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Nesta unidade temática, você verá que a adolescência é o pe-

ríodo de transição entre a infância e a fase adulta. A ado-

lescência é caracterizada por profundas modificações físicas e 

psicológicas, que transformam a maneira do indivíduo intera-

gir socialmente. 

A adolescência é o período em que ocorrem a maturação sexual, o 

aumento dos conflitos familiares e o processo de estruturação e soli-

dificação da personalidade do indivíduo. Nessa fase, são exigidas as 

responsabilidades, os valores morais e as atitudes decisivas, influen-

ciando a formação do caráter. Assim, a adolescência é caracterizada 

por um longo e complexo processo de amadurecimento.

A adolescência é um período de vulnerabilidade, intensas transfor-

mações, conflitos e desafios. Devido a todas essas mudanças que 

ocorrem com os adolescentes, os comportamentos de risco são 

frequentemente encontrados nesse grupo. 

Por comportamentos de risco entendemos, por exemplo, a não utilização 

de métodos contraceptivos, o uso de drogas e o uso excessivo de bebi-

das alcoólicas. Ao apresentarem comportamentos de risco, os adolescentes 

encontram-se mais expostos à gravidez precoce, aos acidentes, às diferentes 

formas de violência e às doenças sexualmente transmissíveis, dentre as quais 

se destaca a Aids.

Dessa forma, podemos concluir que promover a saúde e o desenvolvimento 

dos adolescentes é uma tarefa complexa. Portanto, a elaboração de ações 

e políticas voltadas para um atendimento de qualidade eficiente é funda-

mental na promoção da saúde do adolescente. Essas ações devem contar 

com a participação da família, dos profissionais da saúde e da educação, da 

sociedade civil e do Estado.
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Tema 1 | Aspectos históricos,  
conceituais e epidemio
lógicos da saúde do  
adolescente

Objetivo geral do tema

•	 Apresentar os principais aspectos históricos e conceituais rela-

cionados ao período da adolescência.

Objetivos específicos voltados para o 
conteúdo

1. ordenar os momentos históricos, em que ocorreu a construção 

do conhecimento sobre a adolescência;

2. definir o conceito de adolescência de acordo com o critério cro-

nológico;

3. identificar comportamentos de risco comuns aos adolescentes.

Competência a ser desenvolvida

Ao final desta tema, você deverá ser capaz de:

1. prestar assistência de enfermagem ao adolescente e sua família 

de forma integral e humanizada. 
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Cabeça nas nuvens...

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/511261
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O xote das meninas 

(Zé Dantas/Luiz Gonzaga)

Mas o doutor nem examina

Chamando o pai de lado

Lhe diz logo em surdina

Que o mal é da idade

E que pra tal menina

Não há um só remédio

Em toda medicina

Ela só quer, só pensa em namorar

Ela só quer, só pensa em namorar

A menina está tão apaixonada que o pai chegou a pensar que ela estava 

doente. O médico logo identificou que a menina não tem doença alguma; 

ela está é apaixonada! “O mal é da idade.” Que idade a menina apaixonada 

tem? Provavelmente, tem entre 12 e 18 anos, período em que normalmente 

se descobre o interesse por outra pessoa.

E que período é esse? É a adolescência. Nessa fase, ocorrem várias trans-

formações físicas e emocionais que provocam uma verdadeira turbulência, 
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causada pelas transformações hormonais e psicológicas. E essas turbulências 

podem fazer o adolescente se comportar de maneira arriscada. Os com-

portamentos de risco são bastante frequentes entre os adolescentes. Eles 

tendem a acreditar que são imunes a muitos perigos!

A menina apaixonada da música não pode se esquecer de usar camisinha 

na relação sexual com o seu amor. Assim, ela evitará a gravidez precoce e 

a possibilidade de infecção por alguma doença sexualmente transmissível. 

O uso de drogas é outro exemplo de com-

portamento de risco comum na adolescên-

cia e que pode trazer consequências desas-

trosas, como, por exemplo, a infecção pelo 

vírus da Aids. O uso excessivo de bebidas 

alcoólicas também é outro comportamento 

que pode colocar a vida do adolescente em 

risco. O adolescente embriagado, e, portan-

to, sem a plena consciência de seus atos, 

corre o risco de se envolver em brigas sérias 

ou acidentes de carro.

Os comportamentos de risco que os adoles-

centes possuem são variados e os diferentes 

setores da sociedade devem estar envolvi-

dos para amparar o adolescente, orientando-o em suas condutas. E você, 

como técnico em enfermagem, é uma pessoa importante nesse momento.

A adolescência foi reconhecida somente 
nos tempos modernos 

Acreditamos que, para compreender o presente, é necessário conhe-

cer o passado. Portanto, a forma mais apropriada para iniciar o estudo 

da Unidade 5 – Saúde do Adolescente é por meio de uma breve re-

trospectiva histórica da atenção à saúde do adolescente. Convidamos 

você a dar um mergulho no passado.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1068100
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/955164
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Na Idade Média, não era atribuído valor algum aos adolescentes, que eram 

considerados como adultos em miniaturas. 

A partir do século XVIII surgiram as primeiras tentativas de compreender e 

definir adolescência. Porém, somente no século XX a adolescência passou a 

ser reconhecida e estudada como um período específico do desenvolvimen-

to humano e o adolescente marcou em definitivo seu espaço e seu papel na 

sociedade. 

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1 e à Competência 1 

Como estudamos, na história da humanidade a fase da adolescência não 

foi sempre reconhecida como um período do desenvolvimento humano. A 

adolescência não era considerada, depois passou a ser vista como algo di-

ferente e, por fim, foi delimitada como uma fase separada das outras fases 

do desenvolvimento humano. Vamos ordenar esses eventos? Ligue as alter-

nativas a seguir:

(a) Idade Média ( ) A adolescência começa a ser entendida.

(b) Século XVIII ( ) A adolescência é considerada um período 

do desenvolvimento humano.

(c) Século XX ( ) Os adolescentes são considerados adultos 

em miniaturas.
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O que é adolescência? 

Até este momento, vimos como a adolescência foi reconhecida como uma 

fase do desenvolvimento humano ao longo da história da humanidade. Mas 

o que é, de fato, adolescência? Você vai conhecer esse conceito nos próxi-

mos itens do tema. 

Antes disso, escreva nas linhas a seguir o que você entende por adolescên-

cia. Relate qualquer evento importante que tenha acontecido a você ou a 

um amigo e que retrate a fase da adolescência. 
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Fonte: www.sxc.hu/photo/264245

Nossos conceitos estão intimamente ligados a nossa história de vida. Isso 

quer dizer que elaboramos conceitos a partir do que vivemos. Portanto, você 

deve ter definido a adolescência de acordo com sua história de vida, o que 

é bastante relevante. 

Você pode ter se lembrado da primeira vez que seus pais deixaram você 

viajar sozinho com os amigos ou da primeira vez que um menino ou menina 

mexeu com você... São tantas lembranças possíveis que é inviável escrever 

todas aqui. Mesmo porque cada pessoa tem suas próprias experiências e as 

vivencia de forma diferente.

E como será que a adolescência é definida? A palavra “adolescência” é de-

rivada do latim adolescere, que significa crescer. Em uma conceituação teó-

rica, podemos definir adolescência como uma etapa da vida do ser humano 

compreendida entre a infância e a fase adulta. A adolescência é caracteri-

zada como um complexo e amplo processo de crescimento (aumento do 

tamanho e do número de células) e desenvolvimento (avanço de estágios 

mais inferiores para os mais avançados de complexidade). 
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Hebe: a deusa da juventude na mitologia grega

Na mitologia grega, Hebe era considerada a deu-

sa da juventude. Hebe era, para os seres mortais, 

a quem se recorria para obter juventude.

O mito conta que a deusa, filha de Zeus e Hera, 

tinha o privilégio da eterna juventude. Por cau-

sa desse privilégio, Hebe tinha de realizar os 

trabalhos domésticos. Dentre as obrigações 

que tinha, a deusa era responsável por servir 

os deuses durante os banquetes que ocorriam 

no Olimpo, monte da Grécia e lar dos deuses. 

Em um dia de banquete, inundada pelo bri-

lho da juventude, ela caiu e entornou sobre 

um deus um pouco de ambrosia (um doce que 

oferecia a imortalidade a quem o comesse). 

Durante a queda, Hebe ficou em uma posição 

inconveniente, o que fez os deuses rirem sem parar. Uma versão 

do mito diz que a jovem ficou envergonhada e se negou a continu-

ar servindo os deuses. Atitudes intempestivas como essa que Hebe 

teve no banquete dos deuses são comuns entre os adolescentes. 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), numa di-

mensão biológica, definiu a adolescência como a fai-

xa etária compreendida entre 10 e 19 anos. 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) considera a adolescência como a faixa etária 

compreendida entre 12 e 18 anos. Assim, a OMS e 

a ECA consideram a fase da adolescência em faixas 

etárias diferentes. O Ministério da Saúde adota a clas-

sificação da OMS. 

A adoção do critério cronológico para o estabelecimen-

to do período da adolescência objetiva a identificação de 

requisitos que orientem as estratégias de elaboração de 

políticas de desenvolvimento coletivo e as programações 

de serviços sociais e de saúde pública, porém ignora as 

Fonte: http://www2.camara.
gov.br/comissoes/cssf/estatuto-
crian.html/imagem
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características individuais. Portanto, é importante ressaltar 

que os critérios biológicos, psicológicos e sociais também 

devam ser considerados na abordagem conceitual da ado-

lescência e da juventude (BRASIL, 2005, p. 7).

Atividade 2

Atende ao Objetivo 2 e à Competência 2

Sintetizando o que foi lido até aqui, defina adolescência.

Quero café... Não! Chá... Não! Leite... Ai, o 
que eu quero?

Apesar dos avanços nos estudos e pesquisas sobre a etapa do desenvolvi-

mento humano chamada adolescência, podemos perceber que o adolescen-

te ainda possui uma imagem indefinida perante a sociedade. Mas por que a 

sociedade olha o adolescente dessa forma? 

Isso decorre, principalmente, pelo fato de a adolescência se tratar de uma 

fase de intensas transformações. Essas transformações são entendidas 

como um processo de “desconstrução” e “reconstrução” de ideias, con-

ceitos e crenças.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/465451
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Fonte: modificado de http://
www.sxc.hu/photo/476344

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/120964
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Figura 1.1: Você conhece o Lego? É um brinquedo de montar formado por várias 
peças de plástico que se encaixam em inúmeras combinações diferentes. Na adoles
cência, o indivíduo desconstrói o que viveu na infância e reconstrói à sua maneira. 
Construir e reconstruir é o que pode ser feito com o Lego.
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A adolescência é um período em que o indivíduo rompe com o mundo in-

fantil e o reconstrói ao seu modo. Na reconstrução, o adolescente é influen-

ciado pelos momentos histórico, social e cultural nos quais está inserido. 

A adolescência assinala-se como uma difícil fase vivenciada pelos indivíduos, 

devido, principalmente, à dificuldade de compreensão e aceitação por parte 

da sociedade, seja no âmbito familiar, seja profissional ou social. 

Os adolescentes na educação e no trabalho

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/531271
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As políticas de desenvolvimento da educação têm sido implementadas nas 

últimas décadas com o intuito de:

•	 diminuir as taxas de analfabetismo, evasão escolar e repetência;

•	 facilitar o acesso do adolescente à educação. A exemplo disso, foram 

ampliados os acessos aos cursos técnicos e de terceiro grau. 

Mesmo com todo esse esforço do governo, as políticas implementadas não 

impediram a extinção do analfabetismo. 

Em relação às atividades laborais, o governo desenvolve ações para integrar 

o adolescente ao mundo do trabalho sem que ele perca o vínculo com suas 

atividades educativas. 

Atividades laborais 
São aquelas relacionadas ao 
trabalho.

Glossário
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/448351
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Dados do IBGE (2000) apontam que os adolescentes das classes sociais me-

nos favorecidas estão inseridos no mercado de trabalho no percentual de:

•	 6,9% – de 10 a 14 anos de idade;

•	 65% – de 15 a 17 anos;

•	 62% – de 18 anos;

•	 70% – de 19 anos.

O adolescente se arrisca. O resultado nem 
sempre é bom

No Brasil, a cada ano cerca de 26 mil adolescentes entre 10 e 19 anos de 

idade perdem a vida. As causas? São as mais variadas: acidentes, suicídio, 

violência, homicídio e outros males que, em sua maioria, poderiam ser pre-

venidos ou tratados, como as doenças sexualmente transmissíveis. Outros 

adolescentes sofrem com problemas crônicos de saúde ou deficiências que 

chegam a comprometer sua trajetória de vida, como alguns tumores e leu-

cemias. As taxas de mortalidade são mais elevadas em adolescentes do sexo 

masculino e na faixa etária de 15 a 19 anos. 
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MO R T E
A D O L E S C E N T E

AC I D EN T E S

HOM IC Í D IOV IO L ÊNC I A

DO E N Ç A S
S E X U A LM E N T E

T R A N SM I S S Í V E I S
S U I C Í D I O

Fonte: http://www.juranda.pr.gov.br/bankimg/1f612c5_carro_acidente.JPG

Os acidentes automobilísticos e a violência 

de um modo geral constituem a primeira 

causa de morte de adolescentes em todas 

as regiões do país.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1097315
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/772806
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Fonte: http://www.al.es.gov.br/images/noticia/ENTERRO_ALTA.JPG

Figura 1.2: Muitas famílias passam pela dor de perder um parente “tão moço, com 
uma vida inteira pela frente”. Atitudes impensadas podem acarretar tragédias que 
poderiam ter sido evitadas se houvesse maior responsabilidade e esclarecimento por 
parte dos envolvidos. 

Atividade 3

Atende ao Objetivo 3 e à Competência 1

A Operação Lei Seca é uma política que tem sido executada pelas ruas de 

todo o Brasil. Funcionários do Detran e da Polícia Militar têm estado nas 

ruas, seja na saída da praia ou durante a madrugada, parando os veículos 

para avaliar o teor alcoólico dos motoristas. Dessa forma, milhares de ado-

lescentes estão sendo contidos quanto a um determinado comportamento 

de risco, muito comum aos maiores de 18 anos. Vamos identificar esse com-

portamento por meio das imagens e da reportagem a seguir? Após observar 

as imagens e ler a reportagem, responda às perguntas.

Fonte: http://urutau.proderj.rj.gov.br/imprensa_imagens/EditaImprensa/
fotos/lei%20seca%200010.jpg
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Lei Seca reduz internações e óbitos em mais de 20% 

Avaliação do Ministério da Saúde mostra que foi positivo 
o impacto da nova legislação de trânsito 

Um ano após entrar em vigor no Brasil, a “Lei Seca” mos-

tra resultados positivos que confirmam a importância de 

manter e intensificar a fiscalização de motoristas que diri-

gem embriagados. De acordo com levantamento do Mi-

nistério da Saúde, divulgado hoje (17), em Brasília, o nú-

mero de internações provocadas por acidentes de trânsito 

nas capitais brasileiras reduziu de 105.904, no segundo 

semestre de 2007, para 81.359, no segundo semestre de 

2008. Ao todo, foram menos 24.545 hospitalizações – o 

que representa queda de 23% nos atendimentos às víti-

mas do trânsito financiados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). (...) No Brasil, motoristas flagrados excedendo o li-

mite de 0,2 gramas de álcool por litro de sangue estão 

sujeitos à multa de R$ 957,00, perda da carteira de moto-

rista por um ano e ainda à apreensão do carro. Além disto, 

medida acima de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue 

é considerado crime e pode levar à prisão. 

Fonte: http://189.28.128.100/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalheNoticia 
&id_area=124&CO_NOTICIA=10320. Acesso em: 17 jun. 2009.

Fonte: http://www.rn.gov.br/news/Upload/20080711-120041-csp_ 
bafometro2.jpg
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/494062
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Na Operação Lei Seca, os motoristas estão sendo avaliados quanto à inges-

tão de bebidas que contenham .

Essa avaliação é feita por meio de um aparelho chamado bafômetro. O ba-

fômetro pode ser observado na figura em que o policial o posiciona diante 

da  (parte do corpo) do adolescente.

A reportagem diz que o resultado da Operação Lei Seca tem sido muito po-

sitivo, pois ela reduziu em 23% os atendimentos às vítimas de trânsito. Que 

tipo de acidente a Lei Seca objetiva evitar?  .

Gravidez precoce

Atualmente, é comum ver adolescentes 

que já são pais! A gravidez precoce é uma 

situação bastante frequente entre as ado-

lescentes. É alta a taxa de hospitalização 

entre os adolescentes do sexo feminino (15 

a 19 anos). Os principais motivos são a gra-

videz, o parto e o pós-parto. 

As campanhas nacionais de esclarecimento 

sobre o planejamento familiar são divulga-

das e promovidas nos serviços de saúde do 

país. Entretanto, não estão conseguindo reduzir a distância entre saber e 

prática no adolescente. Isso quer dizer que eles não estão conseguindo as-

similar as mensagens enviadas pelas campanhas nacionais e praticá-las da 

forma que foi recomendada.

Fonte: http://www.riodasostras.rj.gov.br/img/not10.jpg
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Mas por que tantos adolescentes têm filhos tão cedo? A maioria dos ado-

lescentes não utiliza qualquer método para evitar a gravidez durante a re-

lação sexual.  Apenas 14% dos adolescentes usam algum tipo de método 

contraceptivo, o que resulta em altas taxas de gravidez na adolescência. A 

maternidade precoce constitui um dos principais fatores de evasão escolar. 

Outro assunto inerente à gravidez na ado-

lescência é o aborto. A taxa de aborto anu-

al no Brasil é de 1 a 1,2 milhão, constituin-

do para o Sistema Único de Saúde a quinta 

maior causa de internação. O aborto é 

responsável por 9% das mortes maternas 

(BRASIL, 1999). 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1018572
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Fonte: http://www.sxc.hu/pho-
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Fonte: http://www.projovem.gov.br/
revista02/img/nossasaude01.jpg

d) 

Fonte: http://www.projovem.gov.br/revista02/
nossasaude.html

 (e) 

Fonte: http://www.projovem.gov.br/revista02/
nossasaude.html

Figura 1.3: Métodos anticoncepcionais (que evitam a gravidez) mais comumente utilizados: (a) pílula anticon
cepcional; (b) camisinha; (c) diafragma; (d) camisinha feminina; (e) DIU ou dispositivo intrauterino. Desses, o 
único método que evita a transmissão de doenças por meio da relação sexual é a camisinha.
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Saúde do adolescente

O abuso sexual e a exploração comercial dos adolescentes contribuem para 

o crescimento da vulnerabilidade destes à Aids. O uso de drogas e a rela-

ção sexual desprotegida também favorecem a progressão da Aids entre os 

adolescentes.

Diante disso, você pode perceber que os agravos à saúde do adolescente es-

tão diretamente relacionados a seu comportamento e suas condições de vida. 

(a) 

Fonte: http://www.aids.gov.br/data/docu-
ments/storedDocuments/%7B2B726F58 
-E766-4CAE-9596-6C05C8B9 718E%7D/ 
%7B2DC33A12-5FE6-42C0-AB33-EF601 
A7ADC11 %7D/esquema_virus.jpg

(b) 

Fonte: http://www.itapeva.sp.gov.br/index 
_arquivos/noticias/home/ 2009/ 19022009/
aids01.jpg

(c)  

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/913793
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(d) 

Fonte: http://www.pi.gov.br/noticias/ fotos/
sangue.jpg

 (e) 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/161052

Figura 1.4: O vírus da Aids (a) está presente no esperma, nas secreções vaginais, no leite materno e no sangue 
das pessoas contaminadas. Uma pessoa infectada pode transmitir Aids para outra por meio de relações sexuais 
sem camisinha (b), compartilhamento de seringas ou qualquer objeto cortante com sangue contaminado (c), 
transfusão de sangue (d) ou aleitamento materno (e).  
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O que o governo faz para proteger os adoles-
centes?

O Ministério da Saúde, pela Portaria nº 980/GM de 

21/12/1989, criou o Programa de Atenção à Saúde do 

Adolescente (PROSAD) que, basicamente, tem como ob-

jetivos:

•	 Estimular e apoiar a implantação e/ou implementação 

dos Programas Estaduais e Municipais, na perspectiva 

de assegurar ao adolescente um atendimento ade-

quado às suas características, respeitando as particu-

laridades regionais e a realidade local. 

•	 Contribuir com as atividades intra e interinstitucional, 

nos âmbitos governamentais e não governamentais, 

visando à formulação de uma política nacional para a 

adolescência e juventude, a ser desenvolvida nos ní-

veis Federal, Estadual e Municipal.

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd09_ 13.pdf. 

O Prosad, destinado a todos os jovens entre 10 e 19 anos, caracteriza-se pela 

integralidade das ações e pelo enfoque preventivo e educativo. O Prosad visa 

garantir aos adolescentes o acesso à saúde com ações de caráter multiprofis-

sional, intersetorial e interinstitucional. 

Outras ações governamentais de atenção à saúde do adolescente também 

merecem destaque, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 

o Programa de Atenção à Saúde da Família (PSF). Este último foi implantado 

em 1994 como modelo para atenção básica.
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Confissões de adolescente

Durante a adolescência, Maria Mariana 

escreveu em um diário suas experiências 

mais íntimas: o súbito interesse pelo sexo 

masculino, a questão das drogas, a impor-

tância dos amigos e a relação com os pais. 

O diário de Maria Mariana virou peça, lo-

tando teatros em todo o Brasil. Em 1990, 

a peça passou a ser um seriado de tele-

visão. O diário virou livro com ilustrações 

do diário original. 

A história retrata bem a turbulência que ocorre dentro dos ado-

lescentes.

 
Atividade 4

Atende aos Objetivos 2 e 3

Considerando que a adolescência é caracterizada como um complexo e 

amplo processo de  e  em que in-

tensas transformações ocorrem provocando uma verdadeira turbulência, os 

 de  são bastante frequentes entre 

os adolescentes, que tendem a acreditar que são imunes.

Conclusão

A adolescência caracteriza-se como uma fase de transição entre a infância 

e a idade adulta, ocorrendo uma série de transformações físicas e emocio-

nais. O amadurecimento do exercício da sexualidade necessita de apoio e 

acompanhamento desse segmento populacional, pelos pais, educadores e 

profissionais de saúde.
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Resumo

Este tema abordou o período da adolescência de uma forma geral, sendo 

destacados os seguintes tópicos:

•	 conceito de adolescência e processo de reconhecimento dessa fase pela 

sociedade ao longo do tempo;

•	 políticas públicas direcionadas ao adolescente, como as desenvolvidas 

para integrá-lo ao mundo do trabalho sem que ele perca o vínculo com 

suas atividades educativas e o Programa de Atenção à Saúde do Adoles-

cente (Prosad);

•	 riscos inerentes ao comportamento do adolescente, tais como: aciden-

tes, suicídio, violência, homicídio, doenças sexualmente transmissíveis e 

gravidez precoce.

Informação sobre a próxima aula

No próximo tema, estudaremos o crescimento e o desenvolvimento do ado-

lescente.

Respostas das atividades

Atividade 1

(a) Idade Média (b) A adolescência começa ser entendida.

(b)

(c)

Século XVIII

Século XX

(c) A adolescência é considerada um período 

do desenvolvimento humano.

(a) Os adolescentes são considerados adultos 

em miniaturas.

Atividade 2

Adolescência é uma etapa da vida do ser humano compreendida entre a 

infância e a fase adulta.
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Atividade 3

Álcool.

Boca.

Acidente de carro, ônibus, caminhão, moto.

Atividade 4

Considerando que a adolescência é caracterizada como um complexo e am-

plo processo de crescimento e desenvolvimento em que intensas transfor-

mações ocorrem provocando uma verdadeira turbulência, os comportamen-

tos de risco são bastante frequentes entre os adolescentes, que tendem a 

acreditar que são imunes.
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