico foram os mais mencionados, 59,6% e
48,1% respectivamente. Em se tratando do motivo de procura ao serviço, referido pelo adolescente, os autores encontraram que os problemas
odontológicos (13,1%) perdem somente para a
gravidez (22,1%), ficando as doenças, motivo
que leva à demanda por consulta, em primeiro
lugar com 46,7% 8.
A frequência de adolescentes e jovens nos
serviços de saúde brasileiros é ainda muito discreta9, o que talvez seja reflexo da dificuldade
que os próprios profissionais têm em elaborarem e desenvolverem um trabalho específico
para esta clientela e da própria inadequação
estrutural dos serviços para atender a esta demanda específica. Independentemente da razão
que leva o adolescente a procurar o serviço de
saúde, cada visita oferece ao profissional a oportunidade de detectar, refletir e auxiliar na resolução de outras questões distintas do motivo
principal da consulta10.
Observa-se que os adolescentes mostram
estar satisfeitos com o acolhimento dispensado a
eles nessas instituições, apesar de também referirem algumas queixas relativas à estrutura física
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e organização do serviço. Questionados sobre a
forma que os mesmos haviam sido acolhidos nas
UBS, alguns adolescentes responderam:
“Fui bem recebido, mas as condições do posto deveriam ser melhor.” (adolescente – VIII)
“Da última vez fui bem acolhido. Se bem que eu
gostaria era de ser atendido, porque você deixa
o nome lá e demora a ser atendido.” (adolescente – XIX).
“Bem, mas certa vez eu estava muito gripada e fui
lá, marquei minha ficha e algumas horas depois
quando cheguei lá não tinha, então eu fiz uma
reclamação a chefe delas e no outro dia eu fui bem
atendida.” (adolescente - XXXVIII)

Os mesmos acreditam que o acolhimento
restringe-se apenas à forma como são recebidos pelos funcionários e não compreendem que
este ato de acolher vai além da ação de receber,
mas sim perpassa pela humanização do atendimento, na qual o usuário deveria ter o direito de
aguardar, de forma confortável, tendo garantido
o seu direito de ser atendido, independente da
quantidade de fichas pois, afinal, a Atenção Básica é eleita como porta de entrada preferencial
para os serviços de saúde.
No que concerne aos adolescentes, a acolhida nos serviços deve ser cordial e compreensiva, para que os mesmos se sintam valorizados
e à vontade. Uma acolhida hostil, que imponha
diversas exigências, pode afastá-los, perdendo-se a oportunidade de adesão ao serviço. Pelas
características próprias dessa etapa do desenvolvimento, muitas vezes eles têm dificuldades em
respeitar os horários e as datas de agendamento, sendo necessário, então, que o serviço construa mecanismos de organização mais flexíveis11.
Foi unanimidade entre os adolescentes
não procurar as UBASF para conversar e tirar
dúvidas sobre temas relacionados às questões
sexuais, por timidez devido aos tabus imbricados culturalmente pela nossa sociedade, ou
devido à falta de atendimentos específicos direcionados a esse público.
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“Não, nunca fui... eu tenho vergonha.” (adolescente - XIII)
“Não, Deus me livre! Eu tenho vergonha.” (adolescente – XXXV)

Demonstrou-se, então, que os serviços de
saúde não apresentaram nenhuma representatividade no que diz respeito à orientação sexual
dos adolescentes. Pode-se perceber que o acesso dos adolescentes ao serviço de saúde ainda
necessita ser facilitado, tendo em vista a necessidade de discussão das questões que permeiam
essa fase da vida, faltando, no contexto pesquisado, o vínculo com a equipe e ações mais específicas para esse grupo. Apesar de esse tema
ser bastante discutido nas escolas e nos meios
de comunicação, a maior parte dos adolescentes ainda carrega entendimentos conservadores,
não compreendendo que sexualidade vai além
do ato sexual propriamente dito, mas perpassa
pelo desenvolvimento físico e mental e relações
sociais. Devido a isso, muitos desses jovens iniciam a vida sexual sem informação alguma, sem
utilizar os métodos de proteção adequados, ficando expostos a doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes indesejadas.
Quanto à participação dos adolescentes
em ações educativas que tratem de temas referentes à sexualidade, 88% informam já ter participado em algum momento. Inclusive, instituições de ensino, como escolas e universidades,
atuando como promotoras de educação sexual,
são evidenciadas por meio dos relatos de todos
os adolescentes que já haviam participado, em
alguma oportunidade, de grupos com atividades educativas voltadas à sexualidade.
Em outro estudo realizado por meio de
uma investigação conduzida em três capitais
brasileiras, enfatizaram o importante papel
da escola na transmissão de conhecimentos e
chamou-se a atenção para o fato de que a prevalência de gravidez na adolescência foi significativamente mais baixa entre os jovens que
mencionaram a escola como fonte de primeiras
informações sobre tal tema. Dessa forma, investir na promoção da saúde das pessoas que
Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 16-26, abril 2013
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se encontram na fase da adolescência significa,
por certo, investir propriamente em educação
formal de qualidade12.
Paradoxalmente, nenhum dos adolescentes referiu ter participado de atividades, com o
mesmo objetivo, promovidas por alguma unidade de saúde. Esse aspecto é preocupante,
pois todos os adolescentes entrevistados eram
cadastrados nas unidades de saúde da família
que, pelo que apreendemos nas entrevistas, não
haviam conseguido realizar nenhum trabalho de
educação sexual que abrangesse esses adolescentes, deixando claro o longo caminho a ser
percorrido no sentido de contemplar as necessidades de saúde desse público, na perspectiva da
sua promoção em saúde reprodutiva e sexual.
A educação para a sexualidade deve ser
trabalhada na atenção primária, e a equipe de
saúde tem um papel importante neste aspecto,
abordando a gravidez na adolescência, as doenças sexualmente transmissíveis, o uso de drogas
e a importância dos estilos de vida na preservação e proteção da saúde. O autor destaca a
importância do setor de saúde nessa educação
para a sexualidade, não deixando a responsabilidade exclusivamente para a família e a escola.
Mas segundo ele, o profissional de saúde deve
estar preparado para essa ação, proporcionando um espaço para discussão e não transmitindo
valores e experiências pessoais5.
Compreendendo como, onde e com quem
os adolescentes costumam obter informações e
tirar suas dúvidas relacionadas à sexualidade obtivemos que 40% com as mães, 30% com amigos,
7% com outros familiares, 2% com ginecologista, 2% com namorado(a) e 19% com ninguém.
Assim, neste estudo, constatou-se que as mães
foram a principal fonte de informação sobre sexualidade, seguidas dos amigos. Por outro lado,
chama atenção 19% dos adolescentes relatarem
não conversar com ninguém sobre sexualidade.
As suas falas deixam margem para interpretar
que os mesmos já se consideravam detentores
de um saber suficiente para conter quaisquer dúvidas, ou porque eram extremamente tímidos e
introvertidos para manterem uma conversa sobre
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assuntos tão íntimos como esses. Isso pode ser
constatado em algumas falas:
“Não tiro dúvidas com ninguém, é por experiência.” (adolescente - XXI)
“Sei lá. Coisa normal, mas não me interessa muito
não.” (adolescente - XVII)

Atualmente, as adolescentes falam mais
sobre sexo com os pais. Contudo, as conversas
transitam apenas na superficialidade, não há
esclarecimento sobre a necessidade de alguns
cuidados antes da iniciação sexual e do conhecimento adequado dos métodos contraceptivos.
Os amigos frequentemente também são procurados, mas as conversas começam interessantes
e posteriormente acabam na vulgarização, deixando sérias dúvidas sobre a validade do conteúdo e a seriedade do diálogo¹3.
A respeito dos locais mais comuns onde os
entrevistados buscam informações sobre assuntos relacionados à sexualidade: 42% na escola,
23% em casa, 7% na internet, 5% na televisão,
2% em outros meios de comunicação, 2% nos
livros e 19% não buscam informações. A maioria dos adolescentes prefere buscar informações
nas escolas; acredita-se que seja devido a maior
abertura que essas instituições dão a esses jovens. Sabe-se que hoje praticamente todas as
escolas trabalham temas relacionados à sexualidade introduzidos em suas disciplinas, principalmente nas de ciências biológicas, além disso, os
Parâmetros Curriculares Nacionais trouxeram a
orientação sexual como uma de suas competências, fazendo com que as escolas incluam-na em
seu projeto educativo como tema transversal.
Não houve nenhum relato de adolescentes
que procurassem algum profissional da área de
saúde para tirar dúvidas, apesar de um deles ter
citado o ginecologista como alguém com quem
conversa sobre temas ligados a sexualidade, o
que se torna contraditório. Além disso, também
houve uma quantidade significante de relatos de
busca por conhecimento nos meios de comunicação como a internet e a televisão. Apesar de
a televisão ser também fonte de informação, as
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redes de televisão têm pouquíssimos programas
educacionais sobre o tema.
Alguns adolescentes mencionam não buscar informações sobre tal tema, o que nos faz
crer que essa parcela de entrevistados se sente
constrangida em debater sobre sexualidade, por
acreditar que isso seria algo que provocaria a reprovação social.
Os atendimentos desejados pelos adolescentes nas UBASF são palestras sobre temas diversos 5%, atendimento específico para adolescentes 12%, ginecologista 5%, psicólogo 2%,
palestras sobre sexualidade 9%, organização
dos serviços de saúde 16% e nenhum 51%. Algumas falas nos fazem acreditar que essa atitude
dos entrevistados se deve ao desconhecimento
que os mesmos têm dos atendimentos que já
são ofertados pelas unidades de saúde, bem
como à dificuldade de acesso desse público a
essas instituições, que se agrava devido à ausência de ações direcionadas especificamente para
os adolescentes.
Observa-se que os mesmos desconhecem
o que é preconizado pelo Ministério da Saúde
para a atenção integral à saúde do adolescente,
pois não conseguem identificar quais atividades
poderiam ser desenvolvidas pelos profissionais da
Unidade para atender suas necessidades. Essa realidade pode ser vislumbrada nas seguintes falas:
“Não, não sei. Sou por fora da unidade daqui.
Nunca vou lá.” (adolescente – XVI)
“Não sei nem quais os já que têm lá.” (adolescente - XXVII)

Também foi muito citado pelos depoentes
a necessidade de uma melhor organização do
serviço (16%), de forma que haja uma melhora nos atendimentos. Os adolescentes sofrem
igualmente com os problemas organizacionais
dos serviços de saúde, com as filas, falta de profissionais, de fichas para atendimento. Destarte,
eles discorrem sobre o assunto:
“É... Questão de melhor atendimento, a fila é muito grande, o pessoal fica no sol esperando.” (adolescente – XXI)
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“Agendamentos com data e hora certa.” (adolescente – XXVIII)
“Como sempre creio que se melhorasse mais nos
atendimentos de fichas, pois na maioria das vezes
tem algum problema.” (adolescente – XXIX)

Foi enfatizada, pelos adolescentes, a necessidade de atividades que promovessem a
prevenção dos agravos comuns à adolescência
e proporcionassem informação quanto à sexualidade (9%). Os mesmos referem sentirem falta
de palestras que discorram sobre esse tema nas
unidades de saúde. Do mesmo modo, sentem
falta de outras ações educativas com temas diversos (5%) que sejam pertinentes a sua faixa
etária. Apesar de ter sido um número pequeno, pode ser considerado importante que alguns adolescentes já tenham a concepção da
relevância da implementação de ações que venham atender, de forma integral, a saúde dos
adolescentes.
De acordo com os enfermeiros, os adolescentes vão até as UBS em busca de diversos
atendimentos, dentre eles alguns relacionados a
questões sexuais. Como pode ser visto nos seguintes depoimentos:
“Procuram por tratamento odontológico, planejamento familiar e muitas adolescentes gestantes
que procuram a unidade para fazer pré-natal e
para receber preservativos.” (enfermeiro – I)
“Procuram pelo planejamento familiar, imunização e consultas, além dos atendimentos de saúde
bucal.” (enfermeiro – IV)

Esses dados expressam diferença em relação aos que os adolescentes informaram, uma
vez que dentre os atendimentos citados pelos
mesmos não foi referido nenhum relacionado
a questões sexuais. Entretanto, os enfermeiros
informam que os atendimentos que os adolescentes buscam na ESF são planejamento familiar ou entrega de método anticoncepcional,
saúde bucal, imunização, pré-natal, prevenção
do câncer de colo de útero, visita domiciliar e
ações educativas.
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É natural que a maioria dos profissionais
tenha citado o planejamento familiar, uma vez
que esta atividade é realizada na Atenção Básica, principalmente, pelo enfermeiro, e talvez,
dentre as que ele executa, seja ela a mais procurada pelo adolescente. No entanto, esta atividade não foi citada por nenhum adolescente, o
que pode ter acontecido por medo do mesmo
em constituir indício de que ele tem prática sexual ativa. “O fato dos profissionais manterem
uma relação quase familiar com os ‘pacientes’
termina por afastá-los com receio de que seus
problemas ou questões de saúde sejam do conhecimento de muitos”¹4.
Também apreendemos que adolescentes
do sexo feminino procuram com mais frequência os serviços de saúde do que os do sexo masculino, principalmente no que se refere a ações
voltadas para as questões sexuais. Isso pode ser
vislumbrado no discurso de um dos enfermeiros:

viços de saúde, 40% relataram que não existe
nenhum atendimento estruturado na UBASF
para atender este sujeito especificamente, contra 40% que afirmaram que sim. Desse modo,
constata-se que apesar de existir um programa
específico para os adolescentes, com diretrizes
e atividades a serem realizadas, ainda não existem ações que venham atender a essa demanda, sendo a mesma contemplada apenas com as
ações já existentes nos serviços de saúde. Assim,
as atividades não são pensadas e programadas
para essa clientela; elas têm fluxo irregular, fazendo com que esse público não procure as
UBASF com tanta frequência.

“Os adolescentes que mais procuram são do sexo
feminino, procurando por planejamento familiar,
pré-natal, prevenção. E os adolescentes do sexo
masculino procuram para vacinação e dificilmente
pra pegar camisinha.” (enfermeiro – III)

Apesar de alguns enfermeiros reconhecerem a ausência de ações direcionadas aos adolescentes, o enfermeiro – II e o enfermeiro – IV
acreditam que existem, em suas unidades de
saúde, atividades direcionadas a esse público,
apesar de não serem específicas pare ele. Isso
ganha significado diante das suas falas:

Essa opinião reforça a concepção definida
culturalmente, que aponta as diferenças de papéis de gênero presentes no imaginário social,
entendendo os cuidados como próprios do sexo
feminino. Portanto, a pouca procura por serviços de saúde por parte de homens está associada a um modelo hegemônico de masculinidade.
O imaginário de ser homem pode prender o
masculino em amarras culturais, dificultando a
adoção de práticas de autocuidado, pois à medida que o homem é percebido como viril, invulnerável e forte, procurar o serviço de saúde,
numa perspectiva preventiva, poderia associá-lo
à fraqueza, medo e insegurança; deste modo,
poderia aproximá-lo das representações do feminino, o que implicaria possivelmente em desconfianças acerca dessa masculinidade socialmente instituída.
Apesar dos enfermeiros terem apontado
os motivos da busca dos adolescentes pelos serAdolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 16-26, abril 2013

“Não. Só orientações durante as consultas.” (enfermeiro – I)
“Não tem. A única coisa que a gente faz direcionado aos adolescentes é a vacinação, como a da
Hepatite B.” (enfermeiro – III)

“Sim. As consultas de enfermagem e consultas
odontológicas, ações educativas e visitas domiciliares.” (enfermeiro – II)
“Sim. Através do Programa Saúde nas Escolas,
com atividades educativas e o planejamento familiar, a imunização e consultas.” (enfermeiro – IV)

Esses profissionais de enfermagem demonstra em seu discurso que os atendimentos
destinados aos adolescentes são os mesmos
destinados aos usuários de forma geral, independente da faixa etária. Sendo assim, não
são específicos, mas sim efetivados apenas
com a procura espontânea dos adolescentes,
não havendo nenhuma programação exclusiva para os mesmos. Diante disso, percebemos
que muitos profissionais ainda não estão capacitados para trabalhar com esse público alvo,
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já que não compreendem as particularidades
advindas de sua faixa etária e que devem ser
levadas em consideração no planejamento e
implementação de seu atendimento.
Desta forma, mesmo compondo uma parte
expressiva (21%) da população brasileira, com
predisposição a vulnerabilidades, tais como
fome, miséria, analfabetismo, desintegração familiar, desemprego, entre outras, e apesar de ter
instrumentos legais (ECA, PROSAD, Constituição Federal de 1988) que o respalda, o público
juvenil ainda não foi alcançado pelos serviços
(não só os sanitários) no que se refere à forma
manifesta de ações promocionais permanentes
e programadas9.
No que concerne à organização do atendimento direcionado aos adolescentes, os enfermeiros relataram, em sua maioria, que esse
atendimento se organiza das duas formas, como
visualizamos nos seguintes depoimentos:
“Individual. Nós enfermeiros e também o dentista.
” (enfermeiro – I)
“Os dois. Médico, dentista, enfermeiro e agentes
comunitários de saúde.” (enfermeiro – II)
“Individual e coletivo. Em relação à educação em
saúde é coletivo e geralmente é promovido pelo
enfermeiro. Além disso, dificilmente o adolescente
vem sozinho, ele sempre vem acompanhado, o que
inibe muito ele.” (enfermeiro – III)
“Individual com as consultas e imunização e coletivos
através das atividades do PSE.” (enfermeiro – IV)

Constataram em pesquisa, através das
falas de enfermeiros e médicos da ESF, que a
prática de ações de prevenção e promoção da
saúde para os adolescentes realizadas no serviço são quase sempre individuais¹5. Além disso,
a fala do enfermeiro – III nos chama a atenção
quando o mesmo refere que os adolescentes
não vão às unidades de saúde sozinhos e isso os
inibe muito. Esse depoimento nos faz vislumbrar o quanto esse público ainda tem resistência quanto a procurar os serviços de saúde, bem
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como ainda se sente constrangido ao falar de
seus problemas de saúde se sentindo bloqueado diante de seu acompanhante e até mesmo dos próprios profissionais de saúde. Essa
realidade nos faz perceber a relevância de se
criar um espaço nas consultas que permita ao
adolescente abordar alguns aspectos sigilosos
que o estejam preocupando, daí a importância
da individualização dos atendimentos. Deve-se
buscar, também, discutir outros assuntos além
da queixa principal, como as mudanças corporais, falar das relações familiares e com os pares,
buscar conhecer o modo de vida destes usuários, já que além de serem relevantes para conhecer o processo saúde/doença dos mesmos
ainda se tornam fator contribuinte para a formação de vínculo com o profissional de saúde,
colaborando, assim, para que, durante as consultas, não haja constrangimento por parte dos
adolescentes, mas sim sua maior participação.
Para abordar a adolescência em sua complexidade biopsicossocial, é fundamental que
se desenvolvam trabalhos multidisciplinares e
interdisciplinares. Para isso, faz-se necessário ir
além do atendimento clínico e buscar parcerias com outros setores, a fim de obter maior
efetividade nas ações de atenção à saúde do
adolescente.
“Sim. Com o CRAS, NASF, e escolas da rede pública.”
(enfermeiro – II)
“Existe. Com a Secretaria de Ação Social e de Educação e com a UERN.” (enfermeiro – III)
“Sim. Principalmente com as escolas, o CRAS e a
APAE.” (enfermeiro – IV)

Em discordância com os resultados encontrados, concluíram em pesquisa que as atividades intersetoriais de promoção de saúde em
espaços onde convivem os adolescentes, como
escolas, trabalho e centros comunitários, são
efetuadas com raridade, mesmo tendo demandas das instituições locais¹6.
Assim, de acordo com os depoimentos,
percebemos que as instituições de ensino se
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mostram presentes nessa articulação com as
unidades de saúde, na perspectiva de promoção da saúde dos adolescentes. Como sabemos, nessas instituições de ensino se concentra
uma grande quantidade de público jovem, por
isso essa interação com os serviços de saúde se
torna imprescindível. Com essa articulação é
mais fácil o acesso dos profissionais de saúde
aos adolescentes para discutir temas pertinentes a esse público, bem como para implementar atividades a ele direcionadas ou até mesmo incentivá-lo a procurar pelos atendimentos
ofertados pelas unidades de saúde.
A união de diversos setores da sociedade
faz com que as ações de saúde direcionadas aos
adolescentes possam contemplá-los de forma
mais efetiva e eficaz, já que essa articulação de
saberes culminará em uma assistência integral,
que visará atender a suas necessidades.
Os enfermeiros demonstraram que a atenção à saúde sexual e reprodutiva se restringe às
orientações durante as consultas de enfermagem, de ações educativas e com a entrega dos
métodos contraceptivos.
“Através das consultas de enfermagem, onde é feita orientação sexual e planejamento familiar, além
das ações educativas.” (enfermeiro – II)
“Na verdade não é um atendimento individual,
nós vamos às escolas, não há demanda programada. Onde mais se trabalha é nas escolas, a nível
de unidade pouco se trabalha.” (enfermeiro – III)

A atenção dispensada à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes ainda se apresenta
de forma discreta, já que não existe uma demanda programada. Além disso, outro grande
problema encontrado são os atendimentos de
planejamento familiar, que, como bem sabemos, restringem-se apenas a uma regulação da
fecundidade, não passando de uma imposição
ou um controle coercitivo sobre a liberdade das
pessoas de se reproduzirem do modo que julgam adequado. Na prática ele se limita à distribuição de preservativos e outros contracep-
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tivos, resumindo-se apenas a um controle de
natalidade. Assim, os adolescentes não conseguem compreender qual de fato seria a função
do planejamento familiar, procurando-o apenas
no intuito de evitar a concepção e sentem-se
abandonados quando a desejam. Por ter essa
conformação de apenas entregar os métodos
contraceptivos, o planejamento familiar acaba
deixando muito a desejar no que se refere a
orientações referentes a questões sexuais, e o
adolescente perde mais essa oportunidade de
discutir sobre esse tema.
Observou-se o desconhecimento dos enfermeiros da ESF quanto ao Programa de Saúde
do Adolescente - PROSAD, além de apresentar
os entraves para efetivação de programas específicos para os adolescentes. Apenas um dos
entrevistados afirmou ter algum conhecimento
acerca desse programa.
“Talvez até trabalhe em cima dele, mas sem saber.
Os programas na realidade não são trabalhados
com a gente.” (enfermeiro – III)

Apesar de o programa existir, não há divulgação e capacitação necessária para que ele
possa ser implantado. Percebe-se que, apesar do
governo planejar programas que venham a dar
subsídios para uma melhor e maior assistência
aos adolescentes, ele não capacita seus profissionais para que possam utilizar-se das diretrizes
desses programas para planejar e implementar
suas ações.
Com isso, a atenção ao adolescente se torna fragmentada e a assistência a sua saúde sexual e reprodutiva precária, contribuindo para
manutenção dos casos de DST e gravidezes
indesejadas. Concluem, ao final de um estudo
sobre o PROSAD, que as ações de saúde do enfermeiro direcionadas aos adolescentes são escassas, inexistindo efetividade de uma atenção
integral e de promoção da saúde, não respondendo às ações programáticas apresentadas
pelo programa17.
Além do desconhecimento acerca do
PROSAD, esses profissionais também citam
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outros entraves como a estrutura física precária,
a dificuldade de conseguir a adesão dos
adolescentes, a falta de incentivo por parte da
Secretaria Municipal de Saúde, bem como a
carga horária de trabalho.
Faz-se necessária a busca ativa desse público e a conscientização do mesmo quanto à
importância de sua participação em ações de
prevenção e promoção à saúde. Além disso,
deve-se buscar quebrar os tabus em relação às
questões sexuais, que são uma das diretrizes do
PROSAD, incentivo por parte dos órgãos responsáveis por gerir as ESF no município, capacitar os profissionais para trabalhar, garantir o
fornecimento de métodos, materiais e recursos
financeiros, ainda escassos, além de criar um
ambiente adequado para realizar atendimentos
individuais e coletivos.
É recomendável que o espaço físico leve
em conta a otimização e o aproveitamento da
estrutura existente em cada unidade para criar
ou adaptar ambientes a cada realidade, como
colocar vídeos, jogos, murais, painéis de mensagens, notícias e informações, música, cartazes,
revistas, livros, entre outros, a fim de que adolescentes e jovens possam se sentir à vontade. Os
consultórios de atendimento devem permitir a
necessária privacidade e, na impossibilidade de
haver local para as reuniões de grupo na unidade, podem-se estabelecer parcerias com locais
sociais na comunidade18.
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O público adolescente apresenta demandas específicas de saúde, especialmente no que
se refere às questões sexuais e reprodutivas, requerendo para tanto que seja visto e considerado
como sujeito de sua própria história, capaz de tomar decisões responsáveis acerca de sua saúde.
Nesse sentido, o espaço dos serviços de saúde
pode se configurar como interlocutor privilegiado, se contar com uma equipe que saiba acolher
o adolescente em suas demandas, sem demonstrar preconceito ou posicionamentos morais que
afastem este público dos serviços. Portanto, ainda
existe a necessidade de organização do processo
de trabalho das Equipes de Saúde da Família, no
sentido de captar este público, estimular e fortalecer o vínculo entre equipe e usuários. Também
há a necessidade de consolidação do programa
voltado à saúde dos adolescentes, centrado em
atividades de prevenção e promoção à saúde.
O estudo foi limitado pela metodologia
utilizada, acredita-se que a mesma não foi satisfatória no que diz respeito à coleta de dados
com os adolescentes, já que esse público mostrou muita resistência e rejeição no momento da
gravação das entrevistas. Essa situação fez com
que optássemos por apenas transcrever as falas
no intuito de amenizar o constrangimento dos
mesmos. Diante dessa realidade, sugere-se que,
em pesquisas posteriores com o público adolescente, utilizem-se outros tipos de metodologias.
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Violência sexual contra adolescentes:
"Ninguém quer ajudar, só julgar"
Sexual violence against teenagers: "Nobody wants to help, they
just judge"

> RESUMO
Objetivo: A presente pesquisa objetivou conhecer a percepção de adolescentes do sexo masculino em relação ao abuso
sexual. Esta forma de violência se encontra presente na sociedade e fere direitos já assegurados na legislação de proteção
à infância e adolescência. Métodos: Esta pesquisa qualitativa utilizou a técnica de grupos focais. Duas instituições que
atendem adolescentes em situação de risco social foram pesquisadas em uma cidade do interior do RS. Resultados: Os
adolescentes têm uma percepção da violência como sendo uma situação difícil, geradora de medo e constrangimentos. Os
resultados indicam um entendimento de que a responsabilidade pela situação de violência, quando envolve adolescentes,
é compartilhada entre autores e vítimas, evidenciando certa confusão nestes papéis. Além disso, as vítimas são alvo de
preconceito e estigma. Conclusão: As percepções expressas pelos adolescentes podem ajudar a compreender comportamentos de discriminação com relação às vitimas. Pode-se notar que existem muitos preconceitos que permeiam o tema
da violência sexual, os quais interferem na compreensão do fenômeno e no seu enfrentamento. Programas que busquem
discutir e refletir sobre a violência sexual junto aos adolescentes são propostos.

> PALAVRAS-CHAVE
Maus-tratos sexuais infantis, violência, adolescente, identificação de vítimas.

> ABSTRACT
Objective: This research aimed to identify perceptions of adolescent males in relation to sexual abuse. This form of violence
is present in society and infringes rights guaranteed in the legislation for protection of childhood and adolescence. Methods:
This qualitative survey used the focus group technique to study two institutions serving at-risk adolescents in a town in upstate
Rio Grande do Sul State. Results: Adolescents perceive violence as a difficult situation that causes fear and embarrassment.
These findings indicate an understanding that responsibilities for situations of violence involving teenagers are shared
between perpetrators and victims, reﬂecting some confusion in these roles. Furthermore, the victims are targets of prejudice
and stigma. Conclusion: Perceptions expressed by adolescents may lead to a better understanding of discriminatory behavior
towards victims. There are many biases permeating the topic of sexual violence that interfere in the understanding of the
phenomenon and how to handle it. Programs that discuss and reﬂect on sexual violence against adolescents are proposed.

> KEY WORDS
Childhood sexual abuse, violence, adolescent, victim identification.
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> INTRODUÇÃO
Sabe-se que diferentes formas de violência
sempre estiveram presentes na história da infância1-3. No entanto, o modo como essas violências
foram sendo reconhecidas, compreendidas, nomeadas e enfrentadas passou por transformações ao longo dos tempos. Segundo Eliachef4,
é incontestável a mudança de nossa percepção
em relação à criança, ao seu lugar na família e
nas relações com os adultos. Mais recentemente,
também o Estatuto da Criança e do Adolescente5
impulsionou importantes contribuições no que
se refere à (in) tolerância às diferentes formas de
violência na infância e adolescência, constituindo-se como uma legislação de proteção para os
sujeitos nestas fases do desenvolvimento.
Este estudo focaliza um tipo de violência da
qual as crianças e adolescentes também são vítimas e que esteve por muito tempo silenciado:
trata-se do abuso sexual. Vários autores apontam
que a primeira tarefa daqueles que se dedicam
a compreender o tema é justamente buscar superar os silêncios e segredos que o circundam6-9.
O silêncio característico a este tipo de
evento certamente lhe deu muito menos “visibilidade e intensidade” do que efetivamente
lhe caberia. Pode-se afirmar que o número de
casos de vítimas é seguramente maior do que
aqueles que chegam a ser conhecidos10. Entretanto, considera-se importante problematizar
que a quebra ou ruptura do silêncio exige que
a vítima encontre alguém que, de forma acolhedora, possa “escutar” o seu relato, mais do que
duvidar dele11-13. Nesse sentido, Alvin14 sinaliza a
dúvida sentida por muitos adolescentes ao buscar revelar o abuso sofrido. Já com as crianças,
o fenômeno ocorre de forma levemente diferenciada, uma vez que parece haver uma ideia compartilhada de inocência em torno da infância.
Este aspecto foi destacado por Bouhet, Pérard
e Zorman15: “Se por um lado, a opinião pública
geralmente se mostra sensível aos abusos com
crianças, símbolo de inocência e pureza, existe a
propensão a minimizar os efeitos do abuso nos
adolescentes” (p.37).
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Assim, é possível destacar que, no caso
de crianças que sofreram abuso, os papéis de
vítimas e autores provavelmente estarão definidos de modo mais claro, ao contrário do que
pode acontecer às vítimas adolescentes. Não
raro, estas sofrem uma corresponsabilização
em relação à situação vivida, ou seja, frequentemente o adolescente violentado não é reconhecido como uma vítima de abuso sexual. Isto
porque se pressupõe que, tendo abandonado a
fase infantil, já conheceria as “regras do jogo” e
possuiria condições de avaliar as consequências
de uma aproximação sedutora. Por outro lado,
quando se trata de uma violência contra crianças, observa-se que o entendimento é de que as
vítimas não têm condições de avaliar a situação
em função da coerção e da hierarquia16. Por isso
mesmo, no caso de adolescentes, pode ocorrer
mais facilmente a desresponsabilização dos autores, uma vez que se aceita a ideia de que a
vítima consentiu o evento e até o provocou. Assim, pode acontecer, como aponta Alvin14, uma
subestimação da violência.
Subestimar o relato do jovem, acusá-lo de
ter escolhido ou desejado a relação violenta, tira
da cena a própria dinâmica que instala e perpetua a situação de abuso, ou seja, uma relação
pautada pela sedução, pactos de silêncio, segredos, promessas, ganhos e ameaças. É importante que se tenha clareza da constante presença
desses elementos nas situações que envolvem a
violência sexual, sendo este conhecimento uma
ferramenta indispensável para superação da
“desconfiança sistemática” pela qual passam os
adolescentes vítimas ao revelarem seu segredo14.
Os sentimentos mobilizados pelas situações
de violência em geral fazem, como aponta Alvin14, que a culpa seja maciçamente projetada
sobre a vítima, chegando a confundir a própria
em relação a seu lugar nesse cenário. Frequentemente ouvem-se relatos ou experiências que
parecem confirmar essa maneira de lidar com
o problema. No caso de meninas, são comuns
comentários como: “ela provocou” e “olha as
roupas que usava”. Em se tratando de meninos,
é possível escutar: “é boiola”, “bicha”, “gosta de
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sacanagem”, por exemplo. Tais falas evidenciam
que a situação de violência não é reconhecida
de forma clara, buscando-se na vítima algo que
justifique a relação estabelecida, desconstruindo
a situação abusadora.
Segundo Gabel17, abusar é ultrapassar limites e, portanto, transgredir. Dessa forma, a
violência, como um ato que transgride, gera sofrimentos, medos, incertezas, os quais se constituem como sentimentos importantes a serem
considerados. De acordo com o autor, “o abuso sexual supõe uma disfunção em três níveis:
o poder exercido pelo grande (forte) sobre o
pequeno (fraco); a confiança que o pequeno
(dependente) tem no grande (protetor); o uso
delinquente da sexualidade, ou seja, o atentado
ao direito que todo indivíduo tem de propriedade sobre seu corpo” (p.10).
Além disto, Alvin14 afirma que “na adolescência, muito mais do que durante a infância,
é importante lembrar que a vítima, a partir
do momento em que fala, deve assumir uma
imagem que lhe será devolvida, apesar das melhores intenções: a de cúmplice obrigatória dos
acontecimentos que relata” (p.81). Já Gonçalves10 chama atenção para a diferença de estágios do desenvolvimento a ser considerada entre a criança e o autor da violência sexual, pois
é este aspecto que permite, segundo a autora,
distinguir a violência dos jogos sexuais entre
crianças e/ou adolescentes.
Nesse sentido, tanto no que se refere à pureza infantil, quanto à possibilidade de enfrentamento das situações de violência pelo adolescente, sabe-se que nem uma situação nem outra
oferecem uma adequada compreensão do problema. Ambas precisam ser problematizadas a
fim de ampliar as possibilidades de enfrentamento e minimização das situações traumáticas. Uma
vez que partimos do fato de que não existe uma
inocência em relação à sexualidade na infância,
nem tampouco que os adolescentes seriam capazes de ter controle sobre a situação abusiva.
Desse modo, considera-se que a sexualidade
está presente desde a infância, gerando desejos,
curiosidades e culpas, situações que certamente
Adolescência & Saúde
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entram em cena confundindo as vítimas quando a situação abusiva se instala. Avançar nessa
perspectiva é incrementar os estudos em relação
aos conflitos que atormentam crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual e também com
relação à revelação das situações de abuso. Nesse sentido, Bouhet, Pérard e Zorman15 apontam
três aspectos que podem facilitar a revelação:
“(1) levar em consideração a palavra da vítima;
(2) pensar em cuidados sociais, psicológicos e
médicos para as vítimas e (3) reconhecer e apontar o autor como culpado e responsável” (p.40).
Tais ações justificam-se também, pois os traumas
que marcam a vida de crianças e adolescentes
vítimas de abuso sexual exigem uma posição
com relação ao enfrentamento e às formas de
proteção. Não se sai ileso dessas situações de violência. E também é fato que não tem sido fácil
desconstruir essas práticas, constituindo-se esse
como um grande desafio8-9.
É importante trazer ainda outra reflexão
que atormenta o enfrentamento das situações
de abuso sexual. Refere-se à estimulação às
notificações dos casos e suas implicações. Essa
colocação pode parecer, a priori, contraditória
com a abordagem anterior, porém representa
uma discussão ainda premente. De modo algum se argumenta a favor da não notificação,
mas destaca-se a importância do reconhecimento de que o aumento de notificações pode
gerar problemas frente ao despreparo das instituições e sua incapacidade para dar conta do
volume apresentado. Tal situação pode levar à
não responsabilização dos autores e à não proteção das vítimas, reforçando novamente o silêncio já mencionado.
Nesse sentido, torna-se fundamental fomentar o debate acerca do tema da violência
sexual com meninos em situação de risco social
e vulnerabilidade. E certamente um dos aspectos que se deseja problematizar é a confusão na
qual se veem envolvidos inúmeros adolescentes quando são vítimas de abuso sexual. Afinal,
de quem é a culpa? Quem é o agressor? Existe
uma vítima? Tais questões suscitam discussões
importantes e merecem atenção. A busca pela
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compreensão profunda deste fenômeno é crucial à implementação de ações de prevenção,
principalmente em nível primário, sobretudo
porque se entende que esses adolescentes já
estão, em alguma medida, sendo vítimas de outras formas de violência.

> OBJETIVO
Esta pesquisa objetivou conhecer a percepção de meninos de grupos populares, integrantes de duas escolas de ensino fundamental,
em relação ao tema da violência sexual infanto-juvenil. Tal objetivo se fundamenta na necessidade de um aprofundamento do conhecimento
de adolescentes que se encontram em situação
de risco e vulnerabilidade e que já vivenciaram
diferentes formas de violência. Tem-se o entendimento de que é a partir deste conhecimento
que se torna possível a construção de ações direcionadas à prevenção do problema.
Para tanto, foi necessário fomentar o debate acerca do tema, estimulando a opinião
dos adolescentes. Buscou-se identificar quais as
causas atribuídas pelos adolescentes para a origem dessas formas de violência com o intuito de
compreender se, para os adolescentes, há relação entre o abuso e outras formas de violência.

> MÉTODOS
Esta pesquisa teve caráter qualitativo, pelo
interesse na possibilidade de compreender de
forma mais ampla e profunda o conhecimento
sobre violência sexual dos adolescentes. Participaram 23 jovens do sexo masculino, de 12 a 18
anos incompletos, estudantes de duas escolas de
ensino fundamental (Instituições A e B), localizadas em uma região periférica de uma cidade do
interior do Rio Grande do Sul.
A instituição A é não governamental, filantrópica e oferece à comunidade uma escola
de ensino fundamental e um projeto de Apoio
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Sócio-Educativo em Meio Aberto (ASEMA). Este
se consolida por meio de oficinas (arte de rua,
dança, coral, informática, escolinha de futebol,
capoeira e teatro) no turno inverso à escola,
atingindo cerca de 150 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade da região.
A instituição B é governamental e funciona na
modalidade de escola aberta, atendendo alunos
de 10 a 18 anos. As principais fontes de encaminhamento dos alunos são os conselhos tutelares, as instituições de acolhimento, o Centro de
Atendimento Sócio-Educativo (CASE), além de
outras escolas. Funciona no sistema de etapas,
sendo que cada etapa corresponde a duas séries
referentes ao ensino fundamental. A escola atende uma média de 18 a 20 alunos por dia, visto
que há uma grande rotatividade destes. As aulas
acontecem pela manhã, sendo que pela parte
da tarde ocorrem oficinas pedagógicas: padaria,
papel reciclado, matemática na cozinha, teatro,
cabeleireiro e informática.
Foram realizados seis grupos focais, dos
quais participaram entre quatro e seis adolescentes por encontro. Os grupos foram gravados e
posteriormente transcritos. As informações foram analisadas através do método de análise de
conteúdo, como proposto por Bardin18.
Este estudo foi submetido e aprovado, em
seus aspectos éticos e metodológicos, pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos
da Instituição de Ensino onde os pesquisadores
atuam, sob o Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética nº 0075.0.243.000-11. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi
assinado pelos participantes após terem sido esclarecidos os procedimentos a serem realizados,
os objetivos e a justificativa da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados indicam que os adolescentes têm uma percepção da violência como sendo uma situação difícil, geradora de medo e
constrangimentos. Além disso, entendem que
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o abusador é uma pessoa doente, que merece
punição severa. Tal aspecto pode ser visualizado nas seguintes falas: “(...) quem faz é bipolar,
é psicopata, tem uma doença, tem que se tratar”
(Adolescente A); “Tem que acontecê pra eles (...)
daí ele vai vê que é ruim, sentí na pele o que o outro
sentiu” (Adolescente D).
Embora o agressor utilize estratégias de sedução para conquistar a vítima, na concepção
dos adolescentes, ele nem sempre é identificado
como o único responsável pela violência. Os meninos parecem acreditar que, quando a vítima
não é mais criança, já teria condições de impedir
a situação. Em relação a este aspecto, cabe sinalizar o que foi mencionado anteriormente com
relação ao fato de que os adolescentes seriam
identificados como tendo condições de avaliar
os riscos dessa aproximação, desconsiderando a
dinâmica do abuso16. Os trechos a seguir ilustram tal constatação:“(...) a guria quis, ela foi
sem-vergonha, mas o cara que é mais velho devia pensar em não querer, mas ele foi pelo corpo
da menina (...)” (Adolescente J);“O homem e a
menina são sem-vergonha, quem tem que levar a
culpa é a menina, bem que os pais dela podiam dar
educação pra ela” (Adolescente G).
No entanto, no caso da vítima ser criança,
o abusador é considerado pelos adolescentes o
único responsável, uma vez que a criança é tida
como inocente e indefesa. “As crianças são inocentes (...) elas ficam com medo de contar pros pais
ou pros outros” (Adolescente J). Essa diferenciação na forma de compreender a situação abusiva em crianças e adolescentes foi defendida por
autores anteriormente assinalados, como Alvin14
e Bouhet, Pérard e Zorman15.
Nota-se nas falas dos adolescentes que eles
possuem clareza de que, ao ter sofrido abuso, a
criança ou adolescente é estigmatizado e discriminado, razão que pode explicar o silêncio que
muitas vezes acompanha as situações de violência sexual. Segundo eles, diante da revelação da
violência sofrida, a vítima poderia ser alvo constante de piadas e retaliações. Estas questões são
evidenciadas nas falas a seguir. “(...) elas não
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contam, porque as outras pessoas discriminam
também, mas nada a vê, a gente tem que apoiar
e ajudar essa pessoa a continuar a vida, a maioria
da sociedade julga o que acontece com elas, ninguém quer ajudar, só julgar” (Adolescente A);“E
tem aqueles idiotas que quando vê a pessoa começa incomodá aquela pessoa, começa a falá, enchê a cabeça dos outros pra ficá contra ela, contra
aquela pessoa que sofreu” (Adolescente B).“Todo
mundo fica falando, onde ela vai todo mundo fica
falando baixinho, comentando” (Adolescente F).
Essas falas se revestem de muito significado, pois evidenciam as contradições presentes
na forma dos jovens pensarem e agirem, uma
vez que naquele momento em que o grupo
focal se realizava havia na sala um adolescente
que foi vítima de uma situação abusiva. O comportamento do grupo em relação ao mesmo foi
justamente como o que eles referem ocorrer na
sociedade, que apontam como discriminatório,
criticando tal conduta. A postura adotada frente
à situação real de vitimização foi exatamente a
denunciada naquele momento, revelando concretamente os aspectos da estigmatização. Não
se percebeu um acolhimento em relação ao fato,
nem mesmo o adolescente abusado foi identificado como uma vítima. Ao contrário, as falas
indicavam o entendimento de que o jovem desejou a relação violenta, teve conhecimento do
que ocorreria e, de alguma forma, fez a opção
por aceitar a situação.
Assim, identificou-se que, no próprio grupo, se fizeram presentes os discursos e dinâmicas predominantes nas situações de abuso e de
sua revelação. Em geral, mais do que proteger e
acolher as vítimas, grupos e indivíduos têm para
com elas uma atitude condenatória, de descrédito, preconceito e discriminação. Pôde-se perceber que o grupo não conseguiu notar a contradição presente em seu discurso, uma vez que
ao mesmo tempo em que faziam a crítica do
que pode ocorrer às vítimas de abuso (tornando
tão difícil sua revelação), repetiam tal comportamento. Ou seja, ao invés de ajudar, julgaram,
concretizando mais um elemento de violência.

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 27-33, abril 2013

32

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA ADOLESCENTES:
"NINGUÉM QUER AJUDAR, SÓ JULGAR"

> CONCLUSÃO
As considerações finais devem destacar
que os adolescentes reconhecem a situação de
violência sexual como complexa e desencadeadora de sofrimento, sobretudo quando a vítima
é uma criança. Já quando as vítimas são adolescentes, percebeu-se certa ambiguidade em
sua compreensão, uma vez que entendem que
o jovem pode ter participação na decisão da situação de abuso, desejando que ela acontecesse
ou, minimamente, demonstrando “fraqueza” ao
não impedi-la. Os meninos reconhecem que há
um jogo de sedução, mas majoritariamente não
identificam o adolescente como vítima dessa
sedução. Tais concepções podem estar ligadas
às situações de risco e vulnerabilidade a que estão expostos. Isto porque tais condições podem
impulsioná-los à adoção de comportamentos de
defesa, à busca ou necessidade de amadurecimento precoce e à “queima de etapas” que os
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levaria a perceberem-se como responsáveis por
si mesmos (nos casos de fragilidade da estrutura
de apoio emocional e educativo, por exemplo).
Hipóteses como esta devem ser mais bem investigadas em estudos futuros sobre o tema.
De qualquer maneira, as percepções expressas pelos adolescentes ajudam a compreender comportamentos de discriminação com relação às vítimas de abuso também encontrados
em outras esferas e contextos, de modo geral
disseminados socialmente. Torna-se inquestionável a constatação de que existem muitos
preconceitos que permeiam o tema da violência
sexual, os quais interferem na compreensão do
fenômeno e no seu enfrentamento. Para que estes aspectos possam ser mudados, sugere-se a
criação de espaço de discussão sobre a violência
sexual a fim de promover mudanças na percepção dos próprios adolescentes sobre a violência
que inúmeros jovens têm vivenciado.
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Adolescência e Papanicolau:
conhecimento e prática
Adolescence and pap smears: knowledge and practice

> RESUMO
Objetivo: Identificar o conhecimento de estudantes adolescentes sobre o exame de Papanicolau, bem como a prática na
realização do exame. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, realizado com 118 adolescentes de uma
Escola Estadual de São Paulo, por meio de um questionário. Resultados: O exame de Papanicolau era conhecido por 64
(54,2%) das adolescentes, a sua finalidade por 56 (47,4%) e a forma de realização do exame por 59 (50%). Entre as 55
(46,6%) adolescentes sexualmente ativas, 36 (65,4%) já realizaram o exame devido a sua importância para a saúde, e as
demais justificam a não realização do exame por descuido (8/14,5%) e por vergonha (5/9,0%). Conclusão: Ressalta-se a
importância que a educação em saúde, na adolescência, seja realizada por profissionais de saúde, entre eles enfermeiros,
devidamente capacitados para a promoção do autocuidado.

> PALAVRAS-CHAVE
Adolescente, enfermagem, educação em saúde, esfregaço vaginal, neoplasias do colo do útero.

> ABSTRACT
Objective: To identify the knowledge of adolescent students about the Pap test, as well as the practice in this exam.
Methods: This descriptive exploratory study was conducted with 118 adolescents in a public school in São Paulo State,
through a questionnaire. Results: The Papanicolau test was known to 64 (54.2%) of these girls, with 56 (47.4%) of them
understanding its purpose and 59 (50%) aware of how it is performed. Of the 55 (46.6%) sexually active girls, 36 (65.4%)
have had a Pap smear as this is important for their health, and the others justified not having the test due to carelessness (8
/ 14.5%) and embarrassment (5 / 9.0%). Conclusion: This underscores the importance of health education in adolescence
by healthcare practitioners, including nurses, duly qualified to promote self-care.
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> INTRODUÇÃO
Adolescência é uma etapa crucial do desenvolvimento do indivíduo que marca a aquisição
da imagem corporal definitiva como também a
estruturação final da personalidade, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como a segunda década da vida - de 10 a 19
anos -, enquanto a lei brasileira considera a faixa
etária entre 12 e 18 anos1, 2.
Nesta fase ocorre a descoberta do prazer
sexual seguida ou não da sexarca, podendo
acarretar problemas na vida sexual e reprodutiva do adolescente, como uma gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis (DST),
inclusive aquelas atribuídas ao papilomavírus
humano (HPV), que podem preceder o câncer
de colo uterino3.
No período da adolescência frequentemente observam-se fatores de risco, como o
início sexual precoce e a multiplicidade de parceiros3, além da baixa adesão ao uso da camisinha em suas relações sexuais4, vulnerabilidades
que resultaram em um aumento nos achados de
anormalidades citopatológicas em adolescentes
sexualmente ativas, alterando-se de 3% na década de 70 para 20% na década de 903.
O câncer cérvico-uterino é a doença crônico-degenerativa mais temida em virtude do seu
alto grau de letalidade e morbidade5, mas que
apresenta um dos mais altos potenciais de prevenção e cura, chegando perto de 100% quando diagnosticado precocemente6-8.
Para a detecção precoce do HPV, o método
mais utilizado é o exame citopatológico ou também conhecido como Papanicolau, que é um
método simples que permite detectar alterações
da cérvice uterina, a partir de células descamadas do epitélio8.
O Papanicolau pode ser realizado gratuitamente nos postos de saúde, entre outros serviços,
e deve ser realizado por toda mulher que já teve
relação sexual, mas, grande parte da população
feminina ainda desconhece o exame e sua importância, ou ainda teme o exame por motivos de
constrangimento, desconforto e relatos de dor6,
dificultando, assim, diagnósticos precoces.
Adolescência & Saúde
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Considerando a orientação do Ministério
da Saúde para o acolhimento e a realização do
exame preventivo do câncer do colo do útero
em adolescentes que têm atividade sexual3,
ressalta-se a importância da atuação de profissionais de saúde, entre eles o enfermeiro, na
educação em saúde realizada junto ao público
adolescente para conscientização e incentivo à
prática do exame, tendo ainda a capacitação
profissional para realização do mesmo, estreitando um laço de confiança com a adolescente.
Diante deste cenário, este estudo teve
como objetivo identificar o conhecimento de
estudantes adolescentes sobre a importância do
exame Papanicolau bem como a prática na realização do exame.

MÉTODOS

>

Cruz e Jardim

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, realizado em uma Escola Estadual localizada na zona sul do Município de São Paulo, com
um total de 1.500 alunos matriculados, destes,
aproximadamente 900 do sexo feminino.
A amostragem utilizada foi do tipo não
probabilístico por conveniência, cujo critério de
inclusão foi indivíduos do sexo feminino, com
idades entre 10 e 19 anos, devidamente matriculados, que manifestassem interesse em participar do estudo, além da permissão expressa do
responsável legal, somando 118 adolescentes.
A coleta de dados deu-se nos meses de
fevereiro e março de 2011, após a apresentação da pesquisa por parte do responsável, bem
como a entrega do Termo de Consentimento
Livre Esclarecido (TCLE), que foi levado pelas
alunas ao domicílio e assinado pelos pais ou
responsável, bem como pela participante, e
devolvido em dia posterior.
O instrumento de coleta de dados utilizado
foi um questionário estruturado com 38 perguntas abordando as variáveis relacionadas à caracterização sociodemográfica da população estudada, o conhecimento das adolescentes sobre o
Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 34-42, abril 2013
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Papanicolau, bem como a realização do exame
pelas mesmas, o qual foi respondido em ambiente e horário escolar, com permissão do professor
em sala e duração média de 20 minutos.
A análise dos dados obtidos com o questionário foi baseada em estatística descritiva e
apresentada por meio de tabelas com o valor total e a porcentagem correspondente para cada
grupo, sendo o Grupo A de adolescentes entre
10 e 14 anos e Grupo B de adolescentes entre
15 e 19 anos.
Em relação aos aspectos éticos, esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade de Santo Amaro
(UNISA) sob o protocolo nº153A/2010.

> RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização da população
Participaram deste estudo 118 adolescentes, com idade entre 10 e 19 anos, as quais,
respeitando-se as características de cada fase da
adolescência, foram divididas em dois grupos, a
saber: Grupo A - meninas com idade entre 10 e
14 anos (N= 55) e Grupo B - meninas com idade
entre 15 e 19 anos (N= 63).
Em relação à idade, no Grupo A prevaleceu
os 10 anos (17/30,9%), e no Grupo B os 18 anos
(20/31,7%). Quanto ao estado civil, apenas 04
(6,3%) adolescentes do Grupo B eram casadas
e tinham filhos (14/22,2%), sendo esses tidos
aos 16 anos em média, estudantes da 5ª série
(22/40%) e o 3º colegial (34/53,9%) predominantemente em cada grupo.
Quanto à moradia, 37 (67,3%) e 44 (69,8%)
moram em casa própria, 15 (27,3%) e 14 (22,2%),
em casa alugada, e 01 (1,8%) e 04 (6,3%) moram em terreno cedido pela prefeitura, respectivamente no Grupo A e B. Moram com o pai, a
mãe e os irmãos, com uma renda familiar média
de 968,02 reais.
Em relação à religião, são católicas
(65/56,7%), evangélicas (21/40,2%), budistas
(01/1,8%) e espíritas (04/6,5%) nos dois grupos.
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Aspectos da sexualidade
Considerando alguns aspectos da sexualidade das adolescentes deste estudo, para 25
(45/4%) das meninas do Grupo A e para a quase
totalidade das do Grupo B (62/98,4%) a menarca ocorreu em média aos 12,2 anos e aos 11,5
anos, respectivamente.
Sabe-se que a menarca é um indicador
de maturação no desenvolvimento da mulher;
atualmente tem ocorrido precocemente, favorecendo a antecipação do primeiro coito, uma
vez que os hormônios desenvolvidos nesta fase
intensificam o desejo sexual1.
A sexarca, por sua vez, ocorreu para 06
(10,9%) e 49 (77,7%) das adolescentes de cada
grupo, sendo mais precoce nas meninas do Grupo A (aos 13 anos) quando comparadas às do
Grupo B (aos 15,8 anos), expondo-se a gravidez
indesejada e/ou a contaminação por DST quando não bem orientadas sobre os métodos de
prevenção a estas vulnerabilidades.
Neste sentido, a camisinha foi usada na
primeira relação sexual por apenas 02 (33,3%)
das meninas do Grupo A e por 32 (50,7%) das
adolescentes do Grupo B, e nas demais relações
sexuais 03 (50,0%) e 18 (28,5%) das meninas
continuam não utilizando nenhuma forma de
proteção contraceptiva. Ressalta-se que 16
(25,3%) adolescentes do Grupo B já ficaram
grávidas, e 07 (11,1%) afirmam já terem se submetido ao aborto, expondo-se a todos os riscos
deste procedimento.
Observou-se que as meninas entre 10 e 14
anos tendem a usar menos o preservativo na primeira relação sexual e nas relações sexuais posteriores e tiveram a iniciação sexual em idade
mais precoce em comparação com os mesmos
resultados nas meninas com idade entre 15 e 19
anos, fato que pode justificar-se pela fase inicial
da adolescência com menos maturidade pessoal
e menor acesso prévio a educação em saúde.
Tanto o não uso do preservativo quanto o
uso da pílula (2/1, 6%) ou da pílula do dia seguinte (5/4, 2%), citadas neste estudo, deixam
as adolescentes vulneráveis aos riscos da contamiAdolescência & Saúde
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nação por DST e/ou gravidez indesejada, o que
ressalta a necessidade de educação em saúde e
especificamente a orientação sexual para o grupo antes da puberdade, para que, ao iniciarem-se sexualmente, tenham conhecimento sobre a
importância e as vias disponíveis para prevenção.
Neste sentido, ressalta-se a importância da
participação do enfermeiro no processo educativo para a adolescência em suas diferentes faces
de atuação profissional em instituições como
Unidades Básicas de Saúde, hospitais e clínicas
bem como em espaços sociais, como a escola,
onde o adolescente está inserido.
Para tanto, espera-se deste profissional o
preparo técnico e o didático para atuar na educação em saúde adquiridos em sua formação e
aprimorados na prática profissional, conduzindo
a adolescente em um processo crítico-reflexivo
de autocuidado.

Conhecimento das adolescentes sobre o Papanicolau
Considerando a iniciação sexual cada vez
mais precoce na atualidade e os riscos aos quais
a adolescência moderna se expõe, as adolescentes deste estudo foram questionadas sobre o seu
conhecimento a respeito do exame do Papanicolau, sua finalidade e indicação, cujos resultados estão apresentados na Tabela 1.
O exame do Papanicolau, a sua finalidade e
forma de realização, são conhecidos por metade
das adolescentes deste estudo, sendo este conhecimento mais predominante entre as meninas
mais maduras, ou seja, com idade entre 15 e 19
anos (Grupo B), e sabe-se que o conhecimento
incide diretamente sobre a realização do exame8.
Menos da metade das meninas deste estudo
apontaram que o Papanicolau deve ser realizado
a partir da iniciação sexual, e repetido anualmente, conforme recomenda o Programa Nacional
de Controle do Câncer do Colo do Útero e de
Mama – Viva Mulher – e a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM),
sendo que, após dois exames normais seguidos,
o exame poderá ser feito a cada três anos3.
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Em relação ao preparo para o exame, uma
parcela expressiva das meninas deste estudo acredita que o exame não exige nenhum preparo, mas
espera-se que a mulher não esteja menstruada,
não tenha tido relação sexual nas ultimas 48 horas
e nem tenha feito ducha vaginal ou uso de medicação vaginal antes do exame, fatos que poderão
alterar o resultado3,7,9, ressaltando a necessidade
de maior acesso das adolescentes às informações
sobre o exame e a sua forma de realização.
As adolescentes foram questionadas ainda
sobre os locais onde o exame pode ser realizado, sendo que a maior parte delas aponta a
Unidade Básica de Saúde (26/47, 2% e 44/69,
8%) seguida por clínicas particulares (27/49% e
26/47, 2%). Confirmam, também, a necessidade de buscar o resultado do exame e retornar à
unidade de saúde para leitura do resultado com
um profissional de saúde (39/70, 9% e 57/90,
4%), podendo este ser o médico ou o enfermeiro, desde que devidamente capacitado9.
Ao se perguntar sobre a fonte de conhecimento das garotas sobre o exame de Papanicolau, obteve-se que 61 (51,6%) aprenderam com
os pais, 26 (22%) com os amigos, 23 (19,4%)
aprenderam na escola, 15 (12,7%) aprenderam
através da mídia, e 07 (5,9%) aprenderam com
profissionais de saúde, para os dois grupos.
Observa-se que os profissionais de saúde
mostram-se como a última fonte de conhecimento das adolescentes sobre este exame preventivo,
e ressalta-se que estes profissionais devem atuar
não só no âmbito da instituição de saúde, mas
também em parcerias com ações comunitárias de
prevenção e promoção à saúde, estabelecendo
contato com a adolescente em ambientes sociais
como a escola, organizações não governamentais, entre outras, em que o grupo esteja inserido.
Sendo o tabaco reconhecido como um dos
fatores de risco para o câncer de colo de útero3,
as alunas foram questionadas sobre o uso do
cigarro, e 02 (3,6%) meninas do Grupo A relataram fumar 04 cigarros por dia, e 12 (19,0%)
meninas do grupo B são fumantes, com consumo
médio de 3,9 cigarros por dia, confirmando, mais
uma vez, a necessidade de educação em saúde.
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Tabela 1 – Distribuição das variáveis referentes ao conhecimento das adolescentes sobre o Papanicolaou –
São Paulo, SP, 2011.
GRUPO A

GRUPO B

Total

N= 55

N= 63

N= 118
N
%

Variáveis
N

%

N

%

Conhecimento sobre o exame
Já ouviu falar e sabe o que é

20

36,4

44

69,9

64

54,3

Já ouviu falar, mas não sabe o que é

28

50,9

17

27,0

45

38,1

Nunca ouviu falar

07

12,7

02

3,1

09

7,6

Finalidade do exame
Ver se tem alguma lesão no colo do útero

11

20,0

45

71,4

56

47,5

Exame que impede que a mulher tenha um câncer

13

23,6

09

14,2

22

18,6

Exame que permite visualizar o bebê durante a gestação

01

1,8

03

4,7

04

3,3

Não sabe para que serve

28

51,0

06

9,5

34

28,9

Não respondeu

02

3,6

_

_

02

1,7

Como é realizado o exame
Pela coleta de célula do colo do útero

11

20,0

48

76,1

59

50,0

Pela coleta de sangue e de urina

08

14,5

05

8,0

13

11,0

Não sabe como é realizado

34

61,9

10

15,9

44

37,3

Não respondeu

02

3,6

_

_

02

1,7

Quando deve ser realizado
Por toda mulher a partir da primeira relação sexual

11

20,0

42

66,7

53

45,0

Por toda mulher a partir da primeira menstruação

11

20,0

11

17,5

22

18,6

Não sei quando deve ser realizado

31

56,4

09

14,3

40

33,9

Não respondeu

02

3,6

01

1,5

03

2,5

Periodicidade do exame
Uma vez ao ano

14

25,5

39

61,9

53

45,0
13,5

Duas vezes ao ano

05

9,0

11

17,4

16

Uma vez na vida

01

1,9

01

1,5

02

1,7

Quando tiver alguma DST

04

7,2

02

3,1

06

5,0

Não sei

30

54,6

10

15,8

40

33,9

Não respondeu

01

1,8

_

_

01

0,8

Preparo para o exame*
Não estar menstruada

19

34,5

42

66,6

61

51,6

Não ter tido relação nas últimas 48hs

13

23,6

31

49,2

44

37,2

Tomar banho normalmente

06

10,9

05

7,9

11

9,3

Não preciso fazer nada antes do exame

11

20,0

06

9,6

17

14,4

Não respondeu

06

11,0

_

_

06

5,0

*A questão permite mais de uma resposta.

Realização do Papanicolau pelas adolescentes
Após o levantamento sobre o conhecimento
das adolescentes sobre o exame do Papanicolau,
as alunas foram questionadas sobre a realização
Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 34-42, abril 2013

do exame, sendo estas questões respondidas
apenas pelas adolescentes com a vida sexualmente ativa, ou seja, 55 adolescentes dos dois grupos
(Grupo A=06 e Grupo B=49), cujos resultados
estão apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2. Distribuição das variáveis referentes à realização do Papanicolaou pelas adolescentes – São Paulo,
SP, 2011.
GRUPO A

GRUPO B

Total

N= 06

N= 49

N= 55

Variáveis
N

%

N

%

N

%

Realização do Papanicolaou
Sim

02

33,3

34

69,3

36

65,4

Não

04

66,7

15

30,7

19

34,6

Acompanhante no exame
02

33,3

11

22,4

13

23,7

Ninguém

Mãe

-

-

10

20,5

10

18,1

Irmã

-

-

06

12,2

06

11,0

Namorado

-

-

04

8,1

04

7,2

Amiga
Não respondeu

-

-

03

6,1

03

5,4

04

66,7

15

30,7

19

34,6

02

33,3

21

42,8

23

41,8

-

-

13

26,5

13

23,6

04

66,7

15

30,7

19

34,6

Local do 1º exame
Em postos de saúde
Em clinicas ou hospitais
Não respondeu
Quantas vezes já fez o exame
01 vez

02

33,3

14

28,5

16

29,0

02 vezes

-

-

09

18,3

09

16,4

03 vezes

-

-

07

14,2

07

12,8

04 vezes

-

-

04

8,1

04

7,2

04

66,7

15

30,7

19

34,6

Porque é importante

01

16,6

17

34,6

18

32,8

O médico pediu

01

16,6

10

20,4

11

20,0

-

-

05

10,2

05

9,0

Não respondeu
Porque você fez o exame

O companheiro pediu
A mãe pediu

-

-

02

4,0

02

3,6

04

66,7

15

30,7

19

34,6

Vergonha

01

16,6

16

32,6

17

30,9

Medo

01

16,6

09

18,3

10

18,2

Dor

-

-

04

8,1

04

7,2

Nada de diferente

-

-

06

12,2

06

11,0

04

66,7

14

28,5

18

32,7

Não respondeu
O que sentiu durante o exame

Não respondeu
Razão para não realização do exame

-

-

08

16,4

08

14,6

Vergonha

Por descuido

02

33,3

03

6,2

05

9,0

Medo do exame

02

33,3

02

4,0

04

7,2

-

-

02

4,0

02

3,7

02

33,3

34

69.4

36

65,45

Não solicitação do médico
Não respondeu
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A maior parte das adolescentes sexualmente ativas deste estudo já realizou o exame, mais
predominante em meninas de 15 a 19 anos,
sendo o primeiro exame realizado aos 12,5
anos (Grupo A) e aos 16,7 anos (Grupo B), ou
seja, com um intervalo de 6 meses e 11 meses
da idade da sexarca, respectivamente nos dois
grupos, o que controverte com a ocorrência de
uma janela de aproximadamente dez anos entre
o contato com o vírus e o primeiro exame de
Papanicolau descrito na literatura10.
Porém, uma parcela expressiva das adolescentes que já tiveram sua iniciação sexual não realizou o exame, especialmente aquelas menores de
14 anos, estando, assim, mais vulneráveis ao HPV.
A mãe foi apontada como a acompanhante
mais presente para as adolescentes na ida à Unidade Básica de Saúde para a realização do exame, o que reforça a importância da participação
da família na saúde dos filhos, apesar de não ser
uma realidade em todos os lares representada
por adolescentes que, sozinhas, realizaram o primeiro Papanicolau, talvez por falta de diálogo
em casa, inclusive com desconhecimento dos
pais sobre suas vidas sexuais.
O exame já foi realizado por estas meninas entre uma e quatro vezes até o momento
da pesquisa, sendo a última vez realizada há
18 meses (Grupo A) e 4,9 meses (Grupo B) em
média. A realização do exame se deve ao fato
do mesmo ser considerado importante para as
adolescentes e também por solicitação médica,
pois, ainda que o câncer de colo de útero seja
raro na adolescência, a redução das taxas de incidência e mortalidade observadas em mulheres
adultas nos países desenvolvidos está atribuída
aos programas de rastreamento de lesões pré-invasivas precocemente3.
A vergonha foi o sentimento mais presente entre as adolescentes durante a realização do
exame. Esta é uma realidade da maioria das mulheres, que se sentem constrangidas e impotentes quando em posição ginecológica, estando
sob o olhar de um profissional diante de sua intimidade11, somada à influência do tabu do sexo
proveniente da educação recebida5.
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O medo segue como o segundo sentimento mais apontado pelas adolescentes
durante a realização do exame, muitas vezes
proveniente da falta de conhecimento sobre a
realização do mesmo.
Após a realização do exame, foi questionado se elas voltaram ao serviço de saúde para
buscar o resultado do exame, e 4 (11,7%) das
meninas do grupo B não o fizeram. Das que obtiveram o resultado, 06 (17,6%) foram informadas pelo profissional de saúde que havia alguma
alteração, e 05 delas (83,3%) realizaram satisfatoriamente o tratamento prescrito, como o uso
de creme vaginal por 07 dias e medicação oral
para o casal, sendo que uma adolescente não
tratou a alteração diagnosticada.
Cabe ressaltar que, às vezes, não é oferecida, por parte do serviço de saúde, orientação
clara e concisa sobre a importância do retorno
para a validade da coleta do exame. O fato de a
paciente não receber o resultado do exame, ou o
modo como ele é comunicado, pode representar
uma oportunidade perdida de se reconstruírem
crenças e atitudes positivas em relação ao teste6.
Sabe-se, ainda, que o abandono ao tratamento do câncer do colo de útero pode ser uma
das respostas que as mulheres têm dado ao mau
atendimento, tanto por precariedade técnica e
de competência, como por relações extremamente autoritárias exercidas sobre elas7 nos serviços de saúde.
Finalizando as questões deste estudo, foi
perguntado, às meninas que já tinham vida
sexualmente ativa e nunca haviam realizado o
exame, sobre a razão para essa atitude, a qual
foi justificada predominantemente por um descuido, o que reforça o desinteresse e a despreocupação pela prevenção característica no grupo
de forma geral, além da vergonha e o medo do
exame que aparecem como cofatores dificultadores para a realização do Papanicolau entre as
adolescentes que hesitam na sua realização12.
Na intenção de conscientizar as adolescentes de sua participação na promoção da
saúde, vale reafirmar a responsabilidade do
enfermeiro nas ações educativas realizadas em
Adolescência & Saúde

sua prática profissional a exemplo das realizadas através da Estratégia da Saúde da Família
(ESF) como na consulta de enfermagem realizada de forma individual e na visita domiciliar
que possibilita conhecer melhor o contexto de
vida do adolescente e de sua família, além de
fortalecer ainda mais os vínculos entre a adolescente e o profissional1, diminuindo a distância
entre adolescente e o serviço de saúde 4.
Soma-se, ainda, como forma de trabalho
do enfermeiro com os adolescentes tanto na ESF
como em outros serviços e espaços, os grupos
educativos, que se configuram como importante ferramenta da educação em saúde, sistematizando a assistência e atingindo um número
maior de pessoas, viabilizando o compartilhamento de saberes13, bem como a busca de soluções para as dificuldades comuns ao grupo1.
Neste espaço é possível ao enfermeiro a
apresentação prévia do material utilizado no
exame, como espéculo, espátula de Ayre, escovinha endocervical e lâmina, para que a adolescente sinta os objetos e retirem suas dúvidas em
relação à coleta citológica, diminuindo os sentimentos negativos relacionados ao exame.
Além desta aproximação com o exame,
e reconhecendo a adolescente como vulnerável às infecções por DST mais do que qualquer
outro grupo etário na atualidade, é necessário
auxiliar a adolescente a reconhecer a sua participação na prevenção destas patologias por
meio do sexo seguro, com uso correto e constante da camisinha feminina como estratégia
de empoderamento diante da dificuldade de
barganha entre os parceiros sexuais no uso do
preservativo masculino14.
Para tanto, ressalta-se a necessidade de
preparo do profissional enfermeiro para atuar
na educação em saúde na adolescência, com
conhecimentos técnico-científicos e metodolo-
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gia participativa e reflexiva, não limitando a sua
atuação a informações sobre a anatomia e fisiologia humana ou às formas de contracepção existentes, mas, conduzindo o adolescente em um
complexo processo para mudança de comportamento em médio e longo prazo, que influenciará
diretamente em seu futuro e projeto de vida.

CONCLUSÕES

>

Cruz e Jardim

Este estudo evidenciou que, em relação ao
conhecimento das adolescentes sobre o exame
de Papanicolau, quase metade delas conhecia o
exame, a sua finalidade, a idade para a primeira
realização do exame, a forma como é realizado e
o preparo necessário para a sua realização, mas
este conhecimento, além de não ser comum a
todas, é menos presente entre as adolescentes
menores de 14 anos.
Em relação à prática do exame de Papanicolau entre as adolescentes sexualmente ativas
neste estudo, a maior parte delas já realizou o
exame em postos de saúde acompanhada pela
mãe, sendo a sua realização motivada pelo conhecimento das meninas sobre a importância
deste para a saúde. As que nunca realizaram o
Papanicolau atribuem o fato ao descuido, à vergonha e ao medo do exame.
Entende-se que o conhecimento e a conscientização por parte das adolescentes sobre a
importância do exame preventivo bem como
da realização do sexo seguro são adquiridos em
processos educativos que devem ser realizados
antes da puberdade para diminuir a vulnerabilidade do grupo à contaminação por DST e/ou
gravidez indesejada, sendo esta uma atribuição
nata do profissional enfermeiro, que necessita
de capacitação para atuação com este público
em instituições de saúde e de educação.
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Pré-natal na adolescência:
uma revisão crítica
Prenatal care during adolescence: a critical review

Adriana de Oliveira
Rodrigues5

> RESUMO
Objetivo: Realizar uma revisão crítica e comentada de trabalhos cujo foco principal foi a assistência pré-natal à adolescente,
a fim de subsidiar políticas públicas de saúde para este estrato populacional. Fontes de dados: Revisão bibliográfica de
documentos oficiais do MS e OMS, de livros-texto sobre o tema e de publicações eletrônicas indexadas dos últimos cinco
anos. Para a identificação de publicações no Medline, foi utilizada a seguinte estratégia de busca: Search: ("Atendimento
Pré-natal"[Mesh]) e "Adolescente"[Mesh]) e "Gravidez na Adolescência"[Mesh] Limites: Humanos, Feminino, Inglês, Francês, Espanhol, Português, publicado nos últimos 5 anos. Síntese dos dados: Selecionaram-se 20 artigos para a elaboração
deste estudo e revisaram-se 11 documentos oficiais e 2 livros-texto. Os principais temas identificados foram: anemia, pré-eclâmpsia, baixo peso ao nascimento e prematuridade e assistência pré-natal. Conclusão: A maioria dos estudos relaciona
a gravidez na adolescência com aumento na ocorrência de anemia materna e doença hipertensiva específica da gravidez
(DHEG), no que se refere às intercorrências maternas; e o baixo peso ao nascimento (BPN) e o parto prematuro (PP), no
que tange às complicações neonatais. Foi observado que a anemia, o BPN e o PP parecem guardar relação com a gestação
na adolescência, enquanto a associação entre a idade materna e a ocorrência de DHEG não se estabeleceu. Os diversos
trabalhos revisados apontam a assistência pré-natal como agente fundamental da promoção do bem-estar materno e fetal,
comprovando que sua realização traz melhor resultado perinatal.

> PALAVRAS-CHAVE
Assistência pré-natal, adolescente, saúde, saúde sexual e reprodutiva.

> ABSTRACT
Objective: To present an annotated critical review of studies whose primary focus is prenatal care for adolescents, in order
to underpin public health policies for this segment of the population. Data Sources: A review of ofﬁcial documents issued
by the Brazilian Ministry of Health and the World Health Organization (WHO), textbooks on this subject and electronic
publications indexed during the past ﬁve years. The following search strategy was used to identify publications in the
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Medline database: Search: ("Prenatal Care"[Mesh]) and "Adolescent"[Mesh]) and "Pregnancy in Adolescence"[Mesh]
Limits: Humans, Female, English, French, Spanish, Portuguese, published in the last 5 years. Data synthesis: Twenty papers
were selected for the preparation of this study, together with reviews of eleven ofﬁcial documents and two textbooks. The
main topics identiﬁed were: anemia, preeclampsia, low birth weight, preterm births and prenatal care. Conclusion: Most
studies related teen pregnancy to higher rates of maternal anemia and hypertensive disorders of pregnancy (HDP), in terms
of maternal complications; and low birth weight (LBW) and preterm delivery (PD) for neonatal complications. It was noted
that anemia, LBW and PP seem to be related to teenage pregnancy, while the association between maternal age and the
incidence of HDP was not established. These studies indicated prenatal care as a fundamental agent for promoting maternal
and fetal well-being, proving that this approach leads to better perinatal outcomes.

> KEY WORDS
Prenatal care, adolescent, health, sexual and reproductive health.

> INTRODUÇÃO
Segundo definição do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia e da Academia
Americana de Pediatria, a assistência pré-natal
(PN) é um programa de atenção envolvendo
não só cuidados médicos, mas também apoio
psicossocial, devendo ser iniciado, idealmente,
antes da concepção e ocorrer durante todo o
período anteparto1.
Uma em cada cinco brasileiras tem o primeiro filho antes dos 20 anos, proporção que
vem se mantendo constante nos últimos 10
anos, apesar da queda de 12% na fecundidade
observada em todo o país2.
O acompanhamento pré-natal é universalmente reconhecido como um dos fatores determinantes para a evolução normal da gravidez. O
objetivo final da assistência PN é reduzir morbimortalidade materno-fetal1. Quanto melhor sua
qualidade, mais favorável será o resultado, com
diminuição das taxas de mortalidade materna e
perinatal3. Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS) e o Programa de Humanização
no Pré-natal e Nascimento (PHPN), para que o
acompanhamento seja considerado adequado
deverá ser iniciado no primeiro trimestre e registrar um mínimo de seis consultas4, 5.
A assistência pública de saúde no Brasil ainda não disponibiliza este acompanhamento antes da gravidez. Desta forma, trataremos aqui da
assistência pré-natal somente após a concepção.
As maiores causas de óbito materno no Brasil e no mundo são as hemorragias, a hipertenAdolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 43-50, abril 2013

são e a infecção. A mortalidade materna é considerada um grave problema de saúde pública
no Brasil. Um dos aspectos mais importantes da
morte materna é que esta se constitui numa tragédia evitável em 92% dos casos6. Dados oficiais
registraram durante o ano de 2010, 1.719 mortes maternas no Brasil, sendo 273 óbitos entre
adolescentes7. Vale destacar que, além de altos,
os índices de mortalidade materna no Brasil são
subnotificados, já que o percentual de mortalidade materna registrado no Sistema de Informação
sobre Mortalidade é menor do que o computado quando se utilizam outros sistemas de notificação, como o de Informações sobre Nascidos
Vivos e o de Informações Hospitalares8.
Apesar de a adolescência ser uma etapa saudável da vida, vem adquirindo destaque na área
de saúde devido aos problemas relacionados ao
exercício da sexualidade, como as gestações não
esperadas e as doenças sexualmente transmissíveis (DST) 9. Os dados epidemiológicos da AIDS
apontam para uma feminização da doença e
maior número de notificações entre os adultos
jovens. Tendo em vista o longo tempo de latência da doença, a infecção ocorre, provavelmente,
durante a adolescência. Em jovens do sexo feminino, há a predominância de casos de transmissão heterossexual9,10. O acompanhamento
pré-natal adequado da gestante portadora do
vírus HIV é fundamental na prevenção da transmissão vertical, com a utilização de terapêutica
antirretroviral a partir da 14ª semana de gravidez
e durante o parto, assim como a programação
da via de parto recomendada para cada caso11.
Adolescência & Saúde

A importância das consultas de pré-natal
parece já estar consolidada no Brasil. Segundo o
Ministério da Saúde, nos últimos anos vem ocorrendo um aumento no número destas consultas.
O número de consultas de pré-natal por mulher
que realiza o parto no SUS passou de 1,2 consultas por parto em 1995 para 5,1 consultas por
parto em 200312. Por outro lado, o monitoramento da assistência pré-natal ainda demonstra
comprometimento da sua qualidade, fato que
pode ser evidenciado pela incidência de sífilis
congênita, ainda alta em nosso meio.
A grande maioria das gestações nesta fase,
embora possa ter sido desejada, mesmo que de
forma inconsciente, não foi planejada. A adolescência está relacionada à maior ocorrência
de parto prematuro (PP) e baixo peso ao nascimento (BPN) e ao PN inadequado, que implica
em menor número de consultas PN, início mais
tardio do PN e baixa realização de exames complementares. Outro fato relacionado é a falta
de informações sobre os benefícios do PN e a
vergonha em buscar cuidados médicos, principalmente entre adolescentes mais pobres. As
adolescentes amamentam por período menor
de tempo. Isso tudo resulta em maior mortalidade infantil entre seus filhos2.
Em síntese, a gravidez não planejada na
adolescência, a procura tardia do acompanhamento pré-natal e suas consequências, demonstram a necessidade do investimento em políticas
públicas de saúde sexual e reprodutiva na adolescência. Este estudo tem por objetivo a revisão
crítica e comentada de trabalhos cujo foco principal é a assistência pré-natal à adolescente, a
fim de subsidiar políticas públicas de saúde para
este estrato populacional.

> FONTES DE DADOS
Foi feita revisão da literatura, com pesquisa
na mídia digital. Para a identificação de publicações no Medline (por meio do Pubmed), foi
utilizada a seguinte estratégia de busca: Search:
("Prenatal Care"[Mesh]) e "Adolescent"[Mesh]) e
Adolescência & Saúde
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"Pregnancy in Adolescence"[Mesh] Limits: Humans,
Female, English, French, Spanish, Portuguese,
published in the last 5 years.
Para a busca no Lilacs, SciELO, Cochrane, e
Google acadêmico, foram utilizadas as seguintes
palavras-chave: prenatal care, pregnancy, adolescence, assistência pré-natal, gravidez e adolescência. A busca totalizou 70 artigos publicados de
2007 a 2011, 11 trabalhos foram excluídos por
sobreposição, restando 59 que foram avaliados
obedecendo aos critérios de exclusão e inclusão
pré-estabelecidos, resultando na seleção de 20
artigos para a elaboração deste estudo. Foram
considerados como critérios de inclusão para a
seleção dos artigos:
 que os estudos abordassem a gravidez na
adolescência;
 que os artigos fossem escritos na língua inglesa, portuguesa, espanhola e francesa.
Foram excluídos os estudos nos quais não foi
possível acessar os textos completos, que avaliaram exclusivamente pacientes no puerpério, que
abordavam outros aspectos que não o pré-natal
e que estivessem em outras línguas estrangeiras.

SÍNTESE DOS DADOS

>
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Dos 59 artigos selecionados, 20 preencheram os critérios de inclusão (Figura 1).
Após leitura crítica, foram classificados segundo o tema mais relevante abordado, dando
origem a quatro categorias, apresentadas e debatidas a seguir:
1. Anemia
2. Pré-eclâmpsia
3. Baixo peso ao nascimento e prematuridade
4. Assistência pré-natal

Anemia
Diversos estudos vêm correlacionando a
maior incidência de anemia com a gravidez na
adolescência, quando comparada a essa incidência em gestantes adultas, tendo sido uma das
complicações mais observadas entre as jovens.
Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 43-50, abril 2013

46

PRÉ-NATAL NA ADOLESCÊNCIA:
UMA REVISÃO CRÍTICA

Miranda et al.

Esta ocorrência esteve significativamente associada à realização de PN inadequado, que foi
referido como capaz de aumentar em 1,5 vez a
possibilidade de anemia. Esta pode ser resultante
da baixa ingesta calórica e de maus hábitos alimentares e pode até estar presente mesmo antes
da gravidez, em razão do pior status nutricional
pré-gestacional13, 14. Os estudos sugerem que a
gravidade da anemia também se relaciona com
a idade da gestante, com as adolescentes apresentando maior risco de anemia severa, enquanto que a anemia moderada seria mais frequente
entre as mulheres com mais de 20 anos15.
Esta ocorrência não se limita aos países em
desenvolvimento, já que estudo realizado em
hospital universitário francês, durante um período de sete anos, analisando apenas gestações
únicas em primíparas, revelou que a anemia
aumentou significativamente com a baixa idade materna. Os autores enfatizaram que esta
época da vida requer mais ferro em função do
crescimento do próprio organismo da jovem. As
reservas de ferro antes da gravidez já colocariam
as adolescentes em maior risco16.

Pré-eclâmpsia
Durante muito tempo a pré-eclâmpsia foi
relacionada com a idade materna; atualmente a
associação mais comprovada é com a paridade,
no entanto, ainda persistem dúvidas em relação
à participação da baixa idade materna com esta
ocorrência. Investigação tipo caso-controle, pareada por idade e local do parto, realizada na Malásia,
tendo como o critério de exclusão a presença de
doenças pré-existentes, não observou associação
entre a doença hipertensiva específica da gravidez
(DHEG) e a idade materna inferior a vinte anos17.
Outros estudos também falharam em estabelecer a relação entre idade materna precoce e
DHEG, em especial quando corrigido o fator paridade, por vezes observando que a baixa idade poderia conferir fator de proteção à doença16. Algumas pesquisas até verificaram esta associação, em
especial com a eclâmpsia, porém não em caráter
significativo18, 19. Existem estudos que associaram
a DHEG leve com gestantes com mais de 20 anos,
enquanto adolescentes apresentariam maior risco
de eclâmpsia. Os autores levantaram a hipótese
destes resultados se deverem ao PN inadequado15.

Figura 1. Fluxograma da pesquisa bibliográfica e seleção dos artigos.
70 artigos identificados
11 registros excluídos por sobreposição.
59 artigos
35 artigos excluídos pelos critérios:
abordagem apenas do RN, assistência
puerperal, uso de drogas na gravidez sem
enfoque pré-natal e referências em idiomas
inacessíveis e sem acesso ao texto completo.
24 artigos selecionados
6 referências de diretrizes
e 2 livros-texto
30 referências
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Baixo peso ao nascimento e parto prematuro
O peso de nascimento menor entre as adolescentes quando comparado às adultas foi observado por pesquisadores diversos, mesmo quando
estudadas apenas as primíparas18, 19, 20, 21. Já no
que se refere ao PP, não houve diferença significativa entre as gestantes de diferentes idades20.
Após análise multivariada, o parto prematuro e o
número de consultas PN inferior a três foram as
únicas variáveis que continuaram apresentando
associação significativa com BPN. Pesquisa realizada na África Central verificou que a probabilidade de parir um RN de baixo peso foi mais do que
o dobro para adolescentes com menos de 16 anos
e se manteve superior, mesmo após ajuste para
PP, paridade e outros riscos pré-estabelecidos.
Estes achados fornecem fortes evidências de que
a gravidez na adolescência é fator de risco para
BPN, podendo ser atribuído, segundo os autores,
à imaturidade anatômica e ao crescimento
contínuo materno, que podem representar
barreiras biológicas para o feto21.
Outro estudo que demonstrou associação
entre o mau resultado perinatal e a idade materna foi o de Khairani et al., já referido anteriormente, onde observou-se relação significativa
entre PP, Apgar baixo, complicações do RN nas
primeiras 24 horas, BPN e gravidez na adolescência. Este estudo verificou também maior
mortalidade perinatal, talvez em decorrência do
aumento de PP e BPN entre as adolescentes17. A
maior ocorrência de BPN poderia ser explicada
pela desnutrição, já que as adolescentes apresentavam menor peso corpóreo21.
Pesquisa realizada na França em hospital
universitário, já citada anteriormente, observou
que PP, BPN e morte fetal aumentaram com a
diminuição da idade da mãe, no entanto, a prematuridade e BPN não demonstraram associação significativa com a idade materna, apenas
a morte fetal permaneceu significativa quando
fatores de confusão foram controlados16. Já na
Namíbia, ao contrário do esperado, gestantes
adolescentes não se encontram em maior risco
de complicações obstétricas, tendo sido o BPN
maior nas primíparas mais velhas22.
Adolescência & Saúde
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Estudo retrospectivo no Paraná em 2008,
que analisou todos nascidos vivos de mães entre
10-19 anos e 35 anos ou mais, com o objetivo
de investigar resultados perinatais nos dois extremos da vida reprodutiva, observou que PP e BPN
apresentaram curva em U, demonstrando maior
frequência do evento nos extremos de idade23.
Estudo longitudinal realizado nos Estados
Unidos, com um ano de duração, em que se
avaliaram todos os partos de 2004, apontou
BPN como significativamente maior entre adolescentes que não haviam realizado PN. Os índices de BPN foram bastante consistentes em
qualquer época de início do PN, com discreto
aumento entre aquelas que iniciaram muito
precocemente, sugerindo que pacientes com
gestação de alto risco (GAR) iniciam PN mais
cedo. Esses dados sugerem que a realização
de acompanhamento PN, mesmo que iniciado
tardiamente, é economicamente vantajosa, em
especial por conta do BPN e o gasto que resulta
dele, sugerindo que é mais importante qualquer
PN do que a época do seu início24.
Pré-natal
Muitos autores têm relacionado as intercorrências anemia, DHEG, BPN e PP com a qualidade da assistência pré-natal. Diversos estudos
demonstraram que as adolescentes não realizam PN adequado, ou seja, comparecimento
a um menor número de consultas, início mais
tardio do acompanhamento e baixa realização
de exames complementares2, 14, 17, 19, 25. O menor
número de consultas e o início tardio do PN refletem características típicas desta faixa etária26,
27, 28
. Em alguns estudos, revelaram-se situações,
dentre as adolescentes matriculadas no PN, em
que nenhuma havia iniciado acompanhamento
no primeiro trimestre (TM), mais da metade no
segundo TM e o restante no terceiro TM19.
Vários são os motivos arrolados para justificar estas ocorrências, tais como desconhecimento sobre os serviços PN disponíveis, falta de autonomia decisória, estigmas sociais (aguardando
casamento, etc.) e dificuldades financeiras. A
gravidez na adolescência, planejada ou não, é
Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 43-50, abril 2013
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considerada de alto risco, com riscos psicológicos, fisiológicos e sociológicos. Adolescentes
podem não seguir recomendações médicas corretamente, estão mais expostas à má nutrição,
drogas ilícitas, fumo, álcool, estresse emocional
e PN inadequado. Esses riscos podem estar associados ao pior acesso ao atendimento médico14.
Pesquisas que avaliaram apenas mulheres
em atendimento PN verificaram que as adolescentes entre 10-14 anos foram as que estatisticamente frequentaram menor número de consultas
PN, quando comparadas às adultas. Quando foram avaliadas somente as primíparas, as adolescentes de 10-14 anos e 15-19 anos compareceram
ao pré-natal significativamente menos frequentemente do que as adultas27. Ryan et al. observaram que uma alta proporção de adolescentes
jovens, entre 10-14 anos, estão frequentando PN
e que o número de consultas ultrapassa o mínimo
sugerido pela OMS (quatro). Entretanto, quando
comparadas àquelas com idade entre 15-19 anos
ou adultas, as adolescentes jovens apresentam
significativamente uma menor cobertura PN,
fato que permanece mesmo quando se avaliam
apenas mulheres primíparas. Este estudo confirma impressão da OMS de que as adolescentes da
América Latina são genericamente bem cobertas
em relação à assistência PN27.
Na Nigéria, estudo demonstra que, ao
contrário do descrito na literatura, a gravidez
na adolescência neste país é cultural e religiosamente aceitável, com a maioria das adolescentes
casada, acesso público ao PN e parto e nível de
atendimento semelhante ao das mulheres mais
velhas. Os resultados favoráveis entre adolescentes estão, possivelmente, relacionados à boa aceitação da gestação na adolescência neste país21.
Observação semelhante foi encontrada entre gestantes adolescentes na Namíbia22, que não
se mostraram em maior risco de complicações
obstétricas, e na Turquia28, onde as adolescentes
casam cedo, ficando a suposição que o mau resultado estaria relacionado ao PN inadequado e
não às más condições familiares ou financeiras.
Não parece haver dúvidas de que a adequação ao PN confere proteção à gravidez, tenAdolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 43-50, abril 2013
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do sido considerado, em um estudo nacional,
como fator que mais protegeu dos óbitos fetais
e infantis3, 14, 24. Em contrapartida, a não realização de PN está relacionada com maiores custos
e piores resultados perinatais25.
O PN pode diminuir resultado adverso da
gestação na adolescência por reduzir fatores de
risco oriundos do suporte educacional e social,
uma vez que o acompanhamento PN inadequado pode aumentar o risco de PP de adolescentes.
Para todas as adolescentes, aquelas que não realizaram PN foram as que apresentaram o maior risco para PP26. Por outro lado, mulheres com mais
de 100% do número ideal de consultas também
apresentaram maior risco PP, provavelmente por
morbidade associada, tal como hipertensão e diabetes, resultando em consultas mais frequentes29.
Embora o retardo em iniciar PN esteja associado com aumento no risco de PP, o número
total de consultas continuou a predizer melhor
esse risco, mesmo quando estratificado em relação à primeira visita PN29. Este resultado persistiu
quando controlados outros fatores de risco para
PP. O PN inadequado foi mais fortemente associado com PP com menos de 32 semanas do que
entre 32 e 36 semanas. Isto pode sugerir que
existem mais causas para PP entre adolescentes
que subutilizam PN ou que o PN pode evitar PP
muito prematuro. Fatores como medo da reação
familiar, depressão, presença de outros comportamentos de risco, inadequado acesso ao PN e
pequena cobertura PN podem contribuir para
PP entre adolescentes24, 29.
A despeito dos achados relatados, alguns
trabalhos apontam para uma relação consistente entre idade e época de início do PN. Adolescentes mais velhas teriam mais probabilidade
de iniciar PN no primeiro trimestre do que as
mais novas, enquanto as pré-adolescentes apresentaram maior probabilidade de iniciar PN mais
tardiamente do que adolescentes mais jovens28.
A impressão de que ainda são necessários
mais estudos sobre o tema se confirma no achado de pesquisa iraniana, que revelou aumento do
risco de crescimento intrauterino restrito (CIUR)
e PP na adolescência, a despeito do PN razoável,
Adolescência & Saúde

principalmente entre as mais jovens. Não tendo
havido diferenças no número de consultas PN
entre adolescentes e mulheres adultas, o PN inadequado não poderia ser responsabilizado pelo
aumento de BPN e PP entre as adolescentes28.
Persistem dúvidas se o aumento de complicações
estaria relacionado à idade ou a outros fatores relacionados, como carência de PN, uso de drogas,
fumo, baixo nível de instrução e pobreza. As mulheres com PN inadequado eram mais jovens e
com mais frequência solteiras, nulíparas, fumantes e com história de PP anteriores28.
Ideia cada vez mais presente nos trabalhos
é que um PN adequado pode minimizar efeitos
adversos da gravidez na adolescência, já que os
maus resultados parecem estar mais relacionados às condições sociais do que às biológicas14,
18
. Adolescentes que recebem boa assistência
PN, apoio financeiro, emocional e psicológico
da família e da comunidade tendem a apresentar resultado perinatal favorável. É possível que
maiores taxas de mortalidade encontradas nos
filhos de adolescentes reflitam mais as diferenças
socioeconômicas e demográficas das famílias do
que efeito da idade21.
A maior associação da maternidade na adolescência com óbitos pós-neonatais (influenciados por fatores ambientais), observada inclusive
em estudo realizado no Rio de Janeiro, faz supor
que haja alguma relação com a maior dificuldade da adolescente estabelecer relações afetivas
com seus filhos; isso somado à baixa autoesti-
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ma pode resultar em desvantagem no cuidado
e no desenvolvimento da criança. Receber apoio
do pai do bebê também sugere conferir proteção para óbito pós-neonatal. O BPN e PP são
reconhecidos como os principais preditores da
mortalidade fetal e neonatal, reforçando a importância da qualidade da assistência PN3.

CONCLUSÃO

>
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Os diversos trabalhos apontam a assistência PN como agente fundamental da promoção
do bem-estar materno e fetal, comprovando a
associação da sua realização com o melhor resultado perinatal. O presente levantamento deixou
claro que não basta incentivar o acompanhamento PN, sendo imprescindível que seja garantida a sua qualidade e realização, criando-se
mecanismos de busca ativa das gestantes que
estão fora dos serviços.
Todo profissional de saúde envolvido na
assistência à adolescente deve ser capaz de reconhecer alterações de natureza psicossocial.
É indispensável que os serviços disponham de
outras categorias profissionais para que o acompanhamento PN supra todas as necessidades típicas deste estrato populacional.
Os dados de pesquisa apresentados reforçam a necessidade de iniciativas governamentais que estimulem a procura precoce e sistemática da assistência PN pela gestante adolescente
e capacitem os profissionais neste atendimento.
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Cuidado pós-natal e pós-aborto:
oportunidade decisiva para a saúde
da adolescente
Postnatal and postabortion care: decisive opportunities for
adolescent health

> RESUMO
Objetivo: Apresentar dados oficiais do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde sobre a assistência pós-natal e pós-abortamento, conceitos relevantes sobre o tema e síntese de conhecimentos advindos de pesquisas científicas,
sobre essa assistência e suas repercussões na adolescência. Fontes de dados: Foi realizada revisão bibliográfica de documentos oficiais do MS e da OMS, de livros-texto sobre o tema e de publicações eletrônicas indexadas dos últimos cinco anos.
Síntese dos dados: Foram revisados 11 documentos oficiais, 2 livros-texto e 17 artigos. Os principais temas contemplados
nos estudos foram: carência do cuidado pós-natal e pós-abortamento, a importância da promoção e manutenção da amamentação, a relevância das orientações anticoncepcionais e o valor das orientações e do acompanhamento das intercorrências gestacionais. Conclusão: A análise dos dados oficiais do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde
e de pesquisas científicas puderam demonstrar que a assistência pós-natal e pós-abortamento de qualidade é de extrema
relevância para a saúde das adolescentes, pois oportuniza o tratamento das patologias puerperais, a orientação contraceptiva, a realização de ações de promoção de saúde como imunizações e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis
e orientações nos cuidados necessários para o bem estar do binômio mãe-bebê. Foi identificada escassez de estudos na
literatura sobre essa fase tão importante do ciclo grávido-puerperal, especialmente no período da adolescência.

> PALAVRAS-CHAVE
Cuidado pós-natal, anticoncepção, adolescente, aborto.

> ABSTRACT
Objective: To present official data released by the Brazilian Ministry of Health and the World Health Organization on
postnatal and postabortion care, with relevant concepts related to this topic and a synthesis of knowledge about this type
of care and its impact on adolescence, derived from scientific surveys. Data sources: A bibliographic review of ofﬁcial
documents released by these entities, as well as textbooks on the subject, and electronic publications indexed during
the last five years. Data synthesis: Eleven ofﬁcial documents, two textbooks and seventeen papers were reviewed. The
main subjects were: lack of postnatal and postabortion care, the importance of promoting and maintaining breastfeeding,
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the relevance of guidance on contraception, and the value of guidelines and monitoring occurrences during pregnancy.
Conclusion: The analysis of the official data released by the Brazilian Ministry of Health, the World Health Organization
and scientific research confirmed that good quality postnatal and postabortion care is extremely relevant for adolescent
health, presenting opportunities for treating puerperal pathologies, offering advice on contraception, implementing health
promotion actions such as immunization and the prevention of sexually transmitted diseases, and guidance on the care
required to ensure the wellbeing of mothers and their babies. A lack of research was identiﬁed in the specialized literature
exploring this crucial phase of the pregnancy-puerperium cycle, especially during adolescence.

> KEY WORDS
Postnatal care, contraception, adolescent, abortion.

> INTRODUÇÃO
A gravidez não planejada na adolescência
é um evento complexo e é considerada, em
muitos casos, um problema de saúde pública,
que pode se agravar em casos de reincidência.
A entrada precoce no mundo da maternidade
requer cuidados especiais. É um acontecimento
comum, principalmente nos estratos sociais menos favorecidos do ponto de vista econômico,
que contribui para a perpetuação da situação de
pobreza de algumas famílias e é desencadeado,
muitas vezes, por desinformação e falta de perspectiva de vida.
Neste período da adolescência, os hormônios próprios da puberdade estimulam o desejo
sexual e, na atualidade, o início da atividade sexual tem ocorrido em mais baixa idade. A precocidade da iniciação sexual pode resultar em
gestações não esperadas e doenças sexualmente transmissíveis (DST)1.
A assistência pós-natal de qualidade é uma
das estratégias importantes para se evitar a reincidência da gravidez não planejada na adolescência.
O Ministério da Saúde2 recomenda o número mínimo de seis consultas de pré-natal e duas
consultas puerperais. Conforme os parâmetros
estabelecidos pelo MS, as redes públicas municipal, estadual e federal devem garantir a realização da consulta puerperal na primeira semana
após o parto e entre o 30º e o 42º dia pós-parto.
Após a alta hospitalar, a assistência ao puerpério deve ser realizada em postos de saúde ou
em ambulatórios nas próprias maternidades. A
primeira consulta ambulatorial pós-natal é realiAdolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 51-60, abril 2013

zada geralmente entre sete a dez dias e a segunda em torno do trigésimo dia pós-parto. Outras
consultas poderão ser agendadas dependendo
da necessidade da paciente. Neste sentido, o
Ministério da Saúde tem tido diversas iniciativas
de qualificação da assistência no período do pré-natal, parto e puerpério por meio da produção
e publicação de manuais técnicos2. Uma estratégia iniciada em 2003 pela Secretaria Municipal
de Saúde do Rio de Janeiro denominada “acolhimento mãe-bebê após alta da maternidade”
preconiza o acesso na primeira semana pós-parto
na unidade básica de saúde próxima à residência da puérpera, tanto para a mãe quanto para
seu recém-nascido. O agendamento da consulta
puerperal é uma das ações instituídas no acolhimento mãe-bebê entre outras, como: apoio ao
aleitamento materno, orientações de contracepção, teste do pezinho, vacinas da mãe e do bebê,
agendamento da consulta odontológica para a
mãe, da consulta de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento para o recém-nascido
e avaliação do risco da mãe e do bebê3.
A Pesquisa Nacional em Demografia e Saúde, de 2006, salienta a redução da taxa de fecundidade na população geral, a qual não foi
observada com a mesma intensidade na faixa
etária adolescente. Nessa pesquisa, com o objetivo de caracterizar a assistência pré-natal,
parto e puerpério no Brasil, foram realizadas
entrevistas com mães de nascidos vivos por cinco anos, totalizando 5.056 entrevistas. A etapa
do puerpério foi distinguida pela realização de
pelo menos uma consulta no período pós parto
e a do pré-natal por ao menos seis consultas. A
Adolescência & Saúde

maioria das mulheres (60,8%) não realizou nenhuma consulta no puerpério, e, em 80,9% das
gestações, houve um mínimo de seis consultas
de pré-natal4. Esses achados evidenciam a falta
de prioridade ao pós-natal.
Para monitoramento da assistência pré-natal e puerpério, o Ministério da Saúde desenvolveu o programa denominado Sistema de
Informação em Saúde Pré-natal (SISPRENATAL),
implantado desde o ano 2000. Esse sistema registra os procedimentos para a assistência pré-natal adequada desde o início da gestação até
a consulta puerperal. Os indicadores do SISPRENATAL (2002) demonstram que somente 9,43%
realizam as seis consultas de pré-natal e uma
no puerpério. Os dados evidenciam que a assistência no puerpério não está consolidada nos
serviços de saúde. Embora a grande maioria das
mulheres retorne ao serviço de saúde no primeiro mês após o parto, sua principal preocupação, assim como a dos profissionais de saúde,
é com a avaliação do recém-nascido. Destaca-se
que a qualidade da assistência do pré-natal ainda é precária, evidenciada pela alta incidência
de sífilis congênita5. O SISPRENATAL somente
contempla a existência ou não de uma consulta
puerperal, não havendo marcador de qualidade dessa assistência. Portanto, se as consultas
de pré-natal, que estão mais consolidadas e
monitoradas que as puerperais, ainda mostram
comprometimento da qualidade, podemos inferir que a assistência puerperal apresenta maior
número de problemas.
Consideramos que a assistência puerperal
adequada é especialmente importante para
mães e recém-nascidos, tendo como principais
tópicos abordados nas consultas puerperais
amamentação, anticoncepção, prevenção e
diagnóstico de alterações mamárias e infecções puerperais, orientações nos cuidados com
o recém-nascido, promoção de ações preventivas, como vacinação no puerpério, e orientação e acompanhamento em casos de gestação
de alto risco.
O objetivo desta revisão é apresentar dados
oficiais do Ministério da Saúde e da Organização
Adolescência & Saúde
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Mundial de Saúde sobre a assistência pós-natal
e pós-abortamento, conceitos relevantes sobre
o tema e uma síntese de conhecimentos advindos de pesquisas científicas realizadas sobre essa
assistência e suas repercussões na adolescência.

FONTES DE DADOS

>

Blanco et al.

Realizou-se ampla pesquisa na literatura
com a finalidade de identificar, selecionar e extrair registros em fontes nacionais e internacionais publicadas nos últimos cinco anos, incluindo as recomendações publicadas em diretrizes
e conceitos relevantes sobre o tema. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medline
(por meio do PubMed), SciELO, LILACS, EBSCO e Google Acadêmico. Utilizou-se os termos
("Postnatal Care" [Mesh]) e "Adolescent" [Mesh]
na busca de publicações no PubMed, obtendo-se 78 artigos. Para a pesquisa nas outras bases,
foram utilizadas as seguintes palavras-chave:
"assistência pós-natal", "adolescência", "postnatal
care" e "adolescence", totalizando 15 artigos. Foi
realizada leitura e análise dos títulos e resumos
desses artigos, identificando-se a sobreposição
de 12 artigos, que foram descartados. Oitenta
e um artigos foram avaliados segundo os critérios de inclusão previamente estabelecidos: artigos publicados no período entre 2007 e 2011,
com foco na população feminina adolescente
(idade inferior a 20 anos), sobre a assistência
pós-natal e pós-aborto ambulatorial, vacinação
e orientação contraceptiva. Excluíram-se as publicações que se enquadravam nos seguintes
critérios: estudos sobre assistência ao recém-nascido, assistência puerperal no período hospitalar, ansiedade e/ou depressão pós-parto,
referências em idiomas não acessíveis, assim
como aqueles cujo acesso ao texto completo
não foi possível. A busca foi finalizada com a
seleção de 30 referências, sendo 17 artigos,
11 referências de diretrizes e 2 referências de
livros-texto de conceitos relevantes sobre o
tema, com o foco principal na assistência pós-natal e pós-abortamento (Figura 1).
Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 51-60, abril 2013
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Figura 1. Fluxograma da pesquisa bibliográfica e seleção dos artigos
93 artigos identificados
12 registros excluídos
por sobreposição
81 artigos

17 artigos selecionados

64 artigos excluídos pelos critérios:
ansiedade e/ou depressão pós-parto,
assistência ao RN, assistência puerperal no
período hospitalar, referências em idiomas
inacessíveis e sem acesso ao texto completo

11 referências
de diretrizes e
2 livros-texto
30 referências

> SÍNTESE DOS DADOS
As referências selecionadas foram analisadas e agrupadas em quatro categorias: a carência do cuidado pós-natal e pós-abortamento,
a importância da promoção e manutenção da
amamentação, a relevância das orientações
anticoncepcionais e o valor das orientações e
do acompanhamento das intercorrências gestacionais. Em cada categoria são apresentados
dados oficiais do Ministério da Saúde e/ou da
Organização Mundial de Saúde sobre a assistência pós-natal e pós-abortamento, conceitos
relevantes sobre o tema e conhecimentos advindos de pesquisas científicas realizadas sobre
essa assistência e suas possíveis repercussões na
adolescência.

A CARÊNCIA DOS CUIDADOS PÓS-NATAL
E PÓS-ABORTAMENTO
O Ministério da Saúde2 recomenda duas
consultas puerperais. Conforme os parâmetros
estabelecidos, as redes públicas municipal,
estadual e federal devem garantir a consulta
Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 51-60, abril 2013

puerperal realizada na primeira semana após o
parto e entre o 30º e o 42º dia pós-parto. Também salienta que a maior parte das situações
de morbidade puerperais ocorre na primeira
semana após o parto.
No Rio de Janeiro, desde 2003, a estratégia
denominada “acolhimento mãe-bebê após alta
da maternidade” preconiza o primeiro atendimento em unidades de saúde na primeira semana para a mãe e seu recém-nascido. As ações
instituídas no acolhimento mãe-bebê para esse
período, direcionadas para puérpera, são: agendamento da consulta puerperal e odontológica,
apoio ao aleitamento materno, avaliação do risco da mãe e orientações de contracepção3.
Pesquisa realizada em um Hospital Universitário na Suécia, onde foram entrevistadas 150
puérperas, demonstrou que somente metade
das puérperas realiza a consulta pós-natal6. No
mesmo sentido, em Bangladesh, foi observada
a realização inadequada do cuidado pós-natal
entre as mães adolescentes, pois apenas um
terço das puérperas adolescentes recebe assistência pós-natal7.
Estudo canadense ressalta a importância do
cuidado pós-natal tanto para a saúde das mães
Adolescência & Saúde
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quanto para a dos seus filhos ao analisar dois
grupos de puérperas, economicamente distintos
(1.000 puérperas), quatro semanas após a alta.
Os autores salientam que a população economicamente menos favorecida tem maior chance de
não obter a assistência pós-natal adequada8.
A problemática da não realização do cuidado pós-natal na Indonésia foi observada num
estudo transversal com 15.553 mulheres em 26
províncias. Os autores destacam alguns fatores
maternos associados à ausência do cuidado pós-natal, como baixo poder econômico, pouca
escolaridade, residência distante do serviço de
saúde e falta do conhecimento das complicações relacionadas à gravidez9.
Esses estudos revelam que a população
menos favorecida economicamente é também
a que menos se submete ao cuidado pós-natal,
o que se configura em um círculo vicioso, pois
este estrato populacional é o que tem maior
probabilidade de reincidir numa gravidez não
planejada e nos riscos associados a ela. Carência
da assistência pós-parto traz repercussões negativas para puérperas adolescentes e seus filhos,
pois a consulta puerperal é uma oportunidade
singular para fortalecer orientações para a saúde
do binômio mãe-filho.

A IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO E
MANUTENÇÃO DA AMAMENTAÇÃO
A Organização Mundial de Saúde (OMS)
e o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), em 1990, idealizaram a “Iniciativa
Hospital Amigo da Criança” (IHAC) para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno10.
Uma das estratégias para estimular a amamentação no Brasil foi a implantação da IHAC em
1992. Para isso foram definidos os “Dez Passos
para o Sucesso do Aleitamento materno”11.
O Ministério da Saúde alerta que, em casos
de gestantes adolescentes, a abordagem para
a amamentação deva ser sistemática e diferenciada, pois as modificações corporais específicas
desta fase e as da gestação podem dificultar a
Adolescência & Saúde
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aceitação da amamentação. Portanto, as orientações devem ser iniciadas nas consultas de pré-natal e mantidas nas consultas de pós-natal. As
vantagens da amamentação para a adolescente
e para a criança devem ser bem esclarecidas. Porém, o MS salienta que a principal preocupação
das mulheres que procuram os postos de saúde
após o parto, assim como dos profissionais, está
relacionada a cuidados com o recém-nascido,
como, por exemplo, a vacinação dos bebês2.
A orientação sobre amamentação e anticoncepção fornecida na consulta pós-natal é de
extrema relevância para se reduzir a morbidade
e mortalidade neonatal e materna.
É incontestável a importância que os profissionais de saúde têm em relação à instituição da
amamentação e a influência em sua incidência e
duração, em especial nas consultas puerperais12.
O aleitamento materno, quando bem estabelecido, beneficia tanto a mãe quanto o recém-nascido. Para o organismo materno, a amamentação promove a involução uterina, diminuindo
o sangramento vaginal do pós-parto, melhora
a remineralização óssea da mãe, reduzindo a
incidência de fraturas do colo de fêmur no climatério, e diminui o risco materno de câncer de
ovário e mama. Além disso, a amenorreia puerperal, causada pelo aleitamento exclusivo, evita a
anemia materna e a ovulação precoce, condicionando maior espaçamento entre as gestações.
Patologias mamárias, no puerpério, quando não diagnosticadas precocemente e não
tratadas adequadamente, podem interferir no
sucesso da amamentação, determinando, por
vezes, o desmame precoce. As alterações mamárias relacionadas com a produção láctea compreendem apojadura tardia ou ingurgitamentos
mamários. Traumas mamilares, como eritema,
edema e fissuras, são geralmente causados por
posicionamento e pegas inadequados. Mastite
puerperal é o processo inflamatório da mama de
uma puérpera, podendo estar acompanhado ou
não de infecção. O diagnóstico tardio e o tratamento inadequado da mastite puerperal podem
evoluir para abscesso mamário, podendo chegar
até a provocar a morte materna13.
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A promoção e a manutenção da amamentação exclusiva é fator importante para a saúde
e sobrevivência dos bebês, em especial nas classes sociais menos favorecidas.
Estudo transversal realizado em 2007 com
1.057 usuárias de unidades básicas de saúde, na
cidade do Rio de Janeiro, observou que houve associação entre a não orientação sobre amamentação na primeira consulta pós-natal e a chance de oferecer líquidos ao recém-nascido (58%
maior do que as que receberam orientação) 14.
Pesquisadores na Tanzânia, preocupados
com o cuidado pós-natal até seis semanas após o
parto, desenvolveram pesquisa com profissionais
de saúde e usuárias, verificando que houve benefícios referentes ao cuidado pós-natal para as
crianças, no entanto, ocorreu total falta de percepção no cuidado pós-natal para as puérperas15.

A RELEVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES
ANTICONCEPCIONAIS
Além da amamentação, a orientação sobre
anticoncepção também merece destaque na assistência ao pós-parto, assim como na assistência pós-aborto.
A amamentação exclusiva nos primeiros
seis meses pós-parto, com amenorreia, está associada à baixa taxa de gravidez, entretanto este
efeito contraceptivo perde eficácia com o retorno da menstruação. Este é o Método da Amenorreia da Lactação (LAM), que contribui para o
aumento do intervalo entre as gestações. Outros
métodos anticoncepcionais podem ser oferecidos, porém levando-se em consideração sempre a manutenção da amamentação. Portanto,
a orientação deve recair para aqueles que não
interfiram negativamente no processo da amamentação. Os primeiros a se considerar são os
métodos não hormonais, entre eles os métodos
de barreira e os dispositivos intrauterinos (DIU).
O anticoncepcional hormonal oral somente de
progesterona e o injetável trimestral podem ser
utilizados após seis semanas do parto, em puérperas que estiverem amamentando, entretanto
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o hormonal oral combinado deve ser evitado
em lactantes por interferir na quantidade e qualidade do leite materno2.
A prescrição dos métodos anticoncepcionais deve ser baseada nos critérios de elegibilidade dos métodos anticoncepcionais preconizados
pela Organização Mundial de Saúde em 200916.
Na assistência pós-abortamento, as informações devem ser fornecidas a respeito de todos os métodos aceitos no Brasil, inclusive a respeito da eficácia de cada método para evitar a
gravidez. A recuperação da fertilidade pode ser
quase que imediata após o abortamento, portanto, a anticoncepção deve iniciar-se também
de imediato17.
A utilização de métodos contraceptivos durante o período de amamentação e a informação
sobre o planejamento familiar fora do período
da amamentação são medidas fundamentais
para permitir o aumento do intervalo interpartal,
prover ações preventivas e educativas para uma
próxima gravidez, prevenir a gravidez indesejada e, consequentemente, diminuir a opção pelo
abortamento provocado e impedir suas complicações. Essa questão assume especial importância entre as adolescentes grávidas, por recorrerem com frequência à interrupção da gravidez
diante de gestações inesperadas e muitas delas
indesejadas. A interrupção da gravidez para as
adolescentes gera sentimentos de tristeza, medo
e desamparo18. Todos os métodos anticoncepcionais devem ser oferecidos após o abortamento
espontâneo ou provocado, com vistas a prevenir
a gravidez não planejada e indesejada17.
O abortamento infectado adquire marcante relevância, pois geralmente é consequência da
interrupção não espontânea da gravidez, ou seja,
provocada. Quando realizado de forma clandestina, contribui para o aumento da morbidade e
mortalidade materna. Estima-se que aproximadamente 30 a 60% das gestações na adolescência terminem em abortamento provocado19.
A mortalidade materna é considerada grave
problema de saúde pública no Brasil. Um dos aspectos mais importantes da morte materna é que
constitui tragédia evitável em 92% dos casos20.
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Nos Estados Unidos da América, estudo de
coorte com 865 mulheres americanas mostrou
que o efetivo acompanhamento ambulatorial
com orientação anticoncepcional, após a alta
hospitalar em pacientes submetidas a abortamentos, está associado à redução de repetidas
gravidezes dentro de um ano após o abortamento induzido21.
Na Etiópia, em 2008, pesquisa visando estimar o abortamento induzido, revelou que 58%
das mulheres que apresentam complicações
pós-aborto, somente 24% recebem tratamento,
o restante não consegue acesso aos cuidados
pós- abortamento22.
A assistência pós-aborto, além de poder
diagnosticar suas complicações, pode prevenir
a gravidez indesejada, através da orientação de
anticoncepção21, 22.
Por reconhecerem a importância da atenção em contracepção na qualidade de vida de
homens e mulheres e a precariedade da atenção
em planejamento familiar, foi observado estudo
de avaliação da implantação da assistência em
contracepção em serviços de saúde reprodutiva
no Município de Maringá no Paraná. Os autores
evidenciaram heterogeneidade das ações e ausência de sistematização da atenção, apontando
para a restrição do direito da usuária de exercer
amplamente seus direitos sexuais e reprodutivos
e de discutir suas necessidades e opções em relação à fertilidade e à contracepção23.

O VALOR DAS ORIENTAÇÕES E DO
ACOMPANHAMENTO DAS INTERCORRÊNCIAS
GESTACIONAIS
O Ministério da Saúde preconiza a realização da vacinação no puerpério de tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e dupla tipo
adulto (difteria e tétano) quando necessário2.
No Japão o período pós-natal é considerado oportuno para vacinar mulheres sem imunidade para o sarampo. Preconizam o rastreio na
gravidez e vacinação no pós-parto, devido a um
surto da doença em 200124.
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Alguns autores consideram a assistência
pós-natal como um momento oportuno para
orientações sobre o uso inadequado de álcool e
fumo no puerpério25, 26.
A gravidez em geral é classificada como
baixo risco ou alto risco, requerendo a última,
acompanhamento diferenciado no pré-natal e
no pós-natal. A gravidez na adolescência é considerada de alto risco por ter associada a ela,
frequentemente, fatores desfavoráveis do ponto de vista biológico, nutricional, psicossocial,
econômico, familiar e estrutural. Outros autores
também a consideram um problema de saúde
pública devido às consequências que impõe à
sociedade como um todo27.
O Ministério da Saúde (MS), com relação
à faixa etária, recomenda que somente as adolescentes com idade inferior a 15 anos devam
ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco.
As demais serão acompanhadas nas unidades
básicas de saúde e poderão ter a sua assistência pré-natal realizada por profissional médico
ou de enfermagem2. Quanto à faixa etária das
adolescentes para acompanhamento pós-natal
não há referência a alguma restrição para serem
acompanhadas nas unidades básicas de saúde.
A avaliação do risco da mãe deve ser realizada na primeira consulta puerperal3 e, sendo
diagnosticada de alto risco, deverá ter acompanhamento criterioso.
Algumas complicações como Diabetes
Mellitus Gestacional (DMG) e Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) podem
ocorrer na gestante adolescente. Essa duas patologias são consideradas importantes causas de
morbidade e mortalidade materna e perinatal. A
assistência pós-natal nesses casos demanda uma
especificidade diferenciada.
A recomendação do MS, com relação à
DHEG e suas complicações é que as puérperas
devam ser avaliadas cuidadosamente no pós-parto. Em casos de uso de medicações anti-hipertensivas após a alta hospitalar, deve-se interromper a medicação três a quatro semanas após
o parto e observar a cada uma ou duas semanas
por um mês. Depois a cada 3-6 meses por um
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ano. Se a hipertensão recorrer, deverá ser tratada. Qualquer anormalidade laboratorial que não
retorne ao normal antes da alta também deverá
ser reavaliada na consulta de puerpério28.
O monitoramento da hipertensão arterial e
manejo das drogas anti-hipertensivas após a alta
hospitalar, nos casos de DHEG, devem ser realizados nas primeiras semanas pós-parto. Estudo em
uma maternidade de Recife em Pernambuco, com
154 pacientes com DHEG grave, revelou que 23%
das pacientes receberam alta sem medicação e
76,5% restantes receberam alta em uso de uma
ou mais drogas anti-hipertensivas29, o que reforça
a importância do acompanhamento pós-natal.
O Ministério da Saúde recomenda a solicitação do Teste Oral de Tolerância à Glicose
(TOTG) com 75g de glicose na segunda consulta
de pós-natal, pois alerta que algumas mulheres
tornam-se diabéticas após a gestação vigente
e cerca de 40% das gestantes que apresentam
diagnóstico de DMG se tornarão diabéticas (DM
tipo 2) em até 10 anos após o parto. Essas mulheres devem ser orientadas a estudo da glicemia de jejum anualmente28.
Estudo de coorte com 47.691 mulheres,
no Canadá30, entre 1994 e 2008, discute a importância da assistência pós-natal de qualidade
em casos de DMG. Salienta as oportunidades
perdidas no acompanhamento pós-parto, pois
foi verificado que esta população de risco para
DM tipo 2 não foi monitorada adequadamente.
Apenas 4,5% dessas mulheres apresentou monitoramento adequado. Portanto deixou-se de
fazer diagnóstico visto que em torno de 6% das
gestantes com DMG podem apresentar DM tipo
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2. As implicações para esta perda do diagnóstico são severas. Essas mulheres irão para uma
próxima gravidez sem o diagnóstico de DM
tipo 2, potencializando mau controle glicêmico,
aumentando o risco de anomalias congênitas e
complicações maternas e fetais30.

CONCLUSÃO
A análise dos dados oficiais do Ministério
da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e a
síntese dos conhecimentos advindos de pesquisas científicas puderam demonstrar que a assistência pós-natal e pós-abortamento são imprescindíveis para a saúde das adolescentes. Todo
profissional de saúde envolvido na assistência ao
adolescente deve conhecer profundamente os
cuidados na assistência pós-natal e pós-abortamento, a importância da promoção e manutenção da amamentação, a relevância das orientações anticoncepcionais e o valor das orientações
e do acompanhamento das intercorrências
gestacionais. O cuidado neste momento é uma
oportunidade decisiva para promover a saúde
das adolescentes e, consequentemente, promover o desenvolvimento adequado da criança
fruto de uma gravidez precoce na adolescência.
Foi identificada escassez de estudos na literatura sobre essa fase tão importante do ciclo
grávido-puerperal especialmente na adolescência, sendo necessário maior investimento em
pesquisas direcionadas ao cuidado pós-natal e
pós-abortamento e na identificação de um marcador de qualidade da assistência puerperal.
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Desenvolvimento da sexualidade da
geração digital
Digital generation and sexuality development

> RESUMO
Objetivo: As tecnologias da era digital, incluindo os aplicativos, web-sites e programas da Internet oferecem aos adolescentes uma perspectiva mais abrangente do mundo à sua volta, se usadas com respeito e cuidado, mas podem também
se tornar uma ameaça e oferecer riscos à saúde quando se extrapolam os limites entre o real e o virtual, entre o público e
o privado, entre o que é legal ou ilegal, entre o que é informação ou exploração, entre a intimidade e a distorção dos fatos
ou imagens “reais”. A curiosidade das novas descobertas durante a adolescência encontra na Internet um espaço ilimitado,
em todas as direções e ao alcance de todos, sem fronteiras ou barreiras culturais e também vai ampliando a liberdade de
expressão dos novos relacionamentos sociais durante o desenvolvimento da sexualidade. Saber o que é cyberbullying, grooming, sexting, além de prevenir os problemas da exploração sexual, pornografia e pedofilia online e outras tantas ameaças à
saúde desta geração digital, serve de alerta para a atualização dos profissionais de saúde, nos consultórios e ambulatórios.
Conclusão: As recomendações sobre o que fazer para transformar o uso da Internet numa fonte mais segura, ética, educativa e saudável de conhecimentos e divulgação da mídia social fazem parte das condutas de rotina dos atendimentos de
crianças, adolescentes e suas famílias, servindo como uma ação de prevenção, além de construir uma ponte de diálogo
entre as gerações.

> PALAVRAS-CHAVE
Geração digital, desenvolvimento da sexualidade, adolescência, programas de Internet, redes de relacionamento social,
riscos & prevenção.

> ABSTRACT
Objective: Technologies of the digital era, appliances, websites and Internet programs offer adolescents a new perspective
of the world around them, if used with care and respect, but it can also turn to be a threat and present health risks, when
the limits between what is real and virtual, or between private and public, or what is legal or illegal, what is information or
exploitation and what is intimacy and the distortion of real facts or images are extrapolated. The curiosity for new discoveries
during adolescence ﬁnds an unlimited space in the Internet in all directions and for all, without frontiers or cultural barriers,
and also amplifying the freedom of expression of new social relationships during the development of sexuality. To learn what
is cyberbullying, grooming, sexting, besides preventing the problems of sexual exploitation, pornography and pedophilia
online, and many other health threats for this digital generation, is an alert sign for the updating of health professionals, in
their offices and out-patient services. Conclusion: Some recommendations about what to do to transform the use of the
Internet on a more healthy, educative, ethical and safe source for knowledge and dissemination of social midia is part of the
routine conduct plan for assisting children, adolescents and their families, serving as a prevention action and also building
a bridge for the dialogue between generations.
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Digital generation, development of sexuality, adolescence, Internet programs, social network of relationships, risks & prevention.

Professora Associada de Pediatria e Clínica de Adolescentes. Coordenadora de Telemedicina da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

1

Evelyn Eisenstein (evelynbrasil@hotmail.com) – Rua Bambina, 124, sala 203, Botafogo - Rio de Janeiro, RJ, Brasil. CEP: 22251-050.
Recebido em 02/02/2013 – Aprovado em 25/02/2013

Adolescência & Saúde

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 61-71, abril 2013

DESENVOLVIMENTO DA
SEXUALIDADE DA GERAÇÃO DIGITAL

> INTRODUÇÃO
Atualmente, os adolescentes não vivem
mais no “mundo da lua”, mas no “espaço das
nuvens” do mundo digital. Um mundo global,
acelerado, instantâneo, que parece ser mais interessante e surpreendente, oferecendo todos
os tipos de aventuras com detalhes audiovisuais,
oportunidades de relacionamentos e estímulos
das tecnologias de informação e comunicação
(TIC), mas também apresentando novos riscos
à saúde que acontecem numa época especial
do desenvolvimento cerebral, mental e corporal
da adolescência. É uma fase única da vida em
que o corpo muda, as emoções se intensificam
e existem novos movimentos e iniciativas de se
explorar outros relacionamentos sociais e mudar
os estilos e os hábitos adquiridos no período
da infância. A curiosidade das novas descobertas durante a adolescência encontra na internet
um espaço ilimitado, em todas as direções e ao
alcance de todos, sem fronteiras ou barreiras
culturais, e tudo portátil através de um computador ou um telefone celular ou equipamentos
mais sofisticados, porém cada vez mais accessíveis, como smart-phones, i-pads e tablets. Qualquer conhecimento ou informação, ou mesmo
uma diversão de um jogo de vídeo game, está
disponível com o apertar de um botão e todos
podem ter acesso com liberdade, 24 horas do
dia ou da noite.
As tecnologias da era digital, incluindo
os aplicativos, web-sites e programas da internet, oferecem aos jovens uma perspectiva mais
abrangente do mundo à sua volta, se usadas
com respeito e cuidado, mas podem se tornar
também uma ameaça e oferecer riscos à saúde
quando se extrapolam os limites entre o real e
o virtual, entre o público e o privado, entre o
que é legal ou ilegal “pirateado”, entre o que é
informação ou exploração, entre a intimidade e
a distorção dos fatos ou imagens “reais”. Saber o
que é cyberbullying, grooming, sexting, messaging
e texting e controlar o uso das webcams, além
de prevenir os problemas da exploração sexual, pornografia e pedofilia online e outras tantas
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ameaças à saúde desta geração digital, deve servir de alerta para a atualização dos profissionais
de saúde, nos consultórios e ambulatórios.
As recomendações sobre o que fazer para
transformar o uso da internet numa fonte mais
segura, ética, educativa e saudável de conhecimentos e divulgação da mídia social devem
fazer parte das condutas de rotina dos atendimentos de crianças, adolescentes e suas famílias,
servindo como uma ação de prevenção e alerta
aos problemas cibernéticos além de se construir
uma ponte de diálogo entre as gerações1, 2, 3.

DESENVOLVIMENTO DA
SEXUALIDADE
Sexualidade é o processo evolutivo que
dura toda a vida, pelo qual nascemos e nos reproduzimos e está intimamente associado ao
desenvolvimento biológico, psicológico e social,
contribuindo para a formação da personalidade
e realização pessoal.
As emoções se originam em nosso cérebro
e na correlação corporal, através das sensações
e percepções, via neurotransmissores e redes
dos circuitos neuronais. As emoções são mecanismos biológicos instintivos que nos auxiliam a
lidar com as tarefas fundamentais da vida, que
são a sobrevivência e a perpetuação da espécie
pela reprodução. Muitos cientistas da evolução
do comportamento humano, desde Charles
Darwin em 1872, já apontavam que a sobrevivência das crianças dependia da resposta aos
cuidados de proteção dos adultos, e que muitas das percepções espécie-específicas inatas
auxiliavam na evolução e no desenvolvimento e
daí as respostas emocionais de regulação descritas como aproximação ou fuga (fight-flight) 4.
Vários estudiosos das áreas de psicologia foram
descrevendo os mecanismos da memória e do
inconsciente e as respostas afetivas, emocionais
e empáticas que influenciavam nos comportamentos e também nas expressões da sexualidade e agressividade, inclusive nas reações
pós-traumáticas das crianças e adolescentes em
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suas dinâmicas familiares. Em 1905, em Viena,
com a publicação de seu livro Three Essays of
the Theory of Sexuality, Sigmund Freud descreve,
pela primeira vez, que sexualidade e agressividade também são evidentes nos comportamentos
de crianças e adolescentes5. Somente em 1920 e
na época da Primeira Guerra Mundial, Freud reconhece que o eroticismo é o resultado da interação de dois impulsos instintivos inatos de igual
importância: o instinto de vida (Eros) e o instinto de morte (Thanatos). Tudo se reflete neste
balanceamento: de um lado, a Vida e a preservação da espécie, sexualidade, afeto/amor,
criatividade, alimentação e as manifestações
emocionais da saúde, e do outro lado, a Morte,
refletida na agressão, dor e desespero e as manifestações emocionais da violência6. Muitos autores, a seguir, estudaram os comportamentos
de crianças e adolescentes e o desenvolvimento
da sexualidade em relação às diversas patologias
corporais, hormonais e mentais e os problemas
decorrentes no relacionamento social até a vida
adulta, incluindo John Bowlby7, Donald Winnicott8, Erik Erikson9, John Money10 em clássicos
da literatura científica que precisam ser mais (re)
conhecidos pelos profissionais que se dedicam
a lidar com os adolescentes e os problemas de
saúde atuais, inclusive sobre a sexualidade.
Mais recentemente, apesar de muitos outros desafios da modernidade como a contracepção, as doenças sexualmente transmitidas/
HIV-AIDS, gravidez precoce e as influências do
abuso de drogas durante a adolescência, existem
também outras tantas repercussões tecnológicas, inclusive o uso de ressonâncias magnéticas
funcionais para o estudo dos comportamentos.
Pesquisadores como Giedd11 e Erik Kandel12 continuam trazendo evidências importantes sobre
o desenvolvimento cerebral e mental humano
e demonstram a importância do sistema dopaminérgico mesocortical e mesolímbico, do
córtex pré-frontal e do núcleo acumbente e as
reações do hipocampo e da amígdala cerebral,
ao estresse inclusive das muitas horas frente ao
computador podendo ocasionar a dependência
e o transtorno obsessivo-compulsivo, além dos
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estímulos hormonais do hipotálamo-hipófise
durante a adolescência.
Durante a infância, o desenvolvimento da
sexualidade é um processo natural de exploração e descoberta de informações, sensações e
percepções do próprio corpo (fases oral, anal,
genital) e controle dos impulsos assim como a
curiosidade sobre outros papéis e comportamentos (brincar de casinha) com outras crianças, irmãos ou primos quase da mesma idade
(tomar banho juntos). Os comportamentos são
limitados, espontâneos e ocasionais e o interesse
na sexualidade é balanceado com novas descobertas do mundo exterior e com as respostas
afetivas e de atenção dos pais. Geralmente, os
toques corporais, abraços e beijos são prazerosos e não ocasionam sentimentos de vergonha,
raiva, medo ou ansiedade. Os comportamentos vão se tornando problemáticos quando as
crianças ficam confusas com a exposição de
materiais em filmes de televisão, vídeos e novelas que não conseguem compreender e são
abandonadas em frente de aparelhos que são
usados para “distração”, a babá eletrônica; ou
quando vivem em famílias disruptivas e disfuncionais ou em comunidades e grupos sociais
onde o sexo tem uma influência importante ou
poder de barganha; ou em lares onde não existe respeito pela intimidade e privacidade, ou a
exposição sexual é usada em brigas e situações
de violência; ou quando realmente existem episódios abusivos e o espaço emocional é violado
deixando emoções inconscientes de estresse e
confusão entre dor e prazer, e que então começam as repercussões em comportamentos
sexualizados e desintegradores, aumentando os
problemas nas rotinas diárias, tensões e períodos de ansiedade e negligência13.
A transição da adolescência14 é marcada
pelo desenvolvimento da sexualidade, desde
as mudanças no corpo e nos comportamentos
até o início dos relacionamentos sociais, como o
namoro e outros compromissos afetivos, inclusive sexuais, até o acasalamento e a possibilidade
de reprodução. A socialização e a sexualização
são interdependentes durante este período
Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 61-71, abril 2013
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e passam por processos cerebrais, mentais e
neuro-hormonais que se expressam nos desejos, buscas, dúvidas, ansiedades, intimidades,
medos, vacilos, incertezas e muitas encruzilhadas, confrontos e riscos na escolha das opções
sexuais. As fases normais do desenvolvimento
da sexualidade na adolescência não têm limites de idade definidos, e muitas vezes podem
ocorrer ao mesmo tempo. A primeira fase, do
despertar do interesse sexual, ocorre devido ao
estímulo hormonal e às mudanças corporais,
com o aparecimento da primeira menstruação,
menarca nas meninas e da primeira ejaculação,
semenarca, nos meninos. Durante esta época,
as reações emocionais são as mais variadas possíveis, com rápidas fugas da realidade através
das fantasias e devaneios, e episódios de auto-estímulo, como a masturbação e de desejos
inconscientes a “objetos de amor proibido”, bissexuais e ambivalentes. A segunda fase, da experimentação sexual, envolve a prática de iniciar
um relacionamento amoroso com outra pessoa,
algo super complicado com vacilos e incertezas,
pois o/a adolescente precisa vencer o desafio de
treinar a imagem pública que quer demonstrar
de si e começar os jogos de sedução. Esta fase é
transformada na construção de blogs e redes de
relacionamentos e encontros entre “amigos” via
Internet, e todos querem ser o foco da atenção,
uma celebridade! Na terceira fase, da escolha
do par sexual, e o amadurecimento das inter-relações afetivas, ocorrem o início de relações
mais duradouras e o/a adolescente começa a
aceitar melhor o papel sexual escolhido e a se
sentir mais confortável com sua sexualidade,
decidindo sobre seus valores de vida, aprofundando os aspectos íntimos de sua feminilidade/
masculinidade, intensificando sua autoestima e
consolidando sua identidade sexual.
A sexualidade ocupa um espaço essencial
na formação da identidade de todos adolescentes e também culturalmente nos grupos sociais,
porque tem relevância para a continuidade evolutiva e o poder reprodutivo, além da busca do
prazer do corpo, da imaginação e das fantasias.
Por tudo isso, ressalta-se a importância do resAdolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 61-71, abril 2013
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peito às necessidades e atitudes individuais e
coletivas, mas também a busca por informações
básicas sobre o que acontece a cada momento nas percepções de cada um e nas trocas dos
saberes que são realizadas, atualmente, através
das redes sociais em vez das pressões das famílias. Os impulsos da sexualidade são marcados
por limites sociais que muitas vezes desafiam
os riscos da impulsividade e da liberdade, assim
como as regras de proteção, códigos morais e
éticos, que operam tanto subjetivamente como
na dimensão social. O desenvolvimento da sexualidade é um dos aspectos do desenvolvimento
da personalidade humana e da socialização na
adolescência, com a incessante e difícil busca do
encontro de si mesmo e do par amoroso15.
Com o advento das novas tecnologias, estamos diante de uma nova revolução, não só
dos novos padrões de comunicação e relacionamento social, mas também da maneira como
se aprende e manifesta a sexualidade, inclusive
nas redes sociais. No isolamento e no anonimato de seu computador em seu quarto ou numa
lan house, o adolescente inicia seu conhecimento sexual e seus relacionamentos com informações obtidas livremente de outras pessoas de
todos os tipos e idades, porém cuja identidade
real é desconhecida. Relaciona-se de modo simultâneo e superficial e espera a “repercussão
virtual” de sua imagem, muitas vezes transmitida através da webcam em tempo real ou vídeo.
Esse retorno traduz-se em variáveis quantidades
de manifestações, seja através de fotolog ou da
comunidade virtual ou sites de relacionamento,
podendo se tornar uma web-celebridade ou podendo também ser alvo de destruição por atos
de cyberbullying. Observa-se uma busca por experiências sexuais, que alguns sociólogos denominam de pansexualidade, onde tudo é possível
na mídia social16. Seja como for, e como sempre
tem sido desde a Antiguidade, os adolescentes
exercem sua sexualidade como expressão de liberdade, vazio e rebeldia, que não depende de
gênero, foge aos estereótipos culturais tradicionais, não depende de envolvimento emocional e
compromisso afetivo, mas mesmo assim assume
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riscos comportamentais, que vão desde a exploração sexual como até dissociações mentais. As
mensagens de texto, ou sexting, que são curtas,
simples e diretas fazem parte do novo idioma
usado através da Internet e dos celulares. A linha
limite que separa o uso construtivo do uso pato-
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lógico no desenvolvimento sexual e na busca de
atenção e de afeto ou do par amoroso e sexual
está cada vez mais tênue, e permanece também
como uma divisória, que cada vez mais fica desequilibrada entre a saúde e os riscos de doenças
futuras17.

Quadro 1. Características do desenvolvimento da sexualidade durante a adolescência na era digital.
Características do desenvolvimento da
sexualidade e comportamentos sexuais

O Universo Digital

durante a adolescência
Mudanças corporais da puberdade e maturação sexual

Aqui e agora tudo se transforma num passe de mágica a

com tempo médio de progressão de 5 anos

partir de um clique ou log in em algum site ou rede

Desenvolvimento da autoimagem e da autoestima com Imagem avaliada por desconhecidos e aprovada ou
a valorização positiva ou negativa de si mesmo

rejeitada ou deformada ou explorada e à revelia

Evolução do autoerotismo, e experimentação sexual

Estímulo da libido e da atitude erótica online num

com novas sensações e novas percepções de si mesmo

pragmatismo e superficialização do ato sexual,

e à busca de vínculo(s) afetivo(s)

incluindo pornografia na relação sexual

Encontros, namoros, ganhos e perdas no início das

Despersonificação das relações sexuais ou

condutas sexuais, com ou sem proteção ou o uso de

encontros com desconhecidos nas redes sociais de

preservativos/contraceptivos

relacionamentos

Descobertas íntimas e da intimidade

Sexo supostamente seguro e virtual
Personalidade real e outra(s) virtual (is) e qual (is)

Desenvolvimento da identidade e do papel sexual

verdadeiramente poderá (ão) se tornar motivo de
dissociações ou confusão mental

Influências culturais sobre o gênero, atitudes, crenças e

Acesso facilitado à pornografia e ao pansexualismo,

valores morais e éticos

mensagens de sexting, imoralidade e ilegalidade digital

Eisenstein E & Estefenon SB, Geração digital, Vieira & Lent, Rio de Janeiro, 2008, revisado e atualizado1,18.

> FATOS E RISCOS DA ERA DIGITAL
Nada mais será como antes, pois todos os
dias surgem tecnologias novas, algumas levando
meses para serem aperfeiçoadas ou outras “caindo na rede”, isto é, no gosto dos adolescentes,
os quais, com o ímpeto típico da idade, desvendam, absorvem e compartilham os labirintos da
rede em alta velocidade18. Desde que começou a
se popularizar no final dos anos 1990, a Internet,
ou a rede das redes, criou novos conceitos que
foram incorporados ao cotidiano das pessoas.
Adolescência & Saúde

De todos os grupos de usuários da rede mundial
de computadores, são os jovens que lidam mais
confortavelmente com as ferramentas e novidades desse novo meio de comunicação.
No Brasil, em 2011, 38% dos domicílios
com acesso à Internet e 45% da população de
usuários, sendo 77,7 milhões de pessoas com 10
anos ou mais, declararam ter usado a Internet
nos três meses anteriores à entrevista da Pesquisa Nacional por Amostra a Domicilio, um
aumento de 15% em relação a 200919. Pesquisa
realizada pelo CETIC, Centro de Estudos sobre
Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 1, p. 61-71, abril 2013
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as Tecnologias da Informação e Comunicação,
de Abril a Julho de 2012, com 1.580 adolescentes e suas famílias, de todas as regiões brasileiras e classes socioeconômicas para medir o uso
dos computadores e telefones celulares focando
nas oportunidades e riscos, demonstrou que a
proporção de 67% dos adolescentes entre 9 e
16 anos tinham acesso à Internet e 47% todos
os dias ou quase todos os dias, sendo que 14%
tinham usado a webcam no último mês20. Nessa
pesquisa, 47% das crianças/adolescentes entrevistados declararam ter passado por alguma situação ofensiva na Internet nos últimos 12 meses. As atividades para o uso do computador
estavam relacionadas a trabalho escolar (82%);
visitas às redes sociais, como Orkut ou Facebook
(68%); assistir vídeos/youtube (66%); games/
jogos (54%); envio de mensagens instantâneas (54%); envio de e-mails (49%); baixar
músicas/filmes (44%); postar fotos/imagens/
vídeos (40%), dentre outras relacionadas20.
Para entender o que as crianças e adolescentes fazem, como se comunicam, fazem amigos,
descobrem sua sexualidade ou simplesmente
se divertem e “baixam músicas e filmes” ou jogam “vídeo games” e alguns vão se tornando
“dependentes da Internet”21, devemos não só
conhecer esta nova realidade, como, urgentemente, nos atualizar22.
Redes Sociais: são inúmeras as redes sociais virtuais, onde um grupo qualquer de pessoas se conecta e troca informações, descreve sua
rotina ou tarefa diária ou, simplesmente, se comunica e troca ideias, através de e-mails ou mensagens. Para os adolescentes, que não se sentem
compreendidos na família ou não encontram
melhores oportunidades no “mundo real” e se
sentem isolados, as redes sociais desempenham,
cada vez mais, o papel de “ponte de comunicação” nas “salas-de-bate-papo”, fóruns e oportunidades de jogos interativos. Muitos buscam nas
redes sociais o “apoio emocional” de “qualquer
relacionamento” em momentos de desespero
solidão, ansiedade, ou dificuldades psicossociais, e acabam colocando dados pessoais, fotos
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ou informações pessoais que podem se tornar
autoprejudiciais online e na vida real. Outros desenvolvem a dependência, que é o principal sintoma do uso problemático da Internet ou o uso
compulsivo, que é a incapacidade de controlar
ou regular o próprio comportamento virtual21.
Quando estas mensagens têm um conteúdo sexual em sites ou redes desconhecidas ou sem segurança, as possibilidades de risco são enormes,
pois “do outro lado”, no espaço cibernético, estas imagens ou informações podem ser usadas
por “qualquer um”, inclusive redes criminosas
ou ilegais, de exploração sexual, em qualquer
parte do mundo. Muitos programas e aplicativos existem tanto de estímulo sexual ou encontros anônimos, como Bang with Friends ou o
Grindr ou Vai pegar? que exploram adolescentes
incautos para o sexo casual e relacionamentos
sexuais com adultos com todos os tipos de perversão sexual inclusive, e são disseminados pelas
redes de mídia, sem qualquer responsabilidade
social23. Muitas redes sociais produzem materiais educativos, informativos, éticos e de alerta
sobre segurança na Internet, apropriados para
adolescentes e devem ser recomendados pelos
profissionais de saúde para serem utilizados em
escolas, inclusive por estarem accessíveis e serem gratuitos para distribuição e divulgação24, 25,
26, 27
. Existem também canais de ajuda que são
serviços online com pessoas preparadas para
conversar com crianças e adolescentes e esclarecer as principais dúvidas e alertas sobre as redes
sociais, quando necessário28, 29.
Sexting: é o compartilhamento de textos
simples, curtos, diretos com ou sem imagens de
teor sexual, geralmente via telefones celulares. É
um termo derivado de sexual messaging em Inglês, que significa mensagem sexual, com conotação inapropriada ou fotos nuas de corpos ou
de relações sexuais. A dor emocional que causa
pode ser enorme tanto para o/a adolescente na
foto como para o/a adolescente que envia ou
recebe a mensagem, e pode ter implicações legais e criminais, por ser considerado conteúdo
de pornografia e invasão de privacidade. Muitos
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adolescentes acham que é “só uma brincadeirinha engraçada” e não entendem a repercussão
deste ato impulsivo, que é uma ameaça e é considerado um abuso ou cyberbullying.
Cyberbullying: é a produção do comportamento de bullying assistido pela tecnologia digital30. Qualquer comportamento que comunica
repetitivamente mensagens hostis, agressivas,
cheias de ódio ou ameaçadoras, com conteúdos sexuais associados ou não, e realizadas por
adolescentes ou grupos de pessoas com a intenção de prejudicar ou causar desconforto em
outros (abuso psicológico) através da mídia digital ou tecnológica em qualquer forma. Mesmo a mídia tradicional, como televisão, rádio,
revistas e jornais, tem um impacto indireto as-
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sociado às influências sobre comportamentos,
relacionamentos, violência e sexualidade, que
são amplificados na mídia digital. Nos casos
de cyberbullying, a vitimização ocorre online,
com mensagens e envio de fotos ou materiais
gráficos abusivos, depreciativos, em linguagem
discriminatória, sobre alguém para algum grupo de pessoas em e-mails, websites ou sites de
relacionamento. Pode haver assédio sexual online
e conteúdos de violência, intolerância social e
ignorância cultural contra grupos étnicos, religiosos, questões de gênero ou contra minorias
sexuais como gays, lésbicas ou transexuais. Existem semelhanças e diferenças entre as características do bullying e do cyberbullying, como
apresentado e resumido no quadro 2.

Quadro 2. Características e diferenças entre bullying e cyberbullying.
Bullying

Cyberbullying

O/a agressor/a e a vítima se conhecem

A vítima pode ou não conhecer o/a agressor/a

A maioria dos atos de violência acontece dentro

Acontecem online nas redes sociais e nas mensagens de texto

do espaço da escola

com fotos/imagens que são transmitidas no espaço digital

Tempo e oportunidade de convivência entre o/a

Tempo e exposição maior nas redes, com ou

agressor/a e a vítima

sem convivência prévia

Agressor/a amedronta e reage

Agressor/a não vê a vítima, se esconde no anonimato e

proporcionalmente ao medo expresso pela

proporcionalmente é mais agressivo/a nas suas mensagens

vítima com mais atos de abuso ou violência

transmitidas de abuso ou violência

Importância da equipe da escola nas
intervenções locais para a prevenção do bullying

A equipe da escola não quer ser envolvida e não assume seu
papel de responsabilidade nas intervenções para a prevenção
do cyberbullying

Repercussões na saúde e no comportamento

Repercussões na saúde e no comportamento imediato e

escolar imediato e do estresse pós-traumático e

mesmo fora da escola e ao longo da vida adulta para sempre,

depressão ao longo da vida adulta

e é considerado crime digital

Problemas familiares e fatores participativos
prévios associados na dinâmica de convivência
familiar, como violência, abusos ou drogas

Problemas familiares que são “surpresas” para todos, pois
a família “nunca tinha percebido nada” de diferente nos
comportamentos individuais, além da convivência com
computadores/telefones celulares com acesso à Internet

Atos de agressão e de violência/abusos são

Mensagens de violência ou abusivas são onipresentes,

intempestivos.

anônimas e permanentes online.
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Grooming: se refere a atos de sedução e
manipulação psicológica que são realizados com
o objetivo de se ganhar uma relação de confiança e se “tornar amigo” diminuindo a inibição
para se estabelecer uma dependência emocional e, assim, iniciar um relacionamento de
cunho sexual com uma criança ou adolescente.
São considerados comportamentos de perversão e criminosos que precedem uma atividade
de abuso ou exploração comercial sexual ou
ato de pornografia, no mundo real (nas ruas de
grandes centros urbanos) ou no mundo digital.
Alguns abusadores se “disfarçam” e fingem ser
crianças/adolescentes online para iniciar conversas em chats de relacionamentos nas redes da
Internet ou através de mensagens em telefones
celulares atraindo principalmente meninas entre
13 a 15 anos, e oferecendo vantagens, como se
tornar modelos ou celebridades, ou ganhar dinheiro fácil. Grooming é uma palavra do idioma
inglês que se traduz como “pentear” ou arrumar os cabelos colocando um enfeite. São redes
de exploração sexual ou de pornografia que se
utilizam de crianças/adolescentes incautas, inexperientes ou que apresentam problemas comportamentais por viverem em famílias violentas
ou disfuncionais e que se tornam vítimas sexuais
fáceis, marcando encontros via Internet ou fugindo de casa com estranhos.
Abuso/exploração sexual: representa a
violação de um direito humano fundamental,
especialmente o direito ao desenvolvimento de
uma sexualidade saudável e uma ameaça à integridade física e psicossocial de qualquer criança
ou adolescente. Existem três formas primárias de
exploração sexual comercial, as quais possuem
uma relação entre si: a prostituição, a pornograﬁa, e o tráﬁco com ﬁns sexuais, incluindo
o turismo sexual, e todas podem ser exercidas
e transmitidas através da rede digital e sites de
relacionamento da Internet. A violação está relacionada a algum tipo de transação comercial
ou troca e/ou benefício em dinheiro, ofertas ou
bens, por intermédio de qualquer relação sexual com menores de 18 anos, sem consentimento
prévio ou mútuo, ou por ameaças de violência
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e/ou morte. Ocorre uma relação de mercantilização (exploração/dominação) e abuso de
poder do corpo de crianças/adolescentes ou da
sua foto/imagem (oferta) por exploradores sexuais (mercadores e mídia social irresponsável),
organizados em redes de comercialização local
ou global (mercado de redes de pornografia,
inclusive na Internet) e por consumidores de
serviços sexuais pagos (demanda). O sexo se
torna objeto de consumo de falsas promessas e
erotização precoce de crianças/adolescentes,
numa ordem perversa de experiências de sobrevivência social, inclusive envolvendo o abuso de drogas. Geralmente os exploradores justificam sua atitude afirmando nos tribunais que
foram “provocados” pelo/a adolescente através
de fotos e imagens transmitidas pela webcam,
e que são usadas sem qualquer autorização e
à revelia do/a adolescente e/ou de sua família
em redes virtuais, na Internet31. As redes de pornografia e de pedofilia que existem atualmente
na Internet não são fenômenos que apareceram
ex nihilo (do nada), pois são extensões digitais
e tecnológicas de formas antigas e presentes
de abuso sexual de crianças e adolescentes32.
Porém, todas as formas de abuso, maus tratos,
violência e negligência contra crianças/adolescentes precisam ser denunciadas através de políticas públicas33 e asseguradas através de Leis
Internacionais como o artigo #19 e Comentário
Geral #13 do Child’s Rights Convention (CRC) das
Nações Unidas e accessível em http://www2.
ohchr.org/english/bodies/crc/comments.html.
Qualquer suspeita de abuso/exploração sexual,
inclusive na rede digital ou site de relacionamentos na Internet precisa ser denunciada por
se tratar de crime previsto nos artigos 240 e
241 da Lei 8069/90 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, alterados pela Lei 10.764/03 para
incluir ilicitude da conduta no âmbito da Internet. Denunciar através do DISQUE DENÚNCIA
NACIONAL 100 ou através do site da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente, acessar: http://www.disque100.
gov.br ou através da Central de Denúncias de
Crimes Cibernéticos em http://www.denunciar.
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org.br ou através do site da SaferNet do Brasil
para qualquer suspeita de crime na Internet:
http://www.safernet.org.br/site.

> RECOMENDAÇÕES & PREVENÇÃO
O mundo do cyberespaço só aumenta a
velocidade e as tecnologias de novos equipamentos e aplicativos com a transformação dos
comportamentos sociais e dos relacionamentos
entre empresas, instituições e pessoas. Muitos
aspectos são positivos e existem muitos benefícios da ciência e tecnologia, na cultura e nas
artes, na informação e conhecimentos, que vão
abrindo novas oportunidades de desenvolvimento e que vão sendo incorporadas às rotinas
e dinâmicas da família. Mas precisamos também estar alertados sobre os riscos de sermos
“massificados” pela mídia social e digital, sem
critérios éticos para um bem viver de valores de
saúde e paz. A mídia social influencia os estereótipos dos comportamentos e as questões de
saúde/doenças de todos, mas, principalmente,
a formação dos hábitos das crianças e adolescentes. Questões envolvendo desde hábitos alimentares a obesidade, sedentarismo, violência,
agressividade, uso de cigarros, álcool, drogas,
sexualidade, transtornos de imagem corporal,
depressão, transtornos de sono, hiperatividade
e transtornos de conduta social, estão associadas ao tempo de uso e às mensagens transmitidas pela mídia social. Apesar da mídia social
não poder ser acusada de ser a principal causa
em nenhuma das questões descritas acima, ela
exerce pressão e contribui substancialmente em
todos estes comportamentos de risco16.
Os períodos de vulnerabilidade do crescimento e maturação cerebral e mental com a
aquisição das habilidades cognitivas e perceptivas durante a infância e a adolescência vão
sendo modificados e pseudo-acelerados pelo
uso cada vez mais precoce das tecnologias de
comunicação, mas a um custo alto de doenças
que já começam a ser observadas e ocasionadas
pelo tecnoestresse e que também precisam ser
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prevenidas. Como profissionais de saúde, precisamos estar atentos para a proteção social e a
promoção da educação em saúde de crianças e
adolescentes. Para tal, incluir em nossas preocupações, mesmo durante a rotina do atendimento
e consultas, o empenho para que crianças e jovens possam aproveitar ao máximo os resultados
positivos proporcionados pela tecnologia, tais
como o aumento da difusão dos conhecimentos
e novas oportunidades para inclusão social. Portanto, a seguir listamos algumas dicas saudáveis
e recomendações para o uso das tecnologias de
comunicação, principalmente para a prevenção
dos problemas comportamentais e alguns dos
riscos sobre a sexualidade da geração digital.
Sempre que possível, conversar livremente
sobre sexualidade ou comentar artigos de revistas, livros, novelas ou sites que sejam apropriados de acordo com o desenvolvimento e
maturidade de cada um. Aproveitar oportunidades de palestras em escolas ou conversas
entre amigos ou na família para dialogar sobre
a importância da segurança na Internet e proteção sobre riscos (contracepção, preservativos),
incluindo perigos da rede de relacionamentos.
Informação e comunicação devem ser dois aliados na prevenção e na promoção de saúde,
evitando-se duplas mensagens.
Estabelecer limites e regras bem claros para
a convivência saudável na família e também
para a utilização dos equipamentos (computadores, telefones, etc.) nos espaços virtuais, inclusive para a entrada e permanência em salas de
bate-papo e serviços de mensagens eletrônicas.
Cuidados com o envio de fotos e informações
particulares e evitar mensagens para pessoas
desconhecidas. Cuidado em se expor, lembrar
que o espaço virtual não tem volta, e tudo fará
parte de sua identidade digital.
Nunca fornecer a sua senha, em nenhum
momento, a quem quer que seja, nem aceitar
brindes ou presentes ou prêmios ou convites
oferecidos para viagens ou estadias em outras
cidades ou em qualquer lugar. Não marcar encontros com pessoas desconhecidas, em nenhum momento. Em nenhuma hipótese usar a
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webcam para transmitir fotos ou vídeos sem roupas, nus, ou em posições sexuais e ter o máximo
cuidado ao transmitir quaisquer fotos ou vídeos.
Manter os hábitos de sono para descanso
cerebral e de alimentação, para nutrição adequada e exercícios e atividades ao ar livre e fora
do computador, limitando o tempo de uso para
prestigiar momentos de convivência familiar, socialização ou desenvolvimento de amizades fora
do computador!
Aprender a usar filtros de segurança online
atualizados e aprender a configurar e a mudar
seu perfil no seu computador/telefone celular
com bloqueadores de mensagens proibidas ou
inseguras ou de pessoas estranhas. Aprender a
encontrar informações sobre como usar a Internet com segurança.
Ficar atento aos sinais de risco e das características do uso impróprio, exagerado ou em
horas inadequadas do computador e de outras
tecnologias, especialmente alertar sobre os pro-
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blemas de abuso e exploração sexual, redes de
pornografia e pedofilia ou de qualquer mensagem considerada “ofensiva”.
Denunciar qualquer mensagem esquisita,
ofensiva, ameaçadora, amedrontadora, obscena, humilhante, inapropriada ou que contenha
imagens sexualizadas ou conteúdos pornográficos, no disque denúncia 100.
Participar de redes de proteção social para
crianças e adolescentes em escolas e programas comunitários, estimulando a prática de
mensagens saudáveis que possam servir como
materiais de educação em saúde e, ao contrário, boicotando e denunciando sites ou empresas da mídia social ou digital que não são consideradas “amigas” das crianças e adolescentes.
Todos têm direitos à opinião e ao livre arbítrio
nas suas decisões e escolhas da sua sexualidade, inclusive com qualidade e estilos de vida
próprios, dentro dos limites legais numa democracia, como o Brasil.
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ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO

Stella R. Taquette¹

Direitos sexuais e reprodutivos na
adolescência
Sexual and reproductive rights during adolescence

> RESUMO
Objetivo: O artigo apresenta e conceitua os direitos sexuais e reprodutivos (DSR) como direitos humanos fundamentais. São
elencados e comentados marcos legais que dão legitimidade a esses direitos e suas implicações na adolescência. Ressaltam-se as situações comuns de não respeito aos DSR dos adolescentes no setor saúde e os desafios a serem vencidos. Conclusão:
Por fim, discute-se a necessidade de investimento em políticas públicas que garantam os DSR deste estrato populacional e,
consequentemente, ampliem o acesso a serviços de saúde, atendam às especificidades desta faixa etária e reduzam agravos
como a gravidez não planejada e suas complicações, as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS.

> PALAVRAS-CHAVE
Adolescência, direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos, sexualidade, reprodução.

> ABSTRACT
Objective: The paper presents and conceptualizes sexual and reproductive rights (SRR) as fundamental human rights.
Legal frameworks that endow these rights with legitimacy and their implications during adolescence are listed and
discussed, highlighting common situations of non-compliance with the adolescents SRRs in Brazilian healthcare services
and exploring the challenges to be surmounted. Conclusion: Finally, the need for investments in public policies is
discussed, guaranteeing the SRRs of this age bracket and consequently extending access to healthcare services, meeting
the specific needs of this group and reducing harmful events such as unplanned pregnancies and their complications, as
well as sexually transmitted diseases and AIDS.

> KEY WORDS
Adolescence, human rights, sexual and reproductive rights, sexuality, reproduction.

> INTRODUÇÃO
Quando se fala em direitos, surge a pergunta: o que são direitos sexuais e reprodutivos?
O que tem isso a ver com a saúde?
A Declaração Universal dos Direitos Humanos¹, adotada pela Organização das Nações
Unidas (ONU) no ano de 1948, período pós-

-segunda guerra mundial, estabelece os direitos
humanos básicos que devem ser garantidos.
Esta declaração introduziu uma nova concepção
de direitos humanos e incitou o nascimento e
desenvolvimento de área do Direito Internacional, guardiã dos Direitos Humanos, com elaboração de Convenções e Pactos que permitiram a
formação de um sistema normativo de proteção
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destes direitos. A Declaração trouxe, também,
como contribuição, a definição da universalidade e interdependência dos direitos humanos.
Após a adoção da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, vários pactos e convenções
foram criados, como, por exemplo: a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as
formas de discriminação racial em 1965; a Convenção sobre a eliminação de todas as formas
de discriminação contra a mulher em 1979; a
Convenção Internacional sobre a tortura e outros tratamentos ou punições cruéis, desumanas
ou degradantes; a Convenção sobre os direitos
da criança em 1989; o Plano de Ação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento no Cairo, em 1994; e a Plataforma de
Ação da IV Conferência Mundial da Mulher em
Pequim, em 1995, entre outras².
Os Planos de Cairo e Pequim produziram
avanços significativos na garantia dos DSR, apesar de não terem força de lei como as Convenções, Tratados e Pactos. Porém, possuem poder
ético-normativo, pois apóiam a interpretação e
a elaboração de diretrizes para a implementação de legislação nacional pelos Estados Partes,
consoante o acordado em fórum internacional.
O principal marco legal internacional em
relação à saúde de crianças e adolescentes foi a
Convenção Internacional dos Direitos da Criança, realizada pela ONU em 1989. Esta convenção reconheceu crianças e adolescentes como
seres em desenvolvimento e sujeitos de direitos.
Ela superou a visão da criança e do adolescente
como objeto passivo de intervenção da família,
sociedade e Estado e introduziu a responsabilidade do último na garantia de direitos deste
segmento populacional³.
A Conferência Mundial de População e
Desenvolvimento, realizada no Cairo em 1994,
trouxe importantes avanços, pois seu plano de
ação introduziu na normativa internacional o
conceito de direitos reprodutivos e inseriu os
adolescentes como sujeitos destes direitos. Esta
parcela da população, composta por indivíduos de 10 a 19 anos, deve ser alcançada pelas
normas, programas e políticas públicas. Desta
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conferência nasceu um novo paradigma sobre
população, que deslocou a questão demográfica para o âmbito dos direitos reprodutivos, integrantes dos direitos humanos. Como resultado,
estabeleceram-se as bases para um novo modelo
de intervenção em saúde reprodutiva, ancorado
em princípios éticos e jurídicos comprometidos
como o respeito dos direitos humanos.
Em 1995, em Pequim, realizou-se a IV Conferência Internacional sobre a Mulher, que consolidou as conquistas da Conferência Mundial do
Cairo e promoveu um avanço na definição dos
direitos reprodutivos e sexuais como direitos humanos. Em sua plataforma de ação, foi incluída a
necessidade do abrandamento da legislação dos
Estados Partes quanto à criminalização do aborto, considerado grave problema de saúde.
Cinco anos após a Conferência do Cairo, a
ONU fez uma revisão e avaliação da implementação de seu plano (Cairo + 5). A partir daí, deixou de ser incluído o direito dos pais em todas
as referências dos adolescentes, garantindo o
direito deles à privacidade, ao sigilo, ao consentimento informado, à educação, inclusive sexual
no currículo escolar, à informação e assistência à
saúde sexual e reprodutiva.
Ter direitos significa ter poder. Garantir direitos sexuais e reprodutivos para as mulheres
significa romper com a visão de submissão da
sexualidade da mulher à reprodução e promove uma nova relação de poder entre homens e
mulheres. A saúde reprodutiva é um elemento
importante na saúde das mulheres e dos homens, mas ela é mais crítica para as mulheres.
Um grande número de doenças que afetam as
mulheres está relacionado às suas funções e ao
seu potencial reprodutivo e ao modo como as
sociedades, influenciadas por questões de gênero, cuidam ou deixam de cuidar delas4.

Saúde sexual e reprodutiva (SSR)
De acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), SSR é o estado de completo
bem-estar físico, mental e social em todos os
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aspectos relacionados ao sistema reprodutivo,
e não a simples ausência de doença ou enfermidade. É a habilidade de mulheres e homens
para desfrutar e expressar sua sexualidade sem
risco de doenças sexualmente transmissíveis,
gestações não desejadas, coerção, violência e
discriminação.
Os DSR como direitos humanos fundamentais apresentam duas vertentes distintas e complementares. Uma aponta a dimensão individual
desses direitos. Essa dimensão afirma o direito à
liberdade, à privacidade, à intimidade e à autonomia, o que pressupõe a não intervenção do
Estado na regulação da sexualidade ou da reprodução. Já a outra vertente implica a existência
de políticas públicas específicas que assegurem
os direitos indispensáveis para o livre exercício
dos adolescentes de seus DSR. Para esta última
vertente, faz-se necessária a ação do Estado na
garantia desses direitos, dentre os quais estão:
o acesso à informação e à educação sexual e reprodutiva, a serviços de saúde sexual e reprodutiva disponíveis, seguros e adequados; políticas
que promovam a igualdade e a equidade entre
os sexos, não permitindo a submissão das mulheres e das meninas e eliminando qualquer discriminação sexual5.
A seguir são apresentados os principais direitos sexuais e reprodutivos.
Direitos sexuais
 Viver e expressar livremente a sexualidade,
sem medo, culpa, falsas crenças, violência,
discriminação e imposições.
 Escolher a parceria sexual.
 Exercer a sexualidade independente do estado civil, idade ou condição física.
 Escolher se quer ou não ter relação sexual.
 Expressar livremente sua orientação sexual.
 Ter relação sexual independente da reprodução.
 Sexo seguro para prevenção de gravidez e DST.
 Serviços de saúde com garantia de privacidade, confidencialidade e atendimento sem discriminação.
 Informação e educação sexual e reprodutiva.
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Direitos reprodutivos
 Direito dos casais de decidir livremente se
querem ou não ter filhos, quantos e em que
momento de suas vidas.
 Direito a informações, métodos e técnicas
para ter ou não filhos.
 Direito de exercer a sexualidade e a reprodução
livre de discriminação, imposição ou violência.
O governo tem como dever garantir os DSR
da população. Para isso tem a obrigação de formular e implementar ações relativas à SSR. Em
relação aos adolescentes e jovens, o desafio é
maior, pois é necessário atender às especificidades desta população e responder às demandas
decorrentes das distintas situações de vida dos
adolescentes brasileiros.

DIREITOS SEXUAIS E
REPRODUTIVOS NO BRASIL
A legislação brasileira tem avançado em relação aos direitos humanos, sexuais e reprodutivos, principalmente a partir da Constituição de
1988, considerada constituição cidadã. Porém,
o processo de construção destes direitos sofre
interferências que, por vezes, o comprometem,
a exemplo de grupos com orientação religiosa
considerados conservadores. Outras questões
também ameaçam a garantia destes direitos,
como, por exemplo, as desigualdades sociais,
raciais, étnicas e de gênero.
Podem-se citar como avanços na garantia
dos DSR no Brasil, as mudanças no Código Civil
no ano de 1962, que liberaram a mulher casada,
por exemplo, de precisar da permissão do marido para utilizar procedimentos contraceptivos; a
Lei do Divórcio, promulgada em 1977; o movimento pela igualdade de gênero e de enfrentamento à violência contra a mulher, que resultou
na criação das DEAMs, Delegacia Especializada
no Atendimento às Mulheres, sendo a primeira
implantada na cidade de São Paulo em 1985; o
PAISM, Programa de Assistência Integral à Saúde
da Mulher, lançado em 1983; a regulamentação
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da assistência ao abortamento legal através do
SUS, iniciada em São Paulo em 1989 e em 1997
em nível nacional; a Lei do Planejamento Familiar,
promulgada em 1996; e a permissão da interrupção da gravidez em casos de anencefalia aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em 2012.
A Lei do Planejamento Familiar – Lei nº
9.263, de 12/01/1996 – veio regulamentar um
conjunto de ações para a saúde sexual e saúde
reprodutiva, dentre elas: assistência à concepção
e contracepção; atendimento pré-natal; assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato; controle das doenças sexualmente transmissíveis; e
controle e prevenção do câncer cérvico-uterino,
do câncer de mama e do câncer de pênis5.
Algumas questões relevantes para a garantia do DSR ainda estão em discussão, como a
descriminalização do aborto e o acesso a tecnologias de reprodução assistida, independentemente da esterilidade da mulher.
O Governo Federal tem desenvolvido políticas reconhecidamente bem-sucedidas. Nelas
se inclui o Programa Nacional de DST/AIDS,
que provocou grande mudança na dinâmica da
epidemia. A partir de 1996, houve uma queda
significativa nos índices de morbidade e mortalidade por AIDS devido ao acesso universal e
gratuito ao tratamento da AIDS com os antirretrovirais – ARV. Outras ações a serem ressaltadas
foram a inclusão do tratamento da AIDS de forma obrigatória nos planos de saúde a partir de
1998 e o tratamento das gestantes HIV positivas
para evitar a transmissão vertical – 2003.
O estrato populacional de homossexuais e
LGBT tem lutado politicamente para a garantia
de seus DSR. Entretanto, ainda não existe, em nível nacional, legislação que inclua a questão da
orientação sexual. Apenas três estados brasileiros
proíbem a discriminação sexual em suas constituições. Um avanço comemorado foi o lançamento da Portaria nº 1.707, de 18 de agosto de
2008, que institui, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), o Processo Transexualizador (cirurgia de mudança de sexo). Outro ganho foi o
reconhecimento da união estável homoafetiva
pelo Superior Tribunal Federal no ano de 2011.
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A faixa etária adolescente, dos 10 aos 19
anos, ainda é a mais numerosa da população
brasileira, apesar do envelhecimento progressivo da mesma, do aumento da expectativa de
vida e da redução da fecundidade observada.
Segundo o censo de 2010, adolescentes representam 17,9% do total de indivíduos. Resulta,
portanto, de extrema importância o atendimento deste contingente populacional no que diz
respeito à SSR.
Na atualidade, observa-se uma redução da
idade de início das primeiras relações sexuais,
que acontecem, para a maioria das pessoas, durante a adolescência. A redução da fecundidade,
observada na população geral, não tem ocorrido na mesma intensidade entre adolescentes. A
primeira causa de internação para o sexo feminino são as complicações da gravidez, parto e
puerpério. Ressalta-se a necessidade de inclusão
de ações políticas que contemplem, de fato, este
estrato populacional. Contudo, na sociedade
brasileira, a adolescência tem sido tratada mais
pela ótica do controle que pela ótica do reconhecimento de direitos e de proteções6.
A saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens envolve educação sexual, anticoncepção/planejamento familiar, atendimento
ginecológico, prevenção e tratamento de DST/
AIDS e acompanhamento da gravidez, parto e
puerpério7.
Importante entrave à garantia dos DSR
dos adolescentes é o não reconhecimento destes como sujeitos de direitos e o não respeito
aos princípios éticos da atenção ao adolescente.
Incluem-se como princípios o respeito à privacidade, à confidencialidade, à autonomia, contido
no Capítulo II, Art. 17º do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), e o respeito ao sigilo,
regulamentado pelo artigo 74º do Código de
Ética Médica. Apenas em situações especiais,
justifica-se a quebra do sigilo, como, por exemplo, gravidez, AIDS, ou quando o adolescente
coloca em risco a própria vida ou a de outrem,
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na percepção da ideia de suicídio ou homicídio,
na recusa ao tratamento e a drogadição.
Vale destacar situação não incomum de
desrespeito aos DSR: a violência sexual que acomete adolescentes, principalmente do sexo feminino. As/os adolescentes vítimas de violência
sexual devem receber atendimento diferenciado, e as equipes de saúde e educacional têm a
obrigatoriedade de comunicar ao Conselho Tutelar casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes, para as
providências e ou intervenções legais cabíveis.
Os Conselhos Tutelares têm o poder de requisitar serviços públicos necessários às autoridades
competentes, atender e aconselhar adolescentes
e seus responsáveis; encaminhar ao Ministério
Público notícia de fato que constitua lesão ao
direito do adolescente8.
No ano de 2009, houve mudança na legislação penal brasileira no que diz respeito à violência contra menores de 14 anos. A Lei 12.015
de agosto de 2009 revogou o art. 224 do Código
Penal a presunção da violência e acrescentou o
art. 217-A, contendo o tipo penal de estupro de
vulnerável, assim definido: “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor
de 14 (catorze) anos, ou com alguém que, por
enfermidade ou deficiência mental, não tem o
necessário discernimento para a prática do ato,
ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência”.
Diante destes requisitos legais, muitos profissionais de saúde têm dificuldade de decidir a
prescrição de contraceptivos para adolescentes
menores de 14 anos, questionando-se sobre a
pertinência e legalidade desta prescrição. No
entanto, levando em consideração o art. 3º do
ECA, verifica-se que este supera o Código Penal Brasileiro quando preconiza que os direitos
básicos de saúde e liberdade predominam sobre qualquer outro que possa prejudicá-los. A
avaliação médica pode junto com a paciente
decidir pela contracepção se assim considerar o
melhor para ela9. Segundo a Febrasgo – Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia –,
a prescrição de métodos anticoncepcionais para
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menores de 15 anos deverá levar em conta a
solicitação delas, respeitando-se os critérios médicos de elegibilidade, o que não constitui ato
ilícito. A presunção de violência deixa de existir,
frente ao conhecimento que o profissional possui de sua não ocorrência, a partir da informação
da paciente e avaliação criteriosa do caso.

DESAFIOS PARA A GARANTIA
DOS DSR DE ADOLESCENTES
O principal entrave à garantia dos direitos
dos adolescentes se refere ao dilema de conciliar a independência, recém-adquirida, de tomar
decisões, com a necessidade de proteção desses
indivíduos, potencialmente vulneráveis. Existem
diversas adolescências, cujas vivências variam
conforme a classe social, nível de escolaridade,
organização familiar, e as características específicas devem ser levadas em consideração.
Pesquisas que tratam especificamente da
problemática da saúde sexual e reprodutiva dos
adolescentes têm contribuído para dar visibilidade e sugerir respostas para a superação do
quadro de quase exclusão dos mais elementares
direitos deste grupo, principalmente as adolescentes das classes populares, nos diversos âmbitos, e não apenas no campo específico da saúde
sexual e reprodutiva. Tais pesquisas evidenciam a
necessidade de se compreender, de forma mais
ampla e sem preconceitos, por exemplo, os dados que mostram a predominância da gravidez
entre adolescentes pouco ou não escolarizadas;
o aumento das internações, por motivo de aborto, de moças entre 10 e 19 anos; o registro de
óbitos maternos de mulheres de 10 a 19 anos,
representando 16% de todos os óbitos maternos; o crescimento do número de casos de AIDS
diagnosticados entre jovens de 13 a 19 anos.
No dia a dia do atendimento em saúde,
observa-se frequentemente o não respeito dos
DSR pelos profissionais de saúde, que, por desconhecimento, atuam de forma preconceituosa,
de acordo com seus padrões morais e não alinhados às normas técnicas e dispositivos legais.
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Citam-se a seguir alguns exemplos:
 Pacientes são mal tratadas porque provocaram a interrupção da gravidez;
 Profissionais de saúde que se recusam a fazer
o abortamento no SUS de gravidezes fruto de
violência sexual;
 Recusa de fornecer Anticoncepção de Emergência;
 Impedimento de atendimento ou mesmo
marcação de consulta de adolescentes quando desacompanhados;
 Não garantia de privacidade, autonomia e
confidencialidade;
 Críticas, julgamentos da atividade sexual na
adolescência;
 Quebra de sigilo na consulta;
 Adolescentes que desejam informação conceptiva e lhes é negado;
 Todos são tratados a priori como heterossexuais.
Os desafios para a garantia dos direitos
sexuais e reprodutivos dos adolescentes são nu-

DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
NA ADOLESCÊNCIA

77

merosos. Para vencê-los é necessário ampliar os
investimentos em políticas públicas para este estrato populacional. Pode-se destacar a melhor
organização dos serviços de saúde, de maneira
que atendam às especificidades desta faixa etária, ações que assegurem a ampliação do conhecimento sobre corpo e saúde por adolescentes
com vistas à vivência da sexualidade de forma
segura, prazerosa e saudável, ampliação dos
indicadores sobre saúde sexual e reprodutiva
para além da redução dos índices de gravidez
na adolescência8.
Não podem ser esquecidas, também, as
ações educativas em saúde sexual e reprodutiva
para adolescentes, incluindo adolescentes em
medidas socioeducativas e adolescentes de rua,
além da produção de conhecimento sobre a vivência da sexualidade de adolescentes homossexuais e suas necessidades específicas de saúde.
Por último, ressalta-se a importância da criação
de programas para a promoção da equidade de
gênero que engajem os adolescentes.
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> RESUMO
O profissional de saúde deve estar atento às manifestações orais das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS, visando o diagnóstico precoce, o tratamento necessário e as orientações preventivas a serem implementadas, em adolescentes.
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Healthcare practitioners must be alert for oral indications of Sexually Transmitted Diseases (STDs) and AIDS, in order to
ensure early diagnoses, the necessary treatment and preventive guidance for adolescents.
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O início de sinais e sintomas (manifestações
primárias) das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS pode ocorrer na cavidade
oral, assim como as manifestações secundárias.
As DST mais importantes que podem ter manifestação oral são: sífilis, gonorreia, herpes genital, candidíase, condiloma acuminado, e AIDS.
Quando houver suspeita de lesões orais, ligadas
às DST/AIDS, o diagnóstico é confirmado através
de exames clínicos e laboratoriais. Portanto, é
fundamental que os profissionais de saúde estejam atentos a isto, visando o diagnóstico precoce,
o tratamento necessário e as orientações preventivas a serem implementadas em adolescentes.
O sexo oral corresponde ao contato direto da
boca, dos lábios e da língua com os órgãos genitais. A felação (sexo oral, feito no homem pela

mulher; vem do latim fellare que significa sugar)
e a cunilíngua (feita na mulher pelo homem; vem
de uma palavra alternativa para vulva em latim,
cunnus, e da palavra latina para lamber, lingere) são
consideradas preliminares importantes na prática
sexual, porém devem ser acompanhadas de medidas para evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Há, ainda, o anilingus, que
se relaciona à prática do sexo oral no ânus1, 2.
É importante destacar que nenhuma das relações sexuais sem proteção é isenta de risco. Em
relação à cavidade oral, o poder de infectividade
depende da integridade das mucosas (ausência
de feridas abertas na boca, úlceras, machucados, garganta inflamada e doenças nas gengivas, cáries com exposição pulpar, ou seja, cáries
profundas). Podem ocorrer microlesões, imper-
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ceptíveis, na boca (como, por exemplo, trauma
de escovação), que também elevam o risco de
contaminação. Quem pratica sexo oral sem preservativo entra em contato direto com o sêmen
e com as secreções vaginais, que, originalmente,
parecem não fazer mal à saúde. A recomendação
é que, independente da forma praticada, o sexo
deve ser feito sempre com proteção (camisinha)
ou com proteção para mucosas3, 4.
Há quatro formas de transmissão de doenças por meio do sexo oral: transmissão por contato, transmissão sanguínea, transmissão por
secreções e transmissão vertical5, 6.
Patologias e vias de transmissão3:
 Por contato3
As doenças mais frequentes são HPV e Herpes.
No caso de infecção pelo HPV, há o aumento
do risco, posterior de ocorrência de câncer de
boca e orofaringe6.
 Pelo sangue5
Através do sangue, podem ser transmitidos o
HIV, a hepatite B, a hepatite C e a sífilis.
 Pela secreção5
Através das secreções, pode ser transmitida a
gonorreia.
 Pela transmissão vertical3
O vírus do HPV adquirido da mãe pode se estabelecer na cavidade oral do filho(a), podendo,
assim, ser transmitido, posteriormente, ao(à)
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parceiro(a). O vírus HIV também pode ser adquirido da mãe, e sem ser soronegativado no
bebê, pode ser transmitido ao (à) parceiro (a).

PREVENÇÃO/DICAS3, 4, 7
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Aconselha-se:
1. Evitar sexo oral se tiver alguma lesão ou inflamação na boca (inclusive gengivite). Ou ainda, se houver algum sangramento na boca,
afta ou se acabou de escovar os dentes e houve sangramento.
2. Evitar o uso de fio dental e realização de escovação antes da prática do sexo oral, porque
estes podem machucar a gengiva, elevando o
risco de infectividade. Nesta situação, é recomendado o uso de enxaguatórios bucais.
3. Usar preservativo e proteção para mucosas
(camisinha cortada - formando um retângulo
- ou filme de PVC, usado na cozinha).
4. Deve-se evitar a ejaculação na boca.
5. Deve-se evitar o sexo oral durante o período
menstrual.
A prática do sexo oral – uma variação da
prática sexual – se constitui em tabu em nossa
sociedade, tendo em vista que esta prática sexual
não está relacionada à capacidade de reprodução
da espécie. Portanto, frequentemente, é pouco
abordada pelos profissionais de saúde.
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redação final do artigo e que todos concordam com
a versão enviada para a publicação. Deve também
citar que não foram omitidas informações a respeito
de financiamentos para a pesquisa ou de ligação com
pessoas ou companhias que possam ter interesse nos
dados abordados pelo artigo.
TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
No momento da aceitação do manuscrito para
publicação na Revista Adolescência & Saúde, todos
os autores devem enviar carta de autorização da
transferência de direitos autorais na qual reconhecem
que, a partir desse momento, a Revista Adolescência
& Saúde passa a ser detentora dos direitos autorais
do trabalho. O artigo só será publicado após o
recebimento desta carta.
Para artigos originais, anexar uma cópia da
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da instituição onde foi realizada a pesquisa. A Revista
Adolescência & Saúde adota a resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde do Ministério da
Saúde, que aprovou as “Novas Diretrizes e Normas
Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres
Humanos” (DOU 1996 Out 16; no 201, seção
1:21082-21085). Somente serão aceitos os trabalhos
elaborados de acordo com estas normas. Para relato
de casos, também é necessário enviar a aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa e, se houver possibilidade
de identificação do paciente, enviar cópia do
consentimento do responsável, para divulgação
científica do caso clínico. Para revisões da literatura,
não há necessidade desta aprovação.
A Revista Adolescência & Saúde não se responsabiliza pelo eventual extravio dos originais. Os autores
devem ter consigo uma cópia do manuscrito original,
enquanto o artigo estiver sendo considerado para a
publicação pela Revista.
A Revista se reserva o direito de efetuar, nos artigos
aceitos, adaptações de estilo, de gramática e outras que
julgar necessárias para atender às normas editoriais.
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NORMAS DETALHADAS
O conteúdo completo do artigo deve obedecer
aos “Requisitos Uniformes para Originais Submetidos
a Revistas Biomédicas”, publicado pelo Comitê
Internacional de Editores de Revistas Médicas
(disponível em http://www.icmje.org/). Cada uma
das seguintes seções deve ser iniciada em uma
nova página: página de rosto; resumo e palavraschave em português; abstract e key words; texto;
agradecimentos e referências bibliográficas.
Tabelas e figuras devem ser encaminhadas
em páginas separadas, numeradas em algarismos
arábicos, colocadas ao final do texto, conter o título e
as notas de rodapé.
PÁGINA DE ROSTO
Formatar com os seguintes itens:
 Título do artigo deve ser conciso e explicativo, de
modo que represente o conteúdo do trabalho,
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evitando abreviaturas e indicação do local e da cidade onde o estudo foi realizado, exceto quando isso
for essencial para a compreensão das conclusões.
Título do artigo em inglês.
Nome COMPLETO de cada um dos autores acompanhado de titulação mais importante de cada
autor e a instituição de ensino, pesquisa ou assistência à qual pertence (com cidade, estado e país).
Autor correspondente: definir o autor correspondente e colocar endereço completo (endereço com
CEP, telefone, fax e, obrigatoriamente, endereço
eletrônico).
Instituição: declarar a instituição de ensino, pesquisa ou assistência na qual o trabalho foi realizado.
Declaração de conﬂito de interesse: descrever
qualquer ligação de qualquer um dos autores com
empresas e companhias que possam ter qualquer
interesse na divulgação do manuscrito submetido
à publicação. Se não houver nenhum conflito de
interesse, escrever “nada a declarar”.
Fonte ﬁnanciadora do projeto: descrever se o
trabalho recebeu apoio financeiro, qual a fonte
(por extenso) e o número do processo.
Número total de palavras: no texto (excluir página de rosto, resumo, abstract, agradecimento,
referências, tabelas, gráficos e figuras), no resumo e
no abstract. Colocar também o número total de tabelas, gráficos e figuras e o número de referências.

RESUMO E ABSTRACT
Cada um deve ter, no máximo, 250 palavras.
Não usar abreviaturas. Eles devem ser estruturados
de acordo com as seguintes orientações:
 Resumo de artigo original: deve conter as seções:
Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão (Abstract: Objective, Methods, Results and Conclusion).
 Resumo de artigo de revisão: deve conter as seções: Objetivo, Fontes de dados, Síntese dos dados
e Conclusão (Abstract: Objective, Data source, Data
synthesis and Conclusion).
 Resumo de relato de caso: deve conter as seções: Objetivo, Descrição do caso e Comentários
(Abstract: Objective, Case description and Comments).
Para o titulo em inglês e o abstract, é importante
obedecer as regras gramaticais da língua inglesa. A
Revista se reserva o direito de proceder as modificações
necessárias com anuência dos autores.
PALAVRAS-CHAVE E KEY WORDS
Fornecer, abaixo do resumo em português e inglês, de 3 a 6 descritores que auxiliarão a inclusão
adequada do resumo nos bancos de dados bibliográficos. Empregar exclusivamente descritores da
lista de “Descritores em Ciências da Saúde” elaborada pela BIREME e disponível no site http://decs.bvs.
br/. Essa lista mostra os termos correspondentes em
português e inglês.
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TABELAS, GRÁFICOS E ILUSTRAÇÕES
Os locais sugeridos para a inserção de tabelas,
gráficos e ilustrações, segundo sua ordem de aparição,
deverão estar assinalados no texto. As tabelas,
quadros e figuras devem apresentar um título breve
e ser numerados consecutivamente com algarismos
arábicos, conforme a ordem em que forem citados no
texto, sendo restritos a 5 no total. As tabelas devem
apresentar dado numérico como informação central.
As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé
da tabela, com os símbolos na sequência. Se houver
ilustração extraída de outra fonte, publicada ou não, a
fonte original deve ser mencionada abaixo da tabela.
As figuras devem conter legenda, quando
necessário, e fonte quando for extraída de obra
publicada. As tabelas, gráficos e ilustrações
devem estar impressos em laudas distintas das do
manuscrito e acompanhados de título e/ou legenda
individualizados. Eles devem ser encaminhados
também em arquivos separados. Para tabelas
e gráficos, usar preferencialmente arquivos dos
softwares Word ou Excel. Para outras ilustrações
(figuras, mapas, gravuras, esquemas e fotos em preto
e branco), encaminhar obrigatoriamente arquivos
com extensão TIFF ou JPG. Para “escanear” as figuras
e/ou fotos, selecionar 300 DPI de resolução, nos
modos de desenho ou grayscale. Figuras de desenhos
não computadorizados deverão ser encaminhadas
em qualidade de impressão de fotografia em preto
e branco. Ademais, a reprodução de fotografias
coloridas será custeada pelos autores.
AGRADECIMENTOS
Agradecer de forma sucinta a pessoas ou
instituições que contribuíram para o estudo, mas que
não são autores.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Devem ser numeradas e ordenadas segundo a
ordem de aparecimento no texto.
As citações serão identificadas no texto por suas
respectivas numerações sobrescritas. Para apresentação
das referências, devem ser adotados os critérios do
International Committee of Medical Journal Editors,
também conhecido como estilo Vancouver.
Os autores devem consultar Citing Medicine,
The NLM Style Guide for Authors, Editors, and
Publishers (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/
br.fcgi?book=citmed) e “Sample References” (http://
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)
para informações sobre os formatos recomendados.
Exemplos:
a) Artigos em periódicos:
Dupont W, Page D. Risk factors for breast cancer in
women with proliferative breast disease. N Engl J Med.
1985;312:146-51.
Obs.: Quando houver mais de seis autores, citar os seis
primeiros nomes seguidos de et al.
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b) Capítulos de livros:
Swain SM, Lippman ME. Locally advanced breast cancer.
In: Bland KI, Copeland EM. The Breast. Comprehensive
management of benign and malignant diseases. Philadelphia:
WB Saunders; 1991. p. 843-62.

c) Livros:

Hughes LE, Mansel RE, Webster DJT. Benign disorders and
diseases of the breast. Concepts and clinical management.
London: Baillière-Tindall; 1989.

d) Trabalhos apresentados em evento:

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's
computational effort statistic for genetic programming. In:
Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editores.
Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th
European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr
3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

e) Trabalhos de autoria de entidade:

American Medical Association. Mammographic criteria
for surgical biopsy of nonpalpable breast lesions. Report of
the AMA Council on Scientific Affairs. Chicago: American
Medical Association; 1989; 9-20.

f) Teses e dissertações:

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey
of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI):
Central Michigan University; 2002.

g) Artigos de periódico em formato eletrônico:

Glat R, Fernandes EM, Pontes ML. Educação e Saúde no atendimento integral e promoção da qualidade de vida de pessoas
com deficiência. Rev Linhas [Internet]. 2006 Jul-Dez [citado
2009 Mar 23];7(2):1-17. Disponível em: http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/article/viewFile/1334/1143.

PONTOS A CONFERIR
Antes de enviar seu artigo para publicação, verifique os
seguintes pontos:
1. O resumo está de acordo com o abstract?
2. As palavras-chave estão de acordo com as key words?
3. Consta o título em inglês?
4. A carta de autorização para publicar o artigo, com a
assinatura do autor e dos coautores, foi enviada?
5. A divisão de tópicos está correta?
6. O artigo está dentro do número máximo de palavras?
7. Referências
a) O número de referências está correto?
b) Todos os artigos citados no texto estão presentes nas
referências?
c) Todos os artigos presentes nas referências estão
citados no texto?
d) Os artigos estão digitados de acordo com as normas
da revista?
8. Tabelas
a) As legendas são autoexplicativas?
b) As tabelas apresentam autores que não estão presentes
nas referências?
9. Figuras e fotos
a) As legendas são autoexplicativas?
b) Todas as figuras e fotos estão citadas no texto e vice-versa?

OBS: Para mais informações, consulte
www.adolescenciaesaude.com

Adolescência & Saúde

>

3ª CAPA
Anúncio (arquivo anexo)

4ª CAPA

Colaboração

Apoio

