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Adolescência

Adolescentes
10 a 20 anos  (OMS)

12 a 18 anos (ECA)



Motivos de consulta ginecológica 

 Avaliação da puberdade

Corrimento vaginal

Irregularidades 
menstruais

Alterações anatômicas

Anticoncepção 

Sexualidade 

 Pré-natal

DSTs / Dismenorréia

Alterações mamárias



A Consulta Ginecológica na 
Adolescência 

 Ambiente agradável – privacidade

Equipe acolhedora  

Fazer um bom vínculo com a paciente 
(confidencialidade, sigilo)

Linguajar adequado

FEBRASGO, Manual de Ginecologia Infanto Puberal, 2015



Anamnese
Anotar idade em anos e meses –

(anotar nome e grau de parentesco do acompanhante)

Questionar a IG ao nascimento, peso ao nascimento, 
intercorrências no pré-natal

História Pessoal: Vacinação / dças / alergias /cirurgias

História familiar

 Idade da Telarca, Pubarca e Menarca

História da doença atual 

Ficante, namorado, sexarca, nº parceiros, 
anticoncepção, gestação, aborto, DSts.
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Consulta em 2 tempos: 1º paciente e acompanhante 
2º paciente

Com concordância da paciente



O exame físico

• Na infância e nas fases inicias da adolescência, 
pode-se evitar o nu completo 

• Esclarecer sobre as etapas do exame

• Tranquilizar a paciente e a mãe quanto 

ao exame



Exame físico

• Peso  / estatura

• Pele / AC / AP  

• Exame do abdomem e 
das mamas

• Estadiamento de 
Tanner

• Exame genital





Caracteres sexuais secundários entre 8 e 14 anos
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Caracteres sexuais secundários entre 8 e 14 anos

Telarca até Menarca: em média 2 anos

Pode-se observar caracteres sexuais 2º antes dos 7 
anos em 27% pacientes negras e 7% das brancas.

Herman-Giddens ME, Slora EJ, Wasserman RC, et al. Secondary sexual characteristics and menses in young girls 
seen in office practice: a study from the Pediatric Reserch in Office settings network. Pediatrics 1997;99:505



Posições para o Exame 
Ginecológico



Posições para o Exame 
Ginecológico

-Excluir mal formações genitais
- Avaliar grau de higiene



Tipos de Hímen



Exames complementares

Coleta de secreção vaginal para exame 
bacteriológico (qdo necessário) 

- Citologia vaginal hormonal 
(qdo suspeita de puberdade precoce)

- Citologia oncótica 
(nas adolescentes com vida sexual ativa)



Quando fazer a citologia oncótica?
INCA /2016:

- Primeira CO após 25 anos 
idade para quem já teve a 
sexarca

- Mulheres virgens: não há 
indicação para 
rastreamento

- Intervalo: 3/3 anos após 2 
CO consecutivas anuais 
normais.

FEBRASGO / 2010

- Primeira CO após 3 anos do 
início da vida sexual

- Intervalo: 3/3 anos após 3 
CO consecutivas normais.

- ACOG: a partir dos 21 anos

Apenas 0,1 % dos cânceres de colo uterino ocorrem em mulheres 

abaixo de 21 anos de idade.
FEBRASGO, 2010



Colpovirgoscopia

• Indicações: 

- Suspeita de corpo estranho vaginal

- Sangramento genital

- Suspeita de tumor vaginal

Colpovirgoscópio de Bicalho

Colpovirgoscópio de Caparro



Programa Nacional de Imunização 2019



Aspectos Éticos do 
Atendimento aos Adolescentes

Adolescentes
10 a 20 anos  (OMS)

12 a 18 anos (ECA)



Aspectos Éticos do Atendimento dos Adolescentes



Posso atender a adolescente sem a 
presença do responsável?

• “ Se o adolescente procurar a 
Unidade Básica de Saúde sem o 
acompanhamento dos pais, ele 
tem o direito de ser atendido 
sozinho.

• A equipe poderá negociar com 
ele a presença dos pais ou 
responsáveis se for o caso.”

Ministério da Saúde, 2013

FEBRASGO - Manual de Orientação: Saúde da 
Adolescente, 2001

FEBRASGO – Manual de Ginecologia Infanto-Puberal, 
2010 / 2015/ 2019



“A privacidade e 
confidencialidade favorecem a 
abordagem preventiva 
relacionada ao exercício da 
sexualidade, ao uso de drogas, 
às doenças sexualmente 
transmissíveis, à denúncia de 
maus tratos, abuso sexual, 
negligência e todas as formas de 
violência a que são submetidos 
os adolescentes.”

Aspectos éticos-legais do atendimento a adolescente. 
FEBRASGO, Manual de Orientação Infanto Puberal, 

2015





Este é o parecer, SMJ.

Brasília-DF, 18 de setembro de 2013

Celso Murad / Conselheiro relator



Este é o parecer, SMJ.

Brasília-DF, 18 de setembro de 2013

Celso Murad / Conselheiro relator

Não há infração ética em atender o 
adolescente desacompanhado



Devo revelar fatos da consulta para o 
responsável? 

É vedado ao médico: “revelar fato de que tenha 
conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, 
salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, 
por escrito, do paciente” 

(art. 73, Código de ética médica, 2018)

•É vedado ao médico: “revelar sigilo profissional
relacionado a paciente criança ou adolescente, 
desde que estes tenham capacidade  de  discerni-
mento, inclusive  a  seus  pais ou  representantes
legais,  salvo quando a não revelação possa acarretar 
dano ao paciente. (art.74 Código de ética médica, 2018)



Quando quebrar o sigilo?
- Relação sexual com idade menor de 14 anos independente

da idade do parceiro
- Gravidez, abuso drogas
- Vítima de violência e maus tratos
- Autoagressão  /  depressão com tendência suicida
- Tendência homicida
- HIV positivo
- Não adesão a tratamentos que coloquem o adolescente ou 

terceiros em risco
- Doenças graves, risco de vida ou a saúde de terceiros 
- Realização de procedimentos de maior complexidade 
(p.ex. biópsias e intervenções cirúrgicas)

RECOMENDAÇÕES DA FEBRASGO/SBP
Departamentos de Bioética e de Adolescência da Soc. de Pediatria de São Paulo

Cadernos CREMESP, Ética em Ginecologia e Obstetrícia, 4ª ed. 2011
FEBRASGO, Rev Femina, Volume 47, Número 4, 2019
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“Em todas as situações em que se caracterizar necessidade  
de quebra do sigilo médico, o adolescente deve ser 
informado,  justificando-se os motivos para atitude.” 



Privacidade pode ser quebrada se:

• déficit intelectual relevante;

• falta de crítica (distúrbios psiquiátricos, 
drogadição, entre outros); 

• desejo do adolescente de não ficar sozinho 

• referência explícita ou suspeita de abuso sexual.

Aspectos éticos-legais do atendimento a adolescente. FEBRASGO, Manual de 
Orientação Infanto Puberal, 2015



Devo revelar ao responsável que prescrevi 
um contraceptivo?

“Os pais ou responsáveis serão informados sobre 
o conteúdo das consultas, como por exemplo, nas 
questões relacionadas a sexualidade e prescrição 
de contraceptivos, com o expresso
consentimento da adolescente”.

FEBRASGO - Manual de Orientação: Saúde da adolescente, 2001

Cadernos CREMESP, Ética em Ginecologia e Obstetrícia, 4ª ed. 2011



Recomendações para atendimento de 
menores de 14 anos

FEBRASGO, Rev. Femina, Volume 47, Número 4, 2019

 O médico que atender paciente menor de 14 anos 
que revela ter atividade sexual deve quebrar o sigilo 
e proceder a notificação?

Estupro de vulnerável: ter conjunção carnal ou 
praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos.  

(art.217 A  código penal, incluído pela lei 12.015, 07/08/2009)

- Sim, o Médico deve fazer a Notificação ao 
Ministério Público, direcionando para Promotoria 
da Infância ou Juizado da Infância e Adolescência 

ou ao Conselho Tutelar.



 Se os pais tem conhecimento da situação ou a 
adolescente está grávida e há consentimento dos 
pais, o médico precisa notificar?

- Sim deve notificar

FEBRASGO, Rev. Femina, Volume 47, Número 4, 2019

- Notificação ao Ministério Público, direcionando 
para Promotoria da Infância ou Juizado da Infância e 

Adolescência ou ao Conselho Tutelar.



A prescrição de métodos anticoncepcionais a 
adolescente  menor de 14 anos, deve ser criteriosa, 
Devendo respeitar os critérios médicos de elegibilidade, 
não constituindo, ato ilícito por parte do médico.  

Forum 2002, Adolescência, Contracepção e Ética

EBRASGO – Manual de Ginecologia Infanto-Puberal, 2010 e 2015

Posso prescrever método contraceptivo
para adolescente menor que 14 anos?

Independente da notificação, por ser menor de 14 
anos, a contracepção pode e deve ser prescrita 
baseada nos princípios de proteção à adolescente.

FEBRASGO, Rev. Femina, Volume 47, Número 4, 2019



Paciente de 15 anos e 2 meses, vem para a 1ª 
consulta ginecológica, acompanhada pela 
amiga de 16 anos. Refere menarca aos 12 
nos, sexarca há 2 meses, atividade sexual 
cerca de 3/4 vezes na semana e desejo de 
iniciar o uso de pílulas. Qual a conduta 
adequada nesta situação?
a) Você nega atendimento por ser 

adolescente.
b) Você prescreve uma pílula e enfatiza o uso 
do condom.
c) Você atende, mas pede que volte 
acompanhada pela mãe para a prescrição de 
pílula.
d) Você prescreve a pílula, mas entra em 
contato com a mãe para dizer que prescreveu 
a pílula.
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Paciente de 15 anos vem a consulta 
ginecológica de rotina, 
desacompanhada e durante o 
atendimento, você diagnostica 
gravidez. Qual a conduta nesta 
situação?
a)Comunicar o diagnóstico à paciente, 
solicitar os exames de rotina de pré-
natal e manter o sigilo médico a 
pedido da paciente.
b) Comunicar os pais ou representante 
legal e avisar a paciente da 
necessidade da quebra de sigilo.
c) Imediatamente comunicar os pais 
ou representante legal sem aviso 
prévio a paciente. 
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“No atendimento à saúde dos adolescentes, os 
profissionais devem: 

• contextualizar seus pacientes; 

• avaliar, na ocasião, as competências dos mesmos; 

• conhecer leis e estatutos; 

• documentar cuidadosamente as informações;

• consultar o Ministério Público e as Sociedades 
Legais; 

• compartilhar e discutir o caso em equipe para maior 
proteção dos adolescentes e mais segurança por 
parte de quem os atende.”

Stella R. Taquetteet all. Conflitos éticos no atendimento

à saúde de adolescentes. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(6):1717-1725, nov-dez, 2005



“Os jovens devem ser estimulados a envolver seus 
pais e tutores adultos na atenção que lhes é 
devida.” 

Aspectos éticos-legais do atendimento a adolescente. FEBRASGO, Manual de 
Orientação Infanto Puberal, 2010/15.



Perguntas e respostas


