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1 LEGISLAÇÃO  

Antes de proceder a leitura do capitulo a seguir, e indispensável consultar a legislação 
relacionada ao Sistema COFEN/Conselhos Regionais que se vincula à Saúde do 
Adolescente: 
 
Lei nº 7.498/1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras 
providências.  
Decreto nº 94.406/1987. Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe 
sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências. 
Resolução COFEN nº 195/1997. Dispõe sobre a solicitação de exames de rotina e 
complementares por Enfermeiro. 
Resolução COFEN nº 564/2017. Aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem. 
Resolução COFEN nº 358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou 
privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. 
Resolução COFEN nº 429/2012. Dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário 
do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de 
suporte - tradicional ou eletrônico. 
Resolução COFEN nº 487/2015. Veda aos profissionais de Enfermagem o cumprimento da 
prescrição médica a distância e a execução da prescrição médica fora da validade. 
Resolução COFEN nº 509/2016. Atualiza a norma técnica para Anotação de Responsabilidade 
Técnica pelo Serviço de Enfermagem e define as atribuições do enfermeiro Responsável 
Técnico. 
Resolução COFEN nº 514/2016. Aprova o Guia de Recomendações para os registros de 
enfermagem no prontuário do paciente, com a finalidade de nortear os profissionais de 
Enfermagem. 
Parecer Técnico CTA/Coren-MS n. 04/2018: Atendimento a paciente menor de idade 
desacompanhado dos pais para realização de consulta pré-natal, testes rápidos de HIV e Sífilis 
e outros procedimentos de enfermagem.  1 
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2 INTRODUÇÃO 
 

 

A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde delimitam 1 

adolescência o período entre os 10 e 20 anos incompletos; o período de 10 a 24 2 

anos é considerado como juventude. Entretanto, o Estatuto da Criança e do 3 

Adolescente (ECA) define adolescentes entre 12 e 18 anos, onde por um período, 4 

adolescência e juventude se coincidem. O começo da adolescência é marcado pelo 5 

início da puberdade, e o final da adolescência, tanto na teoria como na prática, não 6 

permite critérios rígidos (PATRÍCIO et al., 2009). 7 

A adolescência diz respeito à passagem da infância para a idade adulta, 8 

enquanto a puberdade refere-se às alterações biológicas que possibilitam o 9 

completo crescimento, desenvolvimento e maturação do indivíduo, assegurando a 10 

capacidade de reprodução e preservação da espécie. O crescimento e 11 

desenvolvimento são eventos programados geneticamente, porém fatores inerentes 12 

ao indivíduo e fatores ambientais podem induzir modificações neste processo. A 13 

puberdade, considerada uma etapa inicial ou biológica da adolescência, caracteriza-14 

se pela ocorrência de dois tipos de mudanças no sistema reprodutivo sexual 15 

(BRASIL, 2008).  16 

Em primeiro lugar, as características sexuais primárias que nas meninas 17 

referem-se às alterações dos ovários, útero e vagina; e nos meninos, testículos, 18 

próstata e glândulas seminais, experimentam marcantes mudanças estruturais. Em 19 

segundo lugar, acontece o desenvolvimento das características sexuais 20 

secundárias: nas meninas, o aumento das mamas, aparecimento dos pelos 21 

pubianos e axilares; nos meninos, o aumento da genitália, pênis, testículos, bolsa 22 

escrotal, além do aparecimento dos pelos pubianos, axilares, faciais e mudança do 23 

timbre da voz. Paralelamente à maturação sexual são observadas outras mudanças 24 

biológicas, como as alterações no tamanho, na forma, nas dimensões e na 25 

composição corporal (quantidade da massa muscular e tecido adiposo) e na 26 

velocidade de crescimento, que é o chamado estirão puberal (BRASIL, 2008).  27 

A composição corporal do adolescente oscila em função da maturação 28 

sexual. A idade da menarca representa o início da desaceleração do crescimento 29 

que ocorre no final do estirão puberal, e o maior acúmulo de tecido adiposo. Para os 30 

meninos, o pico de crescimento coincide com a fase adiantada do desenvolvimento 31 
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dos genitais e pilosidade pubiana, momento em que também ocorre 32 

desenvolvimento acentuado de massa magra e muscular A Organização Mundial de 33 

Saúde (OMS) recomenda para estudos de rastreamento populacional, a utilização 34 

de dois eventos de maturação para cada sexo, um inicial como marcador do estirão 35 

do crescimento e outro indicando que a velocidade máxima de crescimento já 36 

ocorreu. Para o sexo feminino, o marcador inicial do estirão do crescimento é a 37 

presença do broto mamário (estágio M2 de mamas) e, para indicar que a velocidade 38 

máxima já ocorreu, a menarca. Já para os meninos o marcador inicial do estirão é o 39 

aumento da genitália (estágio G3) e para indicar a velocidade máxima, o estágio 40 

quatro ou cinco de genitália ou a mudança da voz. Para avaliar qualquer 41 

adolescente a respeito de seu crescimento e desenvolvimento puberal é necessário 42 

saber, com precisão a altura, o peso e a maturação sexual (BRASIL, 2008). 43 

A atenção à saúde do adolescente tem sido um desafio para a organização 44 

dos serviços de saúdem por tratar-se de um grupo social em fase de grandes e 45 

importantes transformações psicobiológicas articuladas a um envolvimento social e 46 

ao redimensionamento da sua identidade e dos novos papéis sociais que vão 47 

assumindo (AYRES; FRANÇA JÚNIOR, 1996).  48 

As transformações ocorridas nessa fase surgem diversas características e 49 

peculiaridades, como alterações na relação de dependência com a família, escolha 50 

de um projeto de vida, inserção no mercado de trabalho, além de importantes 51 

mudanças físicas e mentais, articuladas a uma reorganização de identidade e papéis 52 

sociais. Em decorrência dessas características, que podem acarretar grandes 53 

mudanças no comportamento dos adolescentes, percebe-se o quanto essa fase 54 

deve ser valorizada e tratada de modo especial, pois é um grupo de grande 55 

vulnerabilidade, com distinta exposição a fatores de risco que podem resultar em 56 

algum tipo de agravo (PATRÍCIO et al, 2009). 57 

A população adolescente e jovem vive uma condição social que é única: 58 

uma mesma geração, num mesmo momento social, econômico, político e cultural do 59 

seu país e do mundo. Ou seja, a modalidade de ser adolescente e jovem depende 60 

da idade, da geração, da moratória vital, da classe social e dos marcos institucionais 61 
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e de gênero presentes em dado contexto histórico e cultural (MARGULIS; URRESTI, 62 

1996; ABRAMO, 2005). 63 

Nas ultimas décadas, houve uma importante modificação demográfica 64 

relacionada à queda da mortalidade infantil e da fecundidade, ao aumento da 65 

expectativa de vida e aos movimentos migratórios e de urbanização. Houve, ainda, 66 

uma desaceleração no ritmo de crescimento da população adolescente e jovem com 67 

a expectativa de que este segmento continue crescendo. Mesmo com a 68 

desaceleração no ritmo de crescimento da população jovem, hoje, a geração de 69 

adolescentes e jovens de 10 a 24 anos de idade e significativa, representando, no 70 

censo de 2010, um total de 51.402.821 pessoas – 36,89% da população brasileira 71 

(BRASIL, 2017). 72 

Adolescentes e jovens constituem um grupo populacional que exige novos 73 

modos de produzir saúde. Seu ciclo de vida particularmente saudável evidência que 74 

os agravos em saúde decorrem, em grande medida, de modos de fazer “andar a 75 

vida”, de hábitos e comportamentos, que, em determinadas conjunturas, os 76 

vulnerabilizam. As vulnerabilidades produzidas pelo contexto social e as 77 

desigualdades resultantes dos processos históricos de exclusão e discriminação 78 

determinam os direitos e as oportunidades de adolescentes e jovens brasileiros. 79 

Cada sujeito nas suas dimensões biológica, psicológica e sociocultural constitui uma 80 

unidade indissociável. Nesse contexto, a atenção a adolescentes e jovens deve 81 

pautar-se na Integralidade. Esse paradigma imprime o respeito a diversidade e a 82 

certeza de que, para a promoção de uma vida saudável, e preciso, antes de tudo, a 83 

inclusão de todos (BRASIL, 2017). 84 

A elaboração de políticas públicas voltadas para o atendimento dos 85 

adolescentes vem se tornando prioridade no Brasil, devido ao aumento dessa 86 

população e também pela ineficiência dos programas implantados na realização de 87 

atividades de promoção de saúde e prevenção de agravos (PATRÍCIO et al., 2009). 88 

A maioria dos problemas de saúde que acometem essa população está 89 

diretamente relacionada a questões que podem ser prevenidas em nível primário, 90 

como gravidez na adolescência, aumento do consumo de álcool e outras drogas, 91 
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causas externas, como acidentes automobilísticos, homicídios e suicídios, infecções 92 

sexualmente transmissíveis (IST/HIV), dentre outros (PATRÍCIO et al, 2009). 93 

Neste sentido, a consulta de enfermagem deve ser fundamentada no 94 

processo de interação, investigação, diagnóstico, educação e intervenção, baseada 95 

em uma relação de confiança e empatia onde o enfermeiro deve manter uma 96 

postura de compreensão e atenção a todas as informações, queixas e necessidades 97 

que levaram o adolescente a procurar esse atendimento (PATRÍCIO et al, 2009). 98 

No que tange a privacidade e confidencialidade é apoiando-se no artigo Art. 99 

52 sobre manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade 100 

profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, 101 

ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou 102 

responsável legal. § 2º O fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça 103 

à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando 104 

necessário à prestação da assistência (COFEN, 2017). 105 

Neste sentido, o art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura o 106 

atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do 107 

Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e aos 108 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 1990). 109 

Considerando Nota Técnica N. 04 da Coordenação Geral de Saúde do 110 

Adolescente e do Jovem sobre o atendimento de adolescentes desacompanhados 111 

de pais ou responsáveis: 112 

 113 

Recomenda-se às equipes e profissionais de saúde:  114 
a) sempre encorajar o adolescente a envolver a família no 115 
acompanhamento dos seus problemas, já que os pais ou responsáveis têm 116 
a obrigação, legal, de proteção e orientação de seus filhos ou tutelados;  117 
b) que a quebra do sigilo, sempre que possível, seja decidida pela equipe 118 
de saúde juntamente com o adolescente e fundamentada no benefício real 119 
para pessoa assistida;  120 
c) no caso de se verificar que a comunicação ao adolescente poderá causar 121 
maior dano, a quebra do sigilo deve ser decidida somente pela equipe de 122 
saúde com as cautelas éticas e legais já mencionadas (BRASIL, 2017). 123 

 124 

Considerando orientações publicadas pelo Ministério da Saúde, em caso que 125 

o adolescente procurar a Unidade Básica de Saúde sem o acompanhamento dos 126 

pais, ele tem o direito de ser atendido sozinho. No entanto, a equipe poderá negociar 127 
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com ele a presença dos pais ou responsáveis se for o caso. A entrevista inicial 128 

poderá ser feita só com o adolescente, ou junto com a família. De qualquer forma, é 129 

importante haver momento a sós com o adolescente, que será mais de escuta, 130 

propiciando uma expressão livre, sem muitas interrogações, evitando-se 131 

observações precipitadas (BRASIL, 2018). 132 

A partir da atenção integral à saúde pode-se intervir de forma satisfatória na 133 

implementação de um elenco de direitos, aperfeiçoando as políticas de atenção a 134 

essa população. 135 

Assim, na perspectiva ética, é importante que o profissional de saúde 136 

informe ao paciente, inicialmente, os limites que regem o serviço com relação à 137 

confidencialidade. Da mesma forma, é importante que a família compreenda que a 138 

comunicação e o encaminhamento das questões como adolescente podem ficar 139 

prejudicados se houver quebra deste sigilo (BRASIL, 2008).  140 

141 
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3 CONSULTA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADOLESCENTE 142 
 143 

 Subjetivo Objetivo Avaliação Plano 

CIPE Histórico de 

enfermagem 

Exame 

Físico 

Diagnóstico de 

Enfermagem 

 

Resultado de 

Enfermagem 

Intervenções de 

Enfermagem 

 

Prescrições 

farmacológicas 

CIAP Código de queixa 

principal 

Exames Código do Problema 

e/ou condição 

detectada 

Código de Intervenções 

e/ou procedimentos 

 

 144 

Instrumento de consulta de enfermagem com Adolescente – ESUS/SOAP 

Nome:                                                                                         Nome social: 

CNS:  Data de nascimento:  

Subjetivo – Histórico de Enfermagem 

Motivo da consulta: 

Desconforto respiratório/queixas respiratórias: 

Eliminações vesicais/intestinais: 

Consumo alimentar/hidratação/bebidas:  

Perda/aumento de peso: 

Queixas auditivas/oculares: 

Pele (Feridas, lesões, manchas, acne): 

História menstrual/DUM: 

Atividade sexual/história sexual:  

Contracepção: 

Identidade de gênero (qual gênero se identifica: homem, mulher, transgênero, intersexual...): 

Orientação sexual (atração, desejo, afetividade, práticas sexuais – homoafetivo, biafetivo, 
heteroafetivo, assexual,...): 

Gestações, partos, abortamentos: 

Doenças prévias: 

Doenças na família: 

Uso de medicações: 

Alergias:                                                             Intolerância: 

Uso de drogas lícitas e ilícitas: 

Sono, repouso, higiene corporal: 

Situação escolar:                                                              Turno: (  ) Diurno (  ) Noturno 

Presença/ausência de acompanhante: 

Relações familiares: 

Renda do adolescente/família: 

Crença/espiritualidade: 

Como se sente com sua vida: 
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Planos para futuro:  

Ocupação:  

Emoções: 

Recreações e atividades físicas: 

Objetivo -  exame físico e resultado de exames  

Pressão arterial:                       Pulso:                  Respiração               Temperatura: 

Peso:  Estatura: IMC: 

Classificação do IMC: 

Vacinação: 

Exame físico completo: 
Alterações de pele: 
Avaliação dos linfonodos: 
Avaliação cardíaca e respiratória: 
Avaliação neurológica: 
Avaliação da capacidade visual e auditiva: 
Avaliação da cavidade oral: 
Avaliação postural: 
Avaliação do desenvolvimento puberal: 
Avaliação do desenvolvimento das mamas: 

Sexualidade - corrimento; verrugas, exame especular, outros: 

Desenvolvimento da maturação – avaliação/questionamentos: 
Menarca; presença de pêlos na genitália, rosto, axila; hipertrofia muscular; acúmulo de 
tecido adiposo; alargamento da pelve; muda vocal; volume testicular e desenvolvimento 
peniano; –; ginecomastia. 

Realização de exame laboratorial/imagem:  
 

Avaliação de exames: (   ) Sem alterações 

                                        (   ) Com alterações: 

145 
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4 FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM 146 

 147 

 148 

 149 
 150 
 151 
 152 
 153 

 154 

 155 

 156 
 157 
 158 
 159 

 160 
 161 
 162 

 163 
 164 

 165 
 166 
 167 

 168 

 169 
 170 
 171 

 172 
 173 

 174 
 175 
 176 
*Adolescente com riscos inerentes à faixa etária: Aquele que apresente riscos inerentes à faixa 
etária, como por exemplo, a impulsividade, a onipotência juvenil, o pensamento mágico, imaturidade 
emocional, a influência do grupo de pares e outros. 
No entanto, identifica-se no seu contexto de vida número maior de fatores de proteção em relação 
aos fatores de risco. 

**Adolescente em situação de risco não inerentes à faixa etária: Aquele que apresenta riscos 
biológicos, emocionais, familiares e/ou sociais.  
- risco biológico: obesidade, doenças crônicas; de risco emocional: depressão/ ansiedade, uso e 
abuso de drogas;  
- risco familiar: pais alcoolistas/drogaditos, com paternidade/maternidade prejudicada (conflito no 
desempenho do papel mãe/pai), com transtornos mentais e déficit intelectual;  
- risco social: morar em áreas de tráfico de drogas, pobreza extrema, exploração sexual infantil, 
violência, negligência do cuidador. Identifica-se no seu contexto de vida um número menor de fatores 
de proteção em relação aos fatores de risco.  

Fonte:Patrício et al. (2015). 

177 

Consulta de 

enfermagem 

Adolescente 

em risco? 
Não Sim 

Situação de 

risco inerente à 

adolescência* 

Situação de 

risco não 

inerente à 

adolescência** 

Consulta de enfermagem 

Semestral e/ou com 

periodicidade a critério do 

enfermeiro e dependendo 

do risco encaminhar para 

avaliação médica. 

Consulta de 

enfermagem 

Semestral 
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5 DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 178 

Principais 
diagnóstico / 
resultados de 
enfermagem – 

CIPE 

CIAP 

Principais Intervenções de Enfermagem 

Orientações e Encaminhamento 
Prescrição 

farmacológi
ca 

Solicitação 
de exames 

- Abuso de Álcool 
(ou Alcoolismo) 

- P15 Abuso 
crônico de álcool 
- P16 Abuso 
agudo de álcool 

- Encaminhar para profissional médico 
ou serviço de urgência, se necessário; 
- Aconselhar sobre uso de álcool;  
- Apoiar condição psicológica; 
- Apoiar família; Encaminhar para 
avaliação e atendimento psicológico 
em serviço de referência; 
- Avaliar resposta psicossocial ao 
plano de cuidado; Facilitar acesso ao 
tratamento;  
- Monitorar abstinência; 
- Realizar atividades educativas de 
prevenção ao uso de álcool nos 
equipamentos sociais da comunidade. 

  

- Abuso de drogas 
- P19 Abuso de 

drogas 

- Encaminhar para o serviço de 
emergência, se necessário;  
- Encaminhar para atendimento 
psicológico em serviço de referência;  
- Encaminhar para terapia de grupo de 
apoio; 
- Facilitar acesso ao tratamento; 
- Orientar sobre consequências do 
abuso de drogas; 
- Orientar sobre manejo (controle) dos 
sintomas de abstinência; 
- Orientar sobre prevenção de recaída; 
- Apoiar processo familiar de 
enfrentamento; 
- Avaliar adesão ao regime 
terapêutico;  
- Promover (proporcionar, fornecer) 
apoio emocional; 
- Reforçar conquistas; 
- Realizar atividades educativas de 
prevenção ao uso de drogas nos 
equipamentos sociais da comunidade. 

  

- Abuso de Tabaco 
(ou de Fumo) 

- P17 Abuso de 
tabaco 

- Aconselhar paciente;  
- Encaminhar para grupo de tabagismo 
mais próximo;  
- Encaminhar para avaliação e 
atendimento psicológico em serviço de 
referência; 
- Orientar sobre exposição ao 
tabagismo secundário (passivo); 
- Realizar atividades educativas de 
prevenção ao uso de tabaco nos 
equipamentos sociais da comunidade. 
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- Adesão ao 
Regime de 
Imunização 

- A98 Medicina 
preventiva/manut
enção de saúde 

- Realizar reforço positivo para manter 
esquema vacinal em dia. 

  

- Autoimagem, 
negativa 

- P23 
Sinais/sintomas 
relacionados ao 
comportamento 
do adolescente 

- Apoiar imagem corporal, positiva;  
- Identificar percepções alteradas; 
- Obter dados sobre condição 
psicológica; 
- Solicitar apoio da equipe 
multiprofissional1. 

  

- Automutilação 

- P23 
Sinais/sintomas 
relacionados ao 
comportamento 
do adolescente 

- P29 
Sinais/sintomas 

psicológicos, 
outros 
- P76 

Perturbações 
depressivas 

- S18 
Laceração/corte 

- Avaliar ferimentos; 
- Encaminhar para consulta e 
avaliação médica; 
- Realizar curativo de acordo com a 
cobertura indicada; 
- Obter dados sobre condição 
psicológica;  
- Reforçar comportamento, positivo; 
- Promover estabelecimento de limites; 
- Orientar sobre controle de impulso; 
- Solicitar apoio da equipe 
multiprofissional1; 
- Notificar Violência autoprovocada;  
- Monitorar adesão ao regime 
terapêutico. 
- Avaliar situação vacinal. 

  

- Baixa autoestima 

- P23 
Sinais/sintomas 
relacionados ao 
comportamento 
do adolescente 

- P76 
Perturbações 
depressivas 

- A18 
Preocupação com 

aparência 

- Encorajar afirmações positivas; 
- Facilitar capacidade para comunicar 
sentimentos; 
- Obter dados sobre condição 
psicológica; 
- Solicitar apoio da equipe 
multiprofissional1. 

  

- Capaz de 
executar o 

autocuidado com a 
pele com acne 

- S06 Erupção 
cutânea 

localizada; 
- S07 Erupção 

cutânea 
generalizada; 
- S21Sinais/ 
sintomas da 

textura da pele. 

- Reforço positivo da capacidade de 
executar os cuidados com a pele e 
com alimentação equilibrada. 

  

- Cólica menstrual 
presente; 

- Descarga (ou 
fluxo) menstrual 

anormal; 
- Menorragia. 

- X02 Dores 
menstruais 

- W06 
menstruação 

excessiva 
- X07 

Menstruação 
irregular/ 
frequente 

- Orientar quanto a hábitos de higiene 
corporal e íntima; 
- Orientar a realizar registro dos 
sintomas e datas; 
- Orientar aplicação de calor local com 
média intensidade, em baixo ventre, 
enquanto tiver dor. 
- Orientar a realizar exercício físico 
moderado e aumentar ingesta hídrica; 
- Orientar sobre os riscos de 

Ibuprofeno 

600mg, via 

oral de 8/8 

horas, se 

necessário 

 

Hemogram
a completo, 

se 
necessário. 
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automedicação; 
- Encaminhar para avaliação médica, 
se necessário. 

- Comportamento 
sexual eficaz; 

- Conhecimento 
sobre 

comportamento 
sexual eficaz 

- P23 Sinais/sint. 
comportamento 

adolescente 
- A98 Medicina 

preventiva/ 
manutenção de 

saúde 

- Reforçar orientações sobre métodos 
de prevenção das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis; 
- Reforço para prevenção de gravidez 
indesejada e prescrição de métodos 
contraceptivos e de barreira. 

Seguir 
Protocolo de 
IST/HIV e de 
saúde sexual 

e 
reprodutiva. 

Ofertar 
testes 

rápidos 
para 

Gravidez, 
HIV, Sífilis 
e Hepatites 
Virais, se 

necessário. 

- Comportamento 
sexual 

problemático; 
- Potencial para 

risco de 
promiscuidade; 

- Relação sexual 
iniciado; 

- Relação sexual de 
risco; 

- Risco de 
gestação, não 

intencional; 
- Estado de 

gravidez não 
planejada 

- Z04 Problemas 
socio-cultural 

- P23 Sinais/sint. 

comportamento 

adolescente 

 

- Orientar sobre métodos de 
prevenção das Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST); 
- Orientações para prevenção de 
gravidez indesejada e prescrição de 
métodos contraceptivos e de barreira; 
- Em casos de sinais e sintomas de 
IST seguir Protocolo de IST/HIV; 
- Realizar atividades educativas nos 
equipamentos sociais. 

Seguir 
Protocolo de 
IST/HIV e de 

Saúde 
Sexual e 

Reprodutiva 

Ofertar 
testes 

rápidos 
para 

Gravidez, 
HIV, Sífilis 
e Hepatites 

Virais. 

- Desenvolvimento 
de adolescente, 

prejudicado; 
- Crescimento e 
desenvolvimento 

incompatíveis com 
a idade 

- A18 
Preocupação com 

aparência; 
- T10 Atraso 
crescimento 
- T99 Outras 

doenças 
endoc./met./nutric

ionais 

- Realizar o estadiamento 
maturacional de Tanner em todas as 
consultas de enfermagem; 
- Identificar e gerir os medos, dúvidas, 
preconceitos e valores dos 
adolescentes; 
- Orientar que a maturação sexual está 
correlacionada com fatores ambientais 
e genéticos; 
- Vigilância contínua com consultas a 
cada 6 meses para monitoramento das 
alterações. 
- Orientar alimentação saudável e 
prática de exercícios físicos regulares; 
- Se menino, orientar que a 
ginecomastia é um evento puberal 
comum e desaparece 
espontaneamente em até três anos. 
- Encaminhar para avaliação médica 
caso a ginecomastia manifeste: 
secreção saindo dos mamilos, sinais 
inflamatórios (vermelhidão, calor), 
tumoração testicular, mamas 
aumentando muito rapidamente, ou 
muito dolorosas e se estiverem 
causando vergonha, constrangimento 

  



 

13 

 

e retraimento social. 

- Diabetes 
- Hiperglicemia 
- Hipoglicemia 

- T87 
Hipoglicemia 

- T89 Diabetes 
insulino-

dependente 
- T90 Diabetes 
não insulino-
dependente 

- Orientar alimentação saudável e 
prática de atividade física; 
- Orientar sobre sinais de alerta para 
casos de glicemia alterada; 
- Gerenciar Hiperglicemia; 
- Gerenciar Hipoglicemia; 
- Encaminhar para o serviço de 
urgência, se necessário; 
- Encaminhar para equipe 
multidisciplinar1 para 
acompanhamento; 
- Seguir protocolo de diabetes para 
adolescente. 

Seguir 
protocolo de 

Diabetes 
para 

adolescente 

Seguir 
protocolo 

de 
Diabetes 

para 
adolescent

e 

- Exposição Sexual 
desprotegida 

- P23 
Sinais/Sintomas 

do 
comportamento 
do adolescente; 
- W02 Medo de 
estar grávida 

- W10 
Contracepção 

pós-coital 

- Orientar sobre importância do uso de 
métodos contraceptivos;  
- Orientar sobre prevenção de IST;  
- Promover apoio emocional; 
- Realizar atividades educativas sobre 
prevenção de IST's. 
- Seguir Protocolo de Profilaxia Pós-
Exposição, se necessário. 

Encaminhar 
para 

prescrição da 
medicação 

de Profilaxia 
Pós-

Exposição, 
conforme 

fluxo 
municipal, se 

indicado. 

Realizar 
testagens 

rápida para 
HIV, Sífilis 
e Hepatites 

Virais. 
Realizar 
testagem 
rápida de 
gravidez, 

se 
necessário. 

- Falta de 
conhecimento 

sobre gestação 

- W02Medo de 
estar grávida 

- W29 
Sinais/sintomas 

da gravidez. 

Se gestação confirmada: seguir 
fluxograma de pré-natal. 
 
Se gestação não confirmada:  
-Orientar e prescrever 
anticoncepcional oral, injetável ou de 
longa duração conforme protocolo de 
Saúde Sexual e Reprodutiva; 
- Orientar sobre prevenção das 
Infecções Sexualmente 
Transmissíveis. 

Seguir 
protocolo de 

Saúde 
Sexual e 

Reprodutiva 

Realizar 
teste rápido 
de gravidez 
e de HIV, 
Sífilis e 

Hepatites 
Virais; 

Solicitar 
BHCG na 
ausência 
do teste 
rápido. 

- Gestação 
(Gravidez), 

Prejudicada; 
- Período de 

gravidez 
(especificar 
trimestre); 

- W84 Gravidez 
de alto risco 

- Seguir Protocolo de Pré-Natal de Alto 
Risco. 

  

- Gestação 
(Gravidez); 
- Período de 

gravidez 
(especificar 
trimestre); 

- W78 Gravidez 

- Orientar a importância do pré-natal 
para a saúde dela e de seu filho; 
- Facilitar o futuro exercício da 
paternidade e da maternidade 
adolescente, acolhendo as 
adolescentes grávidas e seus 

Seguir 
protocolo de 

pré-natal. 

Seguir 
protocolo 
de pré-
natal. 
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 parceiros adolescentes, e preparando-
os para esse exercício.  
- Envolver também os seus familiares; 
- Pela possibilidade de vulnerabilidade 
em adolescentes grávidas na faixa 
etária de 10 a 14 anos, deve-se 
promover assistência qualificada, com 
abordagem diferenciada, 
considerando a necessidade de um 
maior número de consultas e as 
questões éticas e legais; 
- Seguir protocolo de pré-natal. 

- Gestação não 
planejada; 

- Período de 
gravidez 

(especificar 
trimestre); 

- W79 Gravidez 
não desejada; 

- Orientar sobre os direitos acerca da 
gestação: atenção ao pré-natal, 
assistência ao parto e ao nascimento, 
rede de proteção social com condições 
diferenciadas para continuidade dos 
estudos, licença-maternidade, 
programas específicos para famílias 
de baixa renda, utilização de creche e 
encaminhar para orientações com 
assistente social da rede de saúde 
local, se for o caso. 
- Ofertar mediação de conflitos 
familiares decorrentes da gravidez não 
planejada, em que o fator familiar é 
determinante para a não aceitação da 
gravidez. 
- Orientar sinais e sintomas de alerta: 
febre, calafrios, hemorragia, dor 
abdominal, dor no baixo ventre, 
secreção vaginal com odor fétido ou 
dor ao urinar. Ressaltar a importância 
de procurar o serviço de urgência mais 
próximo caso apresente quaisquer 
desses sintomas. 
- Informar acerca do risco de práticas 
caseiras para a interrupção da 
gravidez. 
 
• Em caso de violência sexual: orientar 
sobre possibilidades de adoção, caso 
opte(m) pela continuidade da gestação 
e não haja desejo ou condições de 
permanecer com a criança; Informar 
que a legislação brasileira permite a 
interrupção da gestação para os casos 
previstos em lei (violência sexual, risco 
de morte para a mulher, anencefalia 
fetal). Realizar a notificação de 
violência sexual. 

Seguir 
protocolo de 

pré-natal. 

Seguir 
protocolo 
de pré-
natal. 

- Humor deprimido 
- P03 Tristeza/ 
Sensação de 

depressão 

- Obter dados sobre condição 
psicológica; 
- Facilitar capacidade para comunicar 
sentimentos;  
- Gerenciar comportamento negativo; 
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- Identificar percepções alteradas; 
- Solicitar apoio da equipe 
multiprofissional1; 
- Facilitar acesso ao tratamento; 
- Monitorar adesão a medicação; 
Promover apoio emocional; 
- Incentivar a participação em grupos 
terapêuticos. 

- Ideação suicida 

- P76 
Perturbações 
depressivas 
- P99 Outras 
perturbações 
psicológicas 

- Obter dados sobre condição 
psicológica; 
- Facilitar capacidade para comunicar 
sentimentos;  
- Gerenciar comportamento negativo; 
- Identificar percepções alteradas; 
- Solicitar apoio da equipe 
multiprofissional1; 
- Monitorar adesão ao tratamento; 
- Promover apoio emocional; 
- Implementar precauções contra o 
suicídio com orientações aos 
familiares para vigilância e realização 
de atividades educativas nos 
equipamentos sociais, entre outros; 
- Incentivar a participação em grupos 
terapêuticos. 

  

- Ingestão de 
alimentos 

insuficiente 

- T08 Perda peso 
- P86 anorexia 

nervosa, bulimia 

- Monitorar o IMC; 
- Orientar sobre alimentação saudável; 
- Monitorar ingestão de alimentos; 
- Estimular busca de atividades 
prazerosas como hobbies, ter animal 
de estimação, fazer trabalho 
voluntário, participação em atividades 
de grupos como dança, teatro, musica, 
arte, etc. 
- Solicitar apoio da equipe 
multiprofissional1. 

  

- Ingestão de 
alimentos, 
excessiva 

 

- T02 Apetite 
excessivo 

- T07 Aumento 
peso 

- T82 Obesidade 

- Monitorar o IMC; 
- Encaminhar para avaliação médica 
se constatado obesidade; 
- Orientar sobre alimentação saudável; 
- Incorporar a prática de atividade 
física regular; 
- Estimular busca de atividades 
prazerosas como hobbies, ter animal 
de estimação, fazer trabalho 
voluntário, participação em atividades 
de grupos como dança, teatro, musica, 
arte, etc; 
- Solicitar apoio da equipe 
multiprofissional1. 

  

-Integridade da 
pele prejudicada; 
- Potencial para 
Risco de acne 

- S06 Erupção 
cutânea 

localizada; 
- S07 Erupção 

cutânea 
generalizada; 

- Cuidados com a pele, quanto à 
higiene - lavar o rosto duas vezes por 
dia com sabonete neutro e água em 
temperatura ambiente; 
- Orientar alimentação evitando 
gordura e frituras; 
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- S21Sinais/ 
sintomas da 

textura da pele. 

- Orientar não friccionar ou comprimir 
a acne; 
- Orientar a não usar maquiagem nem 
cremes comedogênicos; 
- Orientar a utilizar cremes e 
maquiagem com base aquosa e a não 
abusar da exposição ao sol; 
- Usar bloqueadores solares não 
oleosos; 
- Encaminhar para avaliação médica, 
se necessário. 

- Não Adesão ao 
Regime de 
Imunização 

- A98 Medicina 
preventiva/ 

manutenção de 
saúde 

- Atualizar ou encaminhar para a 
atualização do esquema vacinal; 
- Orientar a trazer a carteira de vacina 
a cada comparecimento na unidade; 
- Realizar busca ativa dos faltosos; 
- Promover ações educativas nos 
equipamentos sociais incentivando a 
regularização da situação vacinal; 
- Realizar atualização vacinal nos 
equipamentos sociais. 

  

- Pressão arterial 
alterada 

- K85 Pressão 
arterial elevada 

- K86 Hipertensão 
sem 

complicações 
- K87 Hipertensão 

com 
complicações 

- K88 Hipotensão 
postural 

- Orientar sobre a doença; 
- Orientar sobre alimentação saudável; 
- Orientar sobre uso dos 
medicamentos (doses, horários, 
indicação, efeitos colaterais); 
- Orientar sobre prevenção de 
complicações com a manutenção de 
níveis pressóricos normais e controle 
de fatores de risco (tabagismo, 
estresse, bebida alcoólica e 
sedentarismo); 
- Estimular o autocuidado, adesão ao 
tratamento e envolver familiares no 
cuidado; 
- Estimular a participação em grupos 
educativos; 
- Orientar modificações do estilo de 
vida Alimentação saudável: Dieta rica 
em frutas, vegetais e alimentos com 
baixa densidade calórica e baixo teor 
de gorduras saturadas e totais; 
- Diminuição de ingesta de sal; 
Limite da ingesta diária de bebidas 
alcoólicas; 
- Perda de peso se em sobrepeso 
(pelo menos 10% do peso inicial); 
- Abandono do tabagismo. 
- Estimular a execução de atividades 
físicas de acordo com a limitação de 
cada cliente; 
- Encaminhar para nutricionista, 
Profissional de educação Física e 
avaliação médica. 

Seguir 
protocolo de 
Hipertensão 

arterial. 

Seguir 
protocolo 

de 
Hipertensã
o arterial 

- Situação de 
violência 

 
- Seguir protocolo de Prevenção de 
violência à criança e ao adolescente 
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- Tentativa de 
suicídio 

- P77 Suicídio/ 
tentativa de 

suicídio 

- Se necessário, encaminhar para o 
serviço de emergência ou consulta e 
avaliação médica; 
- Obter dados sobre condição 
psicológica; 
- Facilitar capacidade para comunicar 
sentimentos; 
- Gerenciar comportamento negativo; 
Identificar percepções alteradas; 
- Reforçar controle de impulsos; 
- Solicitar apoio da equipe 
multiprofissional1; 
- Notificar violência autoprovocada; 
Monitorar adesão ao tratamento; 
- Promover apoio emocional; 
- Implementar precauções contra o 
suicídio com orientações aos 
familiares para vigilância e realização 
de atividades educativas nos 
equipamentos sociais, entre outros; 
- Incentivar a participação em grupos 
terapêuticos. 

  

- Visão Eficaz 

- A98 Medicina 
preventiva/ 

manutenção de 
saúde 

-Avaliar acuidade visual através da 
tabela de Snellen; 
- Se resultado dentro da normalidade, 
repetir anualmente. 

  

- Visão, 
Prejudicada 

- F28 Limitação 
funcional/incapaci

dade 
- F29 Outros 

sinais/ sintomas 
oculares 

- Avaliar acuidade visual através da 
tabela de Snellen; 
- Se resultado alterado, encaminhar 
via sistema de regulação local. 

  

1 Se necessário, encaminhar para avaliação com nutricionista, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, 179 
profissional de educação física, e outros da referência (NASF, CAPS, entre outros). 180 

181 
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6 ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS  182 

 183 

ENFERMEIRO 184 

− Consulta de enfermagem. 185 
− Prescrição da assistência de enfermagem. 186 
− Prescrição de medicamentos e solicitação de exames previamente 187 

estabelecidos em programas de saúde pública ou estabelecidos neste 188 
protocolo de enfermagem. 189 

− Avaliar resultados de exames. 190 
− Avaliar e laudar resultados de exames de testes rápidos para gravidez, HIV, 191 

Sífilis e Hepatites Virais. 192 
 193 
 194 
EQUIPE DE ENFERMAGEM: 195 

− Executar exames de testes rápido para gravidez, HIV, Sífilis e Hepatites 196 
Virais. 197 

− Realizar coleta de exames laboratoriais. 198 
− Aferir os sinais vitais e avaliação antropométrica. 199 
− Realizar atividade educativa, individual ou coletiva, na unidade e 200 

equipamentos sociais. 201 
− Ministrar medicamentos e seguir prescrição de enfermagem. 202 

− Avaliar e regularizar a situação vacinal do usuário. 203 
 204 

205 
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ANEXOS 282 
 283 

TABELA DE TANNER 284 
ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DOS PELOS PUBIANOS - MENINA 285 

 286 
287 
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TABELA DE TANNER 288 
ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DAS MAMAS – MENINA 289 

 290 
291 
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TABELA DE TANNER 292 
ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DA GENITÁLIA – MENINO 293 

 294 
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TABELA DE TANNER 296 
ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DOS PELO PUBIANOS – MENINO 297 

 298 
299 
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GRÁFICO DA ESTATURA POR IDADE – MENINA 300 
 301 
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GRÁFICO DO IMC POR IDADE – MENINA 304 
 305 
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GRÁFICO DE ESTATURA POR IDADE - MENINO 308 
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GRÁFICO DE IMC POR IDADE – MENINO 311 
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CALENDÁRIO VACINAL DO ADOLESCENTE – 10 a 19 anos de idade 314 
 315 

 316 

IMUNOBIOLÓGICO DOSES 

HEPATITE B 3 Doses (Verificar a situação vacinal anterior) 

MENINGO C 01 reforço ou dose única a ser administrada na faixa etária 
de 11 a 14 anos (Verificar a situação vacinal anterior) 

FEBRE AMARELA Dose única (Verificar a situação vacinal anterior) 

TRÍPLICE VIRAL 2 Doses (Verificar a situação vacinal anterior) 

HPV 2 doses (meninas de 9 a 14 anos)  
2 doses (meninos de 11 a 14 anos) 

DUPLA ADULTO 3 doses (a depender da situação vacinal anterior) 
Reforço a cada 10 anos 

 
INDÍGENA: 

PNEUMOCÓCICA 23V Uma dose se não tiver registro de Pneumocócica 10V (a 
depender da situação vacinal anterior) 

INFLUENZA ANUAL 

VARICELA Dose única (Verificar a situação vacinal anterior) 
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