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Um carinho muito especial para todos os que colaboraram.
Não temos palavras para expressar tamanha gratidão
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ÀS ENFERMEIRAS DOS SERVIÇOS AMIGOS DOS ADOLESCENTES 

Prestar serviços aos Adolescentes e Jovens, 

é muito mais do que  fazer consultas. 

Ser amigo ou amiga do adolescente, ocupa 
um lugar de destaque  na vida de muitos 
adolescentes e jovens.

Depois do pai, mãe, professor, está o  
profissional  de  saúde!

A responsabilidade é muito grande, mas, 
o que é mais gratificante é participar na 
formação de tantos seres humanos.

A enfermeira é mais do que uma prestadora!

Ela não dá lições nem receitas!

Ela escuta, ajuda, entende, cria, dá confiança 
e segurança para uma vida melhor!
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APRESENTAÇÃO

Em todo o mundo, os adolescentes e jovens pouco adoecem! 

Em estudos realizados em Angola há uns anos atrás, eles próprios consideraram a educação e emprego mais importantes 
para eles. Depois vinha a Igreja. Só depois vinha a Saúde. Contudo, todos nós sabemos que apesar de não adoecerem 
muito e de não procurarem os serviços de saúde, o Sector da Saúde deve preocupar-se com eles. Por razões várias: 
muitas vezes não estão em harmonia com suas famílias; são os que mais morrem em acidentes de trânsito (rapazes) e 
abortos inseguros (meninas); vão aos serviços de saúde somente quando já estão grávidas e não fazem sexo seguro/
protegido nem evitam gravidezes não desejadas; são muitas vezes vítimas de violência sexual (por vezes mesmo 
no seio da família ) doméstica/escolar, de Bulling ; é o grupo mais dedicado ao álcool, tabaco e outras drogas; estão 
muitos deles em conflito com a lei e convivem muitas vezes com a delinquência; o suicídio aumenta no seio deles. 

Por tudo isso e mais outros males,  é que o PNDS – 2012-2025 e o PDN 2018-2022, preconizaram criar, organizar os 
Serviços de Saúde Reprodutiva Amigos dos Adolescentes e Jovens.

É por isso que se pretende desenvolver, organizar, disponibilizar serviços para essa faixa etária e organizar também 
acções de educação permanente diversas na perspectiva de contribuir no processo de instrumentalização e qualificação 
dos diferentes profissionais em relação à actuação com adolescentes e jovens como por exemplo: aconselhamento, 
consultas, seminários, processos formativos, rodas de conversas, etc.. Mesmo que os(as) profissionais de saúde não 
tenham disponibilidade total para tal, devem envolver jovens que serão treinados para esse fim.

Os adolescentes e jovens necessitam para o seu bem-estar o enfoque particular da Educação, da Saúde, do Trabalho 
com a respectiva participação das famílias e de toda a comunidade.

Directora Nacional de Saúde Pública DNSP Gestora de Operações do PFSS

Dra. Fernanda InglêsDra. Helga Reis Freitas
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SIGLAS E ABREVIATURAS

AT   Aconselhamento e Testagem

AZT  Zidovudina – medicamento usado como Antiretroviral (para SIDA)

BILO  Luta (calão angolano)

CEC   Critérios de Elegibilidade Clínica

COVID-19 Doença causada pelo vírus Sars-Cov-2 

CSMI  Centro de Saúde Materno Infantil

DF+3TC+EFV Combinação de medicamentos usado como Antiretrovirais (para SIDA)

DIU  Dispositivo Intra Uterino

DNSP  Direcção Nacional de Saúde Pública

DPP  Data Provável Parto

DPP  Descolamento Prematuro da Placenta

DUM  Data da Última Menstruação

EV   Endovenosa

GEU  Gravidez Extra Uterina

HAS  Hipertensão Arterial Sistémica

HBS / VHBS Exame solicitado como o objectivo de saber se a pessoa possui ou não imunidade contra a hepatite B

HPV  Papiloma Virus Humano

HSV-2  Vírus da Herpes tipo 2

IG   Idades Gestacional

IMC  Índice de Massa Corporal
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SIGLAS E ABREVIATURAS

INLS  Instituto Nacional de Luta contra a SIDA

ITSs  Infecções Transmitidas Sexualmente

NVP  Niverapina -– medicamento usado como Antiretroviral (para SIDA)

OMS  Organização Mundial da Saúde

PTV  Prevenção da Transmissão Vertical

TA   Tensão Arterial

TDF/3TC/EFV Combinação de medicamentos usados como Antiretrovirais (para SIDA)

TV   Transmissão Vertical

US   Unidade Sanitária

VDRL e RPR Exames para detectar Sífilis

VIH  Vírus da Imunodeficiência Humana

VO   Via Oral

PA   Pressão Arterial

PFSS  Projecto de Fortalecimento do Sistema de Saúde

RN/s  Recém Nascido(s)

SIDA  Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

TARV  Terapia Anti-Retroviral

TB   Tuberculose

UCC  Unidade de Coordenação Central (do Projecto PFSS)
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1ª parte
NECESSIDADES COMPETÊNCIAS E DOMÍNIOS RELACIONADOS 

À SAÚDE DE ADOLESCENTES E JOVENS
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O (a) Adolescente e jovem tem necessidades especiais. Necessita da 
família, da escola, da Igreja, das organizações sociais mas também 
necessita da Saúde.

No que toca à saúde o adolescente e jovem, pouco adoece mas tem 
necessidades que necessitam muito do apoio do(a) profissional 
de saúde. Muitas dessas questões, estão relacionadas com a sua 
sexualidade.

No que respeita à sexualidade, como nem sempre ele(a) não consegue 
tratar esses assuntos com os pais, aborda-os muitas vezes com os 
amigos e muitas vezes são mal abordados.

O profissional de saúde é uma das pessoas importantes para 
conversar e tirar as dúvidas aos adolescentes e jovens em particular 
a enfermeira de saúde reprodutiva.

Assim, o profissional de saúde deve atender o adolescente/jovem 
seja menina ou rapaz e não precisa de bilhete de identidade ou 
autorização dos pais.

Muitas vezes este grupo etário não gosta de ser atendido na mesma 
altura que os adultos. Por isso a unidade sanitária (posto, centro ou 
hospital municipal) deve criar condições para ele ser atendido num 
horário diferente do dos adultos.

A Enfermeira deve ser treinada para tratar os adolescentes e jovens 
com carinho, amizade, respeito, aceitar a sua linguagem, aceitar e 
esclarecer as suas dúvidas e não emitir juízos de valor, por exemplo 
gozar com eles.

O (A) PROFISSIONAL DE SAÚDE E O ADOLESCENTE/JOVEM
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COMPETÊNCIAS E DOMÍNIOS

1º DOMÍNIO – Os prestadores de cui-
dados de saúde dos adolescentes, re-
querem habilidades  específicas  em co-
municação interpessoal, atendimento 
interdisciplinar adequado à fase de de-
senvolvimento e no contexto do indiví-
duo.

Os prestadores  precisam também de competências  
em  sigilo, avaliação integrada de risco, avaliação da 
capacidade dos  adolescentes para a tomada de deci-
são autónoma.
Transversal

2º DOMÍNIO – leis, políticas, padrões  de qualidade.
Prestação de serviços  em conformidade  com as nor-
mas de  qualidade  profissional  e com princípios de  
direitos humanos, de equidade,  não discriminação , 
participação e inclusão  e prestação de contas. Im-
portante para garantir  que a qualidade dos cuidados  
seja fornecida legalmente.
Transversal

3º DOMÍNIO – cuidados aos adolescentes com 
condições específicas. 
Prestação de serviços  de acordo com a situação epi-
demiológica do país e as necessidades de saúde prio-
ritários no País.

Segundo a OMS,  as competências 
na área da saúde do adolescente 
pode ser categorizadas  em três 
domínios:
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QUADRO DAS COMPETÊNCIAS PARA A SAÚDE DO ADOLESCENTE E 
DESENVOLVIMENTO DE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE

Competência 1. Entender o adolescente como uma pessoa normal; desenvolvimento, seu impacto na saúde e promoção da saúde

Competência 2. Interacção com um utente adolescente aplicando políticas, normas, protocolos.

Competência 3. Avaliar o crescimento normal e desenvolvimento físico e emocional; gerir distúrbios do crescimento e  puberdade

Competência 4. Prestar cuidados de saúde sexual e reprodutiva, incluindo prevenção da gravidez e abortos induzidos

Competência 5. Promover a prevenção e tratamento  das ITSs/VIH/SIDA, detecção, e gestão.

Competência 6. Avaliar e gerir a saúde mental 

Competência 7.  Avaliar e gerir o estado nutricional e distúrbios relacionados à nutrição

Competência 8. Promover vacinação: tétano; febre amarela; HBS.

Competência 9. Promover o exercício físico

Competência10. Introduzir noções de género em todas as abordagens

Competência 11. Gestão  situações crónicas de saúde, incluindo deficiências

Competência 12. Avaliação e Gestão do uso de álcool,  tabaco e outras drogas

Competência 13. Detectar a violência e fornecer suporte de primeira linha 

Competência 14. Prevenir e administrar as lesões não intencionais e todas as doenças correntes
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 O(a) Adolescente e jovem tem necessidades especiais e por isso 

necessita de muito apoio

 No que toca à saúde, o adolescente e jovem, pouco adoece mas  por 

exemplo são os que mais morrem em acidentes de viação  (rapazes) 

e com abortos provocados (as meninas).

 Tem muitos problemas relacionados com a sua sexualidade: iniciam 

relações sexuais muito cedo e sem a protecção do preservativo;

 As meninas  por vezes casam muito cedo ou engravidam sem 

desejar; 

 Muitos rapazes quando engravidam ,  não assumem a paternidade;

 Não usam métodos contraceptivos . Preferem o coito interrompido  

que é muito falível 

 Usam muito o cigarro, álcool e outras drogas;

 Muitas vezes não percebem que correm muitos riscos;

 No que respeita à sexualidade, como nem sempre ele(a) consegue 

tratar esses assuntos com os pais, aborda-os muitas vezes com os 

amigos e muitas vezes são mal abordados.

 Necessita da família, da escola, da Igreja, das organizações sociais 

mas também necessita da Saúde.

 O profissional de saúde é uma das pessoas importantes para 

conversar e tirar as dúvidas aos adolescentes e jovens em particular 

a enfermeira de saúde reprodutiva.

 Assim o profissional de saúde deve atender 

o adolescente/jovem seja menina ou rapaz 

e não precisa de bilhete de identidade ou 

autorização dos pais.

 Muitas vezes este grupo etário não gosta 

de ser atendido na mesma altura que os 

adultos. Por isso a unidade sanitária (posto, 

centro ou hospital municipal) deve criar 

condições ideais para o seu atendimento..

  A Enfermeira deve ser treinada para tratar 

os adolescentes e jovens com carinho, 

amizade e respeito. Colocar-se no seu 

lugar, aceitar a sua linguagem, aceitar e 

esclarecer as suas dúvidas e não  emitir 

juízos de valor

ADOLESCENTES E JOVENS TÊM MUITAS NECESSIDADES 
– OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DEVEM APOIAR!
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A enfermeira, deve lembrar-se que as diferenças que 
a sociedade faz entre rapazes e raparigas, provoca o 
aumento da vulnerabilidade das meninas: 

  Submissão e inferiorização da menina

  São menos escolarizadas

  Têm menos acesso à informação 

  Excluídas do poder de decisão na vida pública

  Muitas vezes têm salários e inferiores aos dos   
rapazes p/mesmos trabalhos

  São mais atingidas pela violência, doméstica e   
sexual 

  Têm menor liberdade em sua vida sexual 

  Têm menos poder de decisão acerca do sexo com  
 protecção

  Estão sujeitas ao fenómeno das misturas etárias

  Prostituição

NECESSIDADES ESPECIAIS DAS MENINAS
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MUDANÇAS FÍSICAS

As mudanças físicas ocorrem rapidamente na adolescência. O amadurecimento 
sexual ocorre com o desenvolvimento de características sexuais primárias e 
secundárias. São quatro as principais:

Crescimento 
mais rápido 

do esqueleto, 
músculos e 

vísceras

Alteração na 
distribuição 

de músculos e 
gordura

Mudanças 
específicas do 
sexo, tais como 

largura de ombros 
e quadris 

Desenvolvimento 
do sistema 

reprodutor e 
características 

sexuais secundárias
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IDADE 9-10 ANOS 11 - 12 ANOS 13 - 14 ANOS 15 - 16 ANOS 17 - 20 ANOS

AL
TU

RA
 M

ÉD
IA

136 cm 149 cm 158 cm
161 cm 162 cm

PE
SO

OU
TR

AS
 

AL
TE

RA
ÇÕ

ES
 

Início da 
puberdade

Início do desenvolvimento 
dos seios, pêlos púbicos  e 

pêlos axilares

Alargamento da bacia; 
primeira mestruação; 

maturação sexual

Aparecimento de acne 
(frequentemente)

Fim da
 puberdade

IDADE 9-10 ANOS 11 - 12 ANOS 13 - 14 ANOS 15 - 16 ANOS 17 - 20 ANOS

AL
TU

RA
 M

ÉD
IA

140 cm 146 cm 158 cm
170cm 172 cm

PE
SO

OU
TR

AS
 

AL
TE

RA
ÇÕ

ES Início da 
puberdade

Desenvolvimento do tórax e 
das espáduas 50% do peso 
e 80% da altura de um de 

um adulto

Mudança 
da voz

 Pêlos axilares, 
aparecimento do bigode, 
acne, maturação sexual

Barba e pêlos sobre o 
peito e sobre o resto do 

corpo - fim da puberdade

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E EMOCIONAL

A ADOLESCÊNCIA E AS TRANSFORMAÇÔES DO CORPO

PUBERDADE : são as transformações psicológicas acompanhadas pelas mudanças morfológicas que se 
reflectem no comportamento e modo de pensar.

Caracteres Sexuais 
Secundários Femininos

• Alargamento das ancas;
• Crescimento dos seios;
• Aparecimento de pelos no púbis e axilas;
• Aparecimento da menstruação
• A voz mantem-se suave

• Crescimento acentuado

Caracteres Sexuais Secundários 
Masculinos

• Aumento dos órgãos sexuais: testículos e 
pénis;

• Aparecimento de pelos no púbis e axilas;
• O engrossar da voz;
• Os ombros alargam-se e os músculos 

desenvolvem-se;
• Crescimento acentuado
• Primeiras ejaculações (emissão de esperma)

32 Kg

32 Kg

36 Kg

36 Kg

45 Kg

45 Kg

56 Kg

56 Kg

62 Kg

62 Kg
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DESENVOLVIMENTO FÍSICO E EMOCIONAL

MUDANÇAS NO CORPO DOS ADOLESCENTES

O QUE TEM A CABEÇA DOS 
ADOLESCENTES

Desenvolvimento das 
mamas

Aumento do útero

Ínicio da 
mestruação

Contorno corporal 
arredondado

Aparecimento de 
pêlos púbicos

Aparecimento de 
pêlos axilares

Aparecimento de 
acne

Recepção da linha dos 
cabelos

Aparecimento de
pêlos faciais

Desenvolvimento
da musculatura

Aumento do pénis, da
próstata e das visículas

seminais

FEMININO MASCULINO
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DESENVOLVIMENTO FÍSICO E EMOCIONAL

NÍVEIS DE ESTROGÉNIO  X  IDADE

NÍVEIS DE TESTOTERONA  X  IDADE

20

20

ANOS

ANOS

35

40

30

30

40

50

50

60

60

70

MENOPAUSA

Défice de testoteronaTestoterona

Estrogénios Estrogénios
70

80

80

90

ESTROGÉNIO

É uma designação genérica das 
hormonas (substâncias químicas 
produzidas pelo nosso organismo 
cuja acção está relacionada 
com o controle da ovulação   e 
com o desenvolvimento de 
características femininas). 

TESTOTERONA

É a hormona sexual 
masculina



22 DIREcÇÃO  NACIONAL  DE SAÚDE  PÚBLICA

MARCOS NO DESENVOLVIMENTO SEXUAL

Durante a puberdade, o desenvolvimento sexual ocorre, em uma sequência definida. Entretanto, quando as mudanças 
começam e com que rapidez ocorrem, varia de pessoa para pessoa. No caso de meninos, a puberdade começa entre 
os 10 e 14 anos e dura aproximadamente 3 anos. O gráfico mostra uma sequência típica e uma escala normal do 
desenvolvimento para os marcos do desenvolvimento sexual.

Desenvolvimento 
dos seios

Crescimento do escroto
e testículos

Crescimento de pelos 
pubianos Alteração na voz

Primeira mestruação
(menarca)

Crescimento 
de pelos pubianos

Alteração no formato 
do corpo

Crescimento de pelos
faciais e axilares

MeninosMeninas

Dimensões de seio
adulto

Crescimento de pelos axilares

Crescimento de pelos faciais 
e axilares

Estirão Prolongamento
do pénis

Pico

Pico

Estirão

8 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 181717 19
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MUDANÇAS EMOCIONAIS

TRISTEZA, EUFORIA, ANSIEDADE, CONFUSÃO, PRAZER, 
IRRITAÇÃO, AGRESSIVIDADE

HORMONAS E COMPORTAMENTO
Durante a adolescência, ocorrem significativas mudanças hormonais no corpo. Além 
de favorecer o aparecimento de acne, estas hormonas, influenciam directamente o 
comportamento dos adolescentes. Nesta fase, eles podem variar muito e rapidamente em 
relação ao humor e comportamento. Agressividade, tristeza, felicidade, agitação, preguiça, 
são  muito comuns. 

OS ADULTOS DEVEM ESTAR PREPARADOS  PARA ENTENDER 
E OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE TAMBÉM.
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ATRASAR AS RELAÇÕES SEXUAIS

A Profissional de Saúde deve promover:

 As relações sexuais servem para dar prazer e estabilidade 
emocional.

 Mas, para além de darem prazer e estabilidade emocional, 
também têm consequências!

 Como tal, elas podem ser feitas, quando o casal está preparado 
para assumir a responsabilidade do acto praticado.

 Quando o casal não tem a certeza de poder assumir as 
consequências desse acto, deve adiar para mais tarde! O ser 
humano deve saber o que faz e quando fazer! 

 Uma das consequências da relação sexual é uma gravidez não 
desejada quando o casal não se previne com o preservativo 
ou outro método contraceptivo

 Mais a frente falaremos da gravidez não desejada.

 Outras consequências que surgem, também quando o 
casal não está prevenido, são as doenças transmitidas  
sexualmente!

  Gravidez não desejada e Infecções Transmitidas Sexualmente, 
podem ser prevenidas com  o uso de preservativos: masculino 
e feminino

RELAÇÕES SEXUAIS 
MAIS TARDE!!

Quem não estiver 
preparado, adia!!

QUEM NÃO  CONSEGUIR  
ADIAR, DEVE USAR 
O PRESERVATIVO!!
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USO CORRECTO DO PRESERVATIVO MASCULINO

CONSELHOS QUE A ENFERMEIRA DEVE DAR AOS UTENTES SOBRE 
O PRESERVATIVO MASCULINO

 Por vezes convencer parceiros/as a utilizar o  preservativo pode não ser 
uma tarefa fácil. Este tema deve ser abordado de uma forma confortável 
para os dois e nunca ceder à não utilização do preservativo. Esta fase é 
tão importante como o correcto manuseamento do mesmo.

 A protecção  de ambos parceiros  da gravidez não desejada  e das ITSs ,  
são uma responsabilidade partilhada pelos dois. É necessário que exista 
uma preparação para o caso de um dos dois se recusar à utilização do 
preservativo, pois as ITSs e a gravidez são assuntos importantes de mais 
para que sejam tratados como algo banal.

 Quando o  sexo com alguém começa a ser um cenário possível, é 
aconselhável andar sempre com alguns preservativos. O tema do 
preservativo pode sempre ser abordado em qualquer altura, de modo a 
que se consiga perceber logo qual a opinião da outra pessoa em relação 
a esse assunto.

 Existem também várias maneiras de abordar o assunto de forma leve e 
com algum humor criando um cenário de maior receptividade, basta ser 
criativo/a. 

 No caso da resposta continuar a ser negativa pode-se sempre afirmar 
que o sexo sem preservativo,  é uma situação desconfortável e que não 
permite retirar todo o prazer de uma relação, ou simplesmente que este 
não é um assunto sujeito a discussão, pois apenas irá acontecer se o 
mesmo for utilizado.

PRESERVATIVO MASCULINO

Em seguida, dê um nó no meio da 
camisinha e jogue-a no lixo. Nem 
pense em utilizá-la outra vez.

Abra a embalagem cuidadosamente 
e retire a camisinha. Cuidado com 
as unhas e os dentes, eles podem 
rasgá-la.

Segure a ponta da camisinha com os 
dedos para evitar a entrada de ar e a 
desenrole em direção à base do pênis. 
Se ela não ficar bem encaixada ou 
entrar um pouco de ar, o preservativo 
pode rasgar.

Após a ejaculação, retire a camisinha 
com o pênis ainda ereto. Cuidado para 
não deixar escapar o líquido que foi 
armazenado no interior do produto.
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USO CORRECTO DO PRESERVATIVO FEMININO

CONSELHOS QUE A ENFERMEIRA DEVE DAR À UTENTE 
SOBRE O PRESERVATIVO FEMININO

 É uma arma  de dupla  protecção: protege da gravidez  não 
desejada e das doenças transmitidas sexualmente

 A mulher pode colocá-lo horas antes  do acto sexual  e não 
precisa  de autorização do parceiro

 O preservativo feminino é grande porque a vagina também 
é grande

 Protege mais das infecções que o masculino porque é mais 
resistente. Ao contrario do masculino que é feito de látex 
, o preservativo feminino é feito de uma substância mas 
resistente chamada poliuretano.

 Cobre uma área  muito  maior e também  por isso protege 
mais das infecções.

 O casal  deve concentrar-se no prazer abstraindo-se do 
barulho que poderá existir durante o acto sexual

PRESERVATIVO FEMININO

Com o fim da relação, torça o 
anel externo e retire a camisinha, 
puxando-a delicadamente. Ela deve 
ser embrulhada em um papel, e deite 
no lixo.

Encontre uma posição confortável. 
Pode ser em pé, sentada com os joelhos 
afastados, agachada ou deitada. 
Aperte o anel interno com o polegar 
e o indicador, formando um oito e o 
introduza na vagina.

Empurre a camisinha o mais fundo 
possível, pois ela deve cobrir o colo 
do útero. Caso sinta algum incômodo, 
ajuste-a, internamente, com o dedo.

O anel externo deve ficar uns 3 cm para 
fora da vagina. A partir daí, já é possível 
a introdução do pênis na vagina.
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RISCOS E CONSEQUÊNCIAS DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

AS CONSEQUÊNCIAS DA GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA SÃO 4 VEZES MAIS DURAS PARA 
AS MENINAS QUE PARA OS RAPAZES

AS RAPARIGAS MAIS FACILMENTE ASSUMEM A 
MATERNIDADE E OS RAPAZES MUITAS VEZES 
FOGEM À PATERNIDADE 

MUITOS  ADOLESCENTES  ENGRAVIDAM PORQUE 
NÃO TÊM APOIO DOS PAIS NEM DOS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE

RISCOS E CONSEQUÊNCIAS

• Abandono escolar
• Parto Prematuro
• Aborto natural
• Mortalidade Materna

AS RAPARIGAS SABEM MAIS VEZES QUE 
ENGRAVIDARAM QUE OS RAPAZES 

OS ADOLESCENTES QUE ESTÃO FORA DO SISTEMA 
DE ENSINO  MAIS FACILMENTE ENGRAVIDAM

A ENFERMEIRA DEVE CONVERSAR COM OS ADOLESCENTES 

SOBRE A IMPORTANCIA DE SE PLANIFICAR A GRAVIDEZ

Sobre a Gravidez na Adolescência:

• Toda a gravidez deve ser planificada
• Um filho só deve nascer quando pai e mãe desejam que ele  nasça
• Um filho não deve nascer para sofrer
• Um filho só deve nascer se pai e mãe criaram as condições para tal
• Mas se engravidar, não esquecer fazer consulta pré-natal
• Não esquecer fazer planeamento familiar  para  que a mãe e bebé 

tenham saúde.

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA/RISCOS E CONSEQUÊNCIAS

EVASÃO ESCOLAR
MORTALIDADE MATERNA

NASCIMENTO PREMATURO

ABORTO NATURAL

RISCOS A SAÚDE
(EXEMPLO: RUPTURA DO COLO DO ÚTERO)
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ENVOLVIMENTO DA PARTE MASCULINA

Anteriormente o tema da saúde sexual e 
reprodutiva privilegiava a mulher. Hoje a 
reprodução e a sexualidade devem ser vistas 
como direitos de homens e mulheres.

Sexo, reprodução, gravidez, aborto, parto, filhos, 
têm a ver com homens e mulheres. O homem não 
pode ser posto de lado. Ele está intimamente 
relacionado com todos esses processos. Ele 
tem também a sua responsabilidade. Ele tem 
que ter participação activa mas, a decisão do 
acto sexual, a vontade de ter filhos ou não, a 
decisão se devem ou não fazer planeamento 
familiar, a responsabilidade de protecção 
durante a relação sexual, a educação dos filhos, 
é sempre dos dois.
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CONSULTA PRÉ-NATAL

A assistência pré-natal destina-se à promoção duma 
maternidade saudável, prevenção, diagnóstico e 
tratamento dos factores que podem condicionar a 
morbilidade materna e pré-natal

É uma estratégia-chave na redução da mortalidade 
materna. 

Permite: 

• Avaliar o bem-estar materno e fetal, 
• Promover a consciência e educação da mãe e reforçar a 

aceitabilidade do parto assistido por pessoal habilitado 
• Determinar a Idade da gestação e a data Provável 

Parto, 
• Identificar gravidezes de alto risco, 
• Detectar, tratar, monitorizar e encaminhar situações 

de risco;
• Detecção e manuseio das complicações que se 

apresentam durante a gravidez;
• Educar a mãe.

Um bom acompanhamento  
pré-natal reduz o número de 
nascimentos prematuros, evita 
cesarianas desnecessárias, 
reduz os nascimentos com 
baixo peso e as complicações 
como: hipertensão arterial e a 
transmissão vertical (da mãe 
para o filho) de patologias 
transmissíveis (Sífilis, Gonorreia, 
VIH e VHBs). 
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CONSULTA PRÉ-NATAL

Após a confirmação da gravidez dá-se o início 
do acompanhamento da grávida, registando-se 
os seguintes aspectos no CSMI: 

Identificação (Nome, idade e morada)

Anamnese:
• Antecedentes pessoais 
• Antecedentes ginecológicos
• Antecedentes obstétricos
• Pergunta sobre o ultimo parto 
• Data da Última Menstruação (DUM),
• Calcular - Data Provável do Parto (DPP) e 

Idade Gestacional (IG)

EXAMES COMPLEMENTARES

• Exames de rotina: Grupo sanguíneo, 
Plasmódio, VDRL, Falciformação, He-
mograma, Urina II, Glicemia, Proteinu-
ria, Hepatite B (AgHbs), Toxoplasmose, 
Rubéola, Citomegalovírus, Teste de 
Coombs, Exsudado vaginal, teste VIH.

• Uma ultrassonografia antes das 24 
semanas da gestação é recomendada 
às mulheres grávidas para estimar a 
idade gestacional, melhorar a detecção 
de anomalias fetais e gravidezes 
múltiplas

• Determinação dos sinais vitais 
• Determinação do peso, altura
• Estado nutricional (Índice de massa corporal)
• Inspecção da pele e das mucosas 
• Exame dos membros inferiores 
• Pesquisa de edemas (face, troco e membros)
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CONSULTA PRÉ-NATAL

DURANTE AS CONSULTAS PRÉ-NATAIS, 
TODAS AS GRÁVIDAS DEVEM SER 

ACONSELHADAS A TER O PARTO NUMA 
UNIDADE SANITÁRIA

A Participação do Pai da Criança

A participação do pai no   pré-natal. pode 
ser muito importante para  a mãe, para ele 
e para o bebé. 

Pode ter as  suas dúvidas esclarecidas 
sobre a gravidez, sobre o relacionamento 
com a mulher e sobre os cuidados com o 
bebé. 

Ele não é apenas  um acompanhante, mas 
é também o pai da criança que vai nascer. 
Participar é fundamental! 

Deve ser  informado sobre como a gravidez 
está evoluindo e sobre qualquer problema 
que possa aparecer.

EM TODAS AS CONSULTAS AVALIAR E 
ORIENTAR QUANTO A:

• Aconselhamento para o teste do VIH
• Seguimento para aqueles positivos
• Discutir com a gestante as alternativas do 

aleitamento;
• Aconselhamento quanto ao local de parto;
• Orientar sobre planeamento familiar;
• Reforçar comportamento de sexo com 

preservativo;
• Reforçar adesão a TARV e efeitos adversos;

 Avaliar sinais e Sintomas Maiores e Menores;
 Avaliar sinais e Sintomas de TB;
 Orientar a gestante a importância da 

testagem no parceiro e filhos < de 15 anos;
 Orientar quanto aos cuidados com RN 

exposto;
 Profilaxia;
 Diagnóstico.
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PARTO NA UNIDADE SANITÁRIA

GRAVIDEZ SAUDÁVEL E PARTO SEGURO SÃO DIREITOS DA MULHER 

O parto de um novo bebé é um processo 
natural e um acontecimento social 
importante e feliz tanto para a família 
como para a comunidade em geral. A 
maior parte das mulheres tem um parto 
normal e a maior parte dos bebés nascem 
saudáveis. Contudo, as complicações 
durante o parto são imprevisíveis. Por 
esta razão, todas as mulheres e bebés 
devem ter acesso a assistência ao parto 
por parte de profissionais competentes.

O reconhecimento e o manejo atempado 
das complicações durante o parto são 
importantes, assim como o é evitar 
intervenções médicas desnecessárias. 

Intervenções fundamentais durante o trabalho de parto e o parto 
propriamente dito : 

• Práticas de prevenção das infecções 

• Controlo do trabalho de parto utilizando o partograma como instrumento eficaz 
para o controlo do progresso do parto. O partograma ajuda a identificar problemas 
como o avanço lento do feto e o trabalho de parto prolongado 

• Manejo activo da terceira fase do trabalho de parto 

• Cortar e atar o cordão umbilical 

• Reanimação, se necessário 

• Cuidados essenciais aos recém-nascidos (aquecimento, amamentação precoce e 
exclusiva e higiene) 

• Prevenção da transmissão vertical, de mãe para filho, do VIH 

• Aumentar a satisfação e o conforto do utente, proporcionando-lhe privacidade, 
exames vaginais em número reduzido, liberdade de movimentos, alimentos e 
bebidas, encorajamento por uma companhia social durante o parto e criação de 
um relacionamento reconfortante. A assistência imediata ao recém-nascido inclui 
avaliar o bebé, registar o peso à nascença e prestar cuidados aos olhos para evitar 
infecções gonocócicas, onde isto constitua prática local. Se o bebé não respirar 
dentro de 30 segundos após o parto, é necessário iniciar imediatamente a sua 
reanimação. 

A assistência profissional especializada durante o parto e imediatamente 
a seguir poderá salvar as vidas de muitas mães e bebés  e evitar inúmeras 

complicações

TODO O PARTO DEVE SER REALIZADO 
NUMA UNIDADE SANITÁRIA
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PARTO NA UNIDADE SANITÁRIA

GRAVIDEZ SAUDÁVEL E PARTO SEGURO SÃO DIREITOS DA MULHER 

A cesariana é mais  arriscada que um 
parto normal. Para a mulher, existe um 
risco maior de infecção e problemas com 
a anestesia. O bebé pode ter problemas 
respiratórios ou nascer antes do tempo 
certo. Por isso, ela só deve ser realizada 
quando for para o bem da saúde  da mãe 
ou do bebé. 

Ele é considerado uma urgência  e o seu atendimento não pode ser recusado em nenhum 
hospital, maternidade ou  centro de saúde.  Se a unidade de saúde não puder atender  
naquele momento, os profissionais de saúde devem examinar  a gestante antes de  a 
encaminhar  para outro local. A gestante só poderá ser transferida se houver tempo 
suficiente para isso e depois de terem sido confirmadas  a existência de vaga e a garantia 
de atendimento no outro estabelecimento de saúde. 

TODO O PARTO DEVE SER REALIZADO 
NUMA UNIDADE SANITÁRIA

OS TRÊS ATRASOS  NA PROCURA DE ASSISTÊNCIA AO PARTO

Há três factores de atraso na procura de assistência médica que afectam as 
probabilidades de sobrevivência tanto das mães como dos recém-nascidos 

1- Atraso quanto a reconhecer problemas e quanto a decidir procurar assistência 
médica 

• Complicações não reconhecidas como graves 
• Membros da família que fazem atrasar a procura de assistência médica 
• Crenças espirituais ou culturais podem aumentar os atrasos ou resultar na 

necessidade de outros tratamentos 

2- Atrasos nos transportes para chegar aos locais onde a assistência médica é 
prestada 

• Falta de transportes e/ou de verbas 
• Distância e duração da viagem para chegar aos serviços de saúde 

3- Atrasos na aplicação dos cuidados médicos adequados nos serviços de saúde 
• Falta de pessoal adequadamente formado e atitudes negativas dos profissionais 

de saúde 
• Falta de equipamento essencial, de medicamentos e de produtos e materiais
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GRAVIDEZ EM ADOLESCENTES - MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Vários factores têm contribuído para que os 
adolescentes, sejam considerados como um grupo 
com comportamentos de risco. 

Estes factores, multiplicam as probabilidades de 
problemas de saúde reprodutiva na adolescência 
como:
gravidez precoce e muitas vezes não desejada; aborto 
provocado em condições inseguras; complicações 
durante a gravidez  e parto; exposição às doenças de 
transmissão sexual incluindo o VIH-SIDA

A gravidez na adolescência tem sido reportada como 
um dos principais desafios .

As adolescentes e jovens merecem um atendimento 
que não as julgue e as respeite independente do quão 
jovens possam ser. 

Criticas, julgamentos e atitudes de censura, manterão 
os adolescentes distantes dos serviços de saúde de 
que tanto necessitam. 

Contracepção - É o conjunto dos procedimentos utilizados por um casal 
mulher ou homem , rapaz ou rapariga, para evitar uma gravidez não desejada.

Actividades a Desenvolver nos Serviços de Planeamento Familiar:
Durante a consulta de planeamento familiar, o papel da prestadora é 
apoiar e informar os adolescentes para que possam planear uma gravidez 
no momento mais apropriado, e esclarecer dúvidas sobre a forma como o 
corpo se desenvolve e o modo como funciona em relação a sexualidade e a 
reprodução;  dar informação completa com fundamento cientifico sobre os 
métodos contraceptivos seus benefícios, vantagens e desvantagens.    

Mostrar aos adolescentes que  gosta de trabalhar com eles

Fazer o aconselhamento em locais reservados onde não será visto nem 
ouvido;  garantir a confidencialidade

Ouvir  cuidadosamente e fazer perguntas  indirectas como ”em que 
posso ajudar )?ou que dúvidas tem? ”Ouvir é importante quando fornece 
informações correctas.
Usar  termos que se adeqúem aos adolescentes 

Ser  caloroso e receptivo com os parceiros ; incorpore-os ao aconselhamento 
caso o adolescente assim deseje

Fale sem expressar julgamento, não critique mesmo que  não aprove o que 
adolescente está  a falar ou est á a fazer, Ajude os adolescentes a tomarem 
decisões que sejam de seu melhor interesse
Dedique tempo para abordar as dúvidas, sobre o sexo, infecções sexualmente 
transmissíveis (ITS), estar preparada para responder as questões mais 
frequentes a puberdade, menstruação e higiene genital. 
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MÉTODOS CONTRACEPTIVOS- DUPLA PROTECÇÃO

CONSULTA DO ADOLESCENTE OU JOVEM

Adolescentes e jovens  poderão ir a um serviço de Planeamento Familiar, não 
apenas buscar contraceptivos mas também a procura de aconselhamento quanto a 
mudanças físicas, sexo, relacionamento familiar e problemas relativos ao crescimento 
e amadurecimento.

Os adolescentes e jovens podem usar com segurança, vários métodos 
anticoncepcionais tendo em conta a segurança, eficácia, custos, efeitos colaterais e 
reversibilidade dos métodos disponíveis.

METODOS CONTRACEPTIVOS 

Métodos de Barreira (preservativos masculinos e femininos) são os mais indicados 
por serem de dupla protecção. Protegem  das ITSs e das gravidezes.

As adolescentes e jovens podem sentir-se mais à vontade com métodos mais difíceis 
de serem detectados como injectáveis ou Dispositivo Intra-uterino (DIU), facilmente 
reversíveis. 

Métodos baseados na percepção da fertilidade ou comportamentais, (calendário, muco 
cervical) devem ser usados com cautela. A sua utilização requer ciclos menstruais 
regulares, e precisam de ter um método de apoio ou pílulas anticoncepcionais de 
emergência (PAEs).

Os adolescentes e jovens adultos devem ser incentivados a usar um método 
à sua escolha. De acordo com os Critérios de Elegibilidade Clínica (CEC) 

da OMS, a idade não constitui contra-indicação para qualquer método de 
contracepção. 
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PATERNIDADE E MATERNIDADE RESPONSÁVEIS

Na linguagem corrente, os ter-
mos  maternidade  e  paternida-
de  significam, respectivamente, 
qualidade ou condição de mãe e de 
pai. Já a palavra responsável, traz 
o significado daquele, ou daquela, 
que responde pelos próprios ac-
tos ou pelos de outrem, ou ainda 
que responde legal ou moralmen-
te pela vida, pelo bem-estar, etc. 
de alguém.

A enfermeira, deverá ter em conta, que:

Se vamos falar de maternidade e paternidade 
responsáveis na adolescência, é preciso ter 
em atenção que há, no adolescente, algumas 
dificuldades para assumir a função paterna e 
materna e nisso alertar para:

Ser responsável, não é simplesmente aceitar a 
paternidade ou maternidade da criança, mas sim 
o desejo de tê-la (planificar as condições para 
assumi-la). É ter em conta:

• As necessárias condições para dar o melhor à 
criança e trabalhar para a sua educação;

• A evasão escolar, quer feminina, quer masculina, 
relacionada à condição de pai/mãe na adolescência;

• A  necessidade da busca de trabalho e do sustento 
para o filho;

• Os factores psico-sociais associados a paternidade 
e maternidade na adolescência.
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CONDUTA DE ENFERMAGEM PERANTE AS HEMORRAGIAS DA 1ª METADE DA GESTAÇÂO

Hemorragias

Quando se fala de hemorragias na gravidez tem que se ter 
em conta os sinais de choque hipovolémico, quer dizer por 
perda de sangue. 

Ter em conta que a mulher pode estar a sofrer uma 
hemorragia e o sangue não ser visível . Neste caso,  os 
sinais são:

Sudação abundante, pele fria e pegajosa; pulso rápido 
(>120 pulsações/minuto) e fraco; tontura e/ou desmaio; 
confusão e desorientação; e tensão arterial baixa (TA 
sistólica <80 mm Hg); mucosas e conjuntivas descoradas.
 
A conduta de enfermagem: Preparação da mulher para 
transferir imediatamente para um hospital de referência, 
canalizar 1 ou 2 veias (cateter 16 G ou 18 G) e administrar 
de preferência Lactato de Ringer. O soro fisiológico, só 
administrar-se-á no caso de que o Lactato de Ringer não 
esteja disponível

Hemorragias da primeira metade da gravidez (até 22 
semanas)
Podem ser devidas a:
Pílulas anticoncepcionais de emergência 
Aborto

Gravidez Ectópica
Mola Hidatiforme 
 
Aborto: É a gravidez que termina antes das 22 semanas 
desde a data da última menstruação ou com peso fetal 
inferior a 500 gramas (OMS).
 
Tipos de Aborto (sinais e sintomas) e conduta de 
Enfermagem
Ameaça de Aborto;  Aborto em curso ou inevitável;  
Aborto Incompleto;  Aborto Completo;  Aborto Séptico;  
Aborto habitual

A Conduta de Enfermagem deve basear-se nos sinais 
e sintomas e referenciar segundo o protocolo nacional.



38 DIREcÇÃO  NACIONAL  DE SAÚDE  PÚBLICA

CONDUTA DE ENFERMAGEM PERANTE AS HEMORRAGIAS DA 1ª METADE DA GESTAÇÂO
Continuação

Gravidez Ectópica ou Gravidez Extra Uterina 
(GEU): é a gravidez em que o ovo ou óvulo se 
implanta fora da cavidade uterina.
 
Sinais e Sintomas: 

Gravidez Ectópica (inicia na 7ª ou 8ª semana de 
gestação) Amenorreia (atraso da menstruação 1 ou 
2 meses) Dor abdominal Hemorragia  vaginal ligeira 
(por vezes ausente) Dores a palpação abdominal

Conduta de Enfermagem: Canalizar duas veias 
de grande calibre; administrar Lactato de Ringer 
e transferir imediatamente para um hospital de 
referência com bloco operatório. 
                           
Mola hidatiforme
É um desenvolvimento anormal da placenta com 
formação de  vesículas semelhantes a bagos de 
uvas.
 
Sinais e Sintomas
Amenorreias durante certo tempo, seguidas 
de  perdas vaginais que podem ser vermelho 
acastanhadas. As vesículas podem ser expulsas

O útero é muitas vezes maior que o tempo de 
gestação
Não se ouve o foco cardíaco
 
Conduta de enfermagem
Canalizar uma veia e administrar Lactato de Ringer 
segundo protocolo;

Controlar o sangramento que pode ser intenso;
Transferir para um hospital de referência. 
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HEMORRAGIAS DA 1ª METADE DA GESTAÇÃO

Hemorragias da 2ª metade da gestação (das 22 
semanas até ao termo)

Conceito: são perdas de sangue de origem genital que 
ocorrem na mulher grávida a partir da 28ª semana de 
amenorreia e durante o parto.

São classificadas em: Placenta prévia; Descolamento 
prematuro da placenta; Ruptura uterina;

Placenta prévia: é uma complicação da 2ª metade 
da gestação na qual uma placenta se insere, total ou 
parcialmente, no segmento inferior do útero.
 
Sinais e sintomas: hemorragia discreta ou intensa;
perda sanguínea cor vermelho escuro;  
 
Condutas de enfermagem
Canalizar uma veia e administrar Lactato de Ringer 
segundo protocolo e normas nacionais.

Transferir urgentemente para unidade de referência com 
bloco operatório.

Nunca fazer toque vaginal (o exame pode levar a 
hemorragia abundante);
Colocar a mulher em decúbito lateral esquerdo;

 
Descolamento Prematuro da Placenta (DPP):  é 
uma complicação na qual uma placenta normalmente 
implantada separa-se da parede uterina no período que 
vai das 22 semanas até antes do parto. 
 
Sinais e Sintomas: hemorragia discreta ou intensa; 
perda sanguínea de cor vermelha escuro; dor abdominal 
súbita de intensidade variável;  diminuição ou ausência 
de batimentos  cardiofetais;
 
Conduta de enfermagem
Canalizar uma veia e administrar Lactato de Ringer 
segundo protocolo e normas nacionais. Transferir 
urgentemente para unidade de referência com bloco 
operatório.
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HEMORRAGIAS DA 1ª METADE DA GESTAÇÃO 
Continuação

Ruptura uterina: é o rompimento lento e progressivo, 
total ou parcial, das  paredes do útero, devido a um 
aumento de pressão no interior do útero ou pelas 
contracções  uterinas durante o trabalho do parto ou 
pelo crescimento do próprio feto, durante a gestação.
 
Sinais e Sintomas: sangramento vaginal abundante 
proveniente da cavidade uterina; dor abdominal 
espontânea, abdómen sensível e com formato anormal 
(anel de Bandl); mucosas decoradas; ausência  do foco 
fetal;
 
Conduta de enfermagem.

Canalizar uma veia e administrar Lactato de Ringer 
segundo protocolo e normas nacionais. Transferir 
urgentemente para unidade de referência com bloco 
operatório.

CONDUTA DE ENFERMAGEM PERANTE OUTRAS 
DOENÇAS CORRENTES: 
Malária, Parasitoses intestinais e outras 
externas, Diabetes, Infecções Urinarias, Doenças 
Hipertensivas (pré-eclampsia e eclampsia).
 

Competências mínimas dos técnicos de enfermagem:
O profissional de saúde deve reconhecer os sinais e 
sintomas que a mulher grávida apresenta, durante a 
consulta pois podem estar relacionadas com as patologias 
acima referidas, e actuar com as normas e protocolos 
estabelecidos a nível nacional.
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CONDUTA PERANTE A PRÉ-ECLÂMPSIA E ECLÂMPSIA 

PRÉ- ECLÂMPSIA

A pressão arterial diastólica (mínima) está igual ou superior 
a 90mmhg ou a P.A está acima de 150mmhg antes da 20ª 
semana de gestão.
Quando a hipertensão tiver asscoiada a proteinúria - valores iguais 
ou superiores a 300mg de proteina (durante 24h) 

Complicação que surge a partir da 20ª semana de gestação, na qual a mulher desenvolve 
hipertensão, retenção de líquidos e há perda de proteínas pela urina-proteinúria.

Esta relacionada  com o desenvolvimento dos vasos sanguíneos alterados na placenta, 
os quais produzem substâncias tóxicas que, ao serem libertadas  na corrente sanguínea 
provocam aumento da P.A. e lesões nos rins.

"A pré-eclâmpsia reduz 
o  fornecimento  de sangue 
ao feto e pode causar o 
despreendimento prematuro 
da placenta da parede uterina, 
factores que impedem que 
o oxigénio e os nutrientes 
cheguem em quantidades 
ideais ao bebé, afectando o 
crescimento".

 Hipertensão e diabetes melitus 
pré- existente.

 Componente genético.
 Obesidade antes da gravidez (com um 

IMC de 30 ou mais)
 Idade acima de 40 anos.
 Doenças crónicas que afectam o 

sistema circulatório, como HAS, lúpus 
ou problemas renais.

 Gravidez gemelar.
 Diagnóstico anterior de pré-eclampsia 

Os RN´s de mulheres com pré-eclampsia tem até 5x mais probalidades de 
desenvolver problemas pouco depois do parto do que os de mulheres que 
não sofrem da doença.

A frequência de 
pré-eclampsia varia 

de 2% a 10% das 
gestações em todo 

mundo.

Dores do lado direito 
(sob as costelas)

Dores de cabeça
persistente Visão

embaciada

Vômitos

Ganho repentino 
de peso

Dimunuição da 
quantidade de 

urina e da vontade 
de urinar

Inchaço repentino dos 
pés e das mãos

Sensação de ardor no 
estomago

DIAGNÓSTICO

FACTORES DE RISCO
SINTOMAS
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CONDUTA PERANTE A PRÉ-ECLÂMPSIA E ECLÂMPSIA 

A ECLÂMPSIA 

É uma complicação grave da pré-eclâmpsia , que 
ocorre quando a pressão arterial está elevada 
(acima de 140/90 mmHg) a qualquer momento após 
a  20ª semana de gravidez, com desaparecimento 
até a 12ª semana pós-parto. Além da pressão 
arterial elevada, outras complicações como excesso 
de proteína na urina ou insuficiência  hepática 
devem acontecer para se ter o diagnóstico de 
pré-eclâmpsia. 

Se a pré-eclâmpsia se agrava e afecta o cérebro, 
causando convulsões ou coma, a gestante 
desenvolve eclâmpsia. A causa exacta da 
pré-eclâmpsia é desconhecida.

Sintomas de Eclâmpsia

• Convulsões
• Perda de consciência
• Agitação

• Dores de cabeça ou dores musculares.

TRATAMENTO

Dose de ataque com Sulfato de Magnésio, 
posteriormente com doses de manutenção. 
Nos casos em que ocorre Hipermagnesemia, 
pode-se utilizar o Gluconato de Cálcio a 10% 
como antídoto para reverter o quadro.
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INFECÇÕES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE

São infecções adquiridas através 
de relações sexuais (orais, anais, 
vaginais) desprotegidas, isto é sem 
uso de preservativo

Nas Consultas pesquisar sempre, pois:

1. O tratamento precoce evita complicações na 
gravidez (ex: trabalho de parto prematuro, aborto);

 
2. Evita a transmissão para o bebé (ex: sífilis 

congênita);

3. Se não tratadas podem trazer complicações futuras 
(ex: esterilidade).

• Sempre que diagnosticar uma ITS, oferecer 
aconselhamento e testes para: VIH; Hepatite B; 
Sífilis (VDRL ou RPR);

• Orientar quanto à importância da adesão ao 
tratamento;

• Aconselhamento, testagem e tratamento do 
parceiro.
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INFECÇÕES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE

ABORDAGEM AO PORTADOR DE ITS

Durante o Aconselhamento:
• Importância da informação ao parceiro ou 

cônjuge sobre o diagnóstico da ITS; 

• Avaliação dos riscos de infeção pelo VIH e a 
decisão de realizar ou não o teste rápido; 

• Orientação sobre as sequelas provocadas pelas 
ITS, como a sífilis congênita e a infertilidade. 

Uso Preservativos

• É o método mais eficaz para a redução do 
risco de transmissão do VIH e outras ITS, 

• Também funciona como método 
contraceptivo. 

• Os pacientes deverão ser orientados 
quanto às vantagens da utilização dos 
preservativos e quanto à sua manipulação 
e uso correto, uma vez que sua eficácia e 
segurança dependem de uma adequada 
técnica de uso. 

• O profissional deve disponibilizar 
preservativos em todas as consultas. 

Avaliação:  
• Anamnese, 

• Exame Físico, 

• Identificação da Síndrome (Corrimento, ferida)

• Orientação das acções de abordagem das ITS

• Orientações Complementares (teste rápido 
de VIH, triagem para sífilis, hepatite B e C se 
possível)

• Seguimento. 
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INFECÇÕES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE

Durante a anamnese, deve estar atento para: 

• Risco da possibilidade de lidar com uma ITS sem 
cura (como exemplo, herpes genital), que poderá ser 
transmitida ao parceiro; 

• Prevenção de futuras infecções, incluindo como 
estratégia o diálogo com parceiro sobre o uso de 
preservativos; 

• Risco de violência ou de estigmatização por parte do 
parceiro, familiares; 

Avaliar o paciente através história clínica e exame 
físico .

• Identificar, de acordo com os achados clínicos, a 
síndrome na qual o paciente se encaixa e será tratado. 

• Questionar sobre antecedentes pessoais (presença de 
co-morbidades, número de parceiros sexuais no último 
ano, utilização de algum método contraceptivo).

Importância da participação do 
paciente no seu processo terapêutico, 
responsabilizando-o pela prevenção 
da doença; 

• Garantia de sigilo e confidencialidade 
do serviço.

• Estabelecer uma relação de confiança. 

•  Assistir em um ambiente reservado.

• Garantir a privacidade e a 
confidencialidade das informações. 

Quanto aos Parceiros:
• É de suma importância a convocação das parceiras gestantes de 

homens portadores de qualquer ITS pelo risco de infecção congénita. 

• Os parceiros, assintomáticos ou não, deverão ser tratados da mesma 
síndrome e doença que apresentou o cliente-índice, recebendo o 
mesmo tratamento prescrito. 

• Possibilidade de reinfecção caso um parceiro permaneça infectado; 

• Abordar as consequências ao parceiro, se não tratado; 

• Formas de transmissão e risco de transmissão;

• Preferencialmente convocar todos os indivíduos com quem o(a) 
utente se relacionou sexualmente, entre os últimos 30 a 90 dias 
(excepto para vaginose bacteriana e candidíase vaginal, não 
consideradas ITS).
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INFECÇÕES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE

ABORDAGEM SINDRÓMICA DAS PRINCIPAIS ITS

O atendimento: 

• Não tem apenas objectivo curativo
• É preventivo e de carácter  educacional (coletivo e individual).

Para fins de orientação diagnóstica 
e do tratamento as ITS devem ser 
classificadas em: 

• Lesão Genital (vesículas, úlceras e 
verrugas)

• Corrimento Uretral Masculino
• Corrimento Vaginal 
• Dor Pélvica

O diagnóstico sindrómico baseia-se 
em:

• Queixas: Sempre perguntar sobre 
feridas, comichão e/ou dor (ao urinar 
e/ou durante as relações sexuais) na 
região genital;

• Exame físico: Sempre examinar a 
região genital, pois lesões que não 
doem podem passar despercebidas 
pelos pacientes;
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LESÕES GENITAIS

INFECÇÕES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE

Síndrome DST Agente Tipo Transmissão 
Sexual

Curavel

Úlceras Sífilis Treponema
pallidum

bactéria  sim  sim

Crancro 
Mole

Haemophilus 
ducreyi

bactéria  sim  sim

Herpes Herpes simplex 
(HSV-2)

vírus sim não

Donovanose Klebsiella 
granulomatis

bactéria sim não

Linfogranu-
loma

Chlamydia 
trachomatis

bactéria sim sim

SINTOMAS mais 

comuns das ITS

Corrimento Vaginal: 
Tricomonas; Cândidas e Gonorreia

ITS MAIS 
FREQUENTES

 Irritação nos órgãos 
sexuais e coceira

 Dor no acto sexual
 Ardor no canal e 

orifício da uretra
 Dificuldade para 

urinar

  Gonorreia
  Sífilis
  Verrugas
  Infecção por VIH

Roupa interior molhada o suja; Comichão;
Mau Cheiro; Dor ao urinar ou nas relações 

sexuais; pode causar esterilidade
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INFECÇÕES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE

Corrimento Uretral

Ulcera genital: Cancro mole; Herpes 
genital; Linfogranuloma venéreo e Sífilis.

VAGINOSE

SÍFILIS PRIMÁRIA SÍFILIS SECUNDÁRIA

SÍFILIS CONGÉNITA

TRICHOMONÍASE

 Liquido branco-amarelo no 
pénis

 Dor ao urinar
 Pode causar inchaço no 

escroto e infertilidade

 Única ou múltipla e de tamanhos diferentes
 Podem doer ou não e sangrar
 Com pús ou não / Pode ter bubão

VAGINOSE CANCRO MOLE
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INFECÇÕES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE

HERPES GENITAL CONDILOMASGRANULOMA INGUINAL

LINFOGRANULOMA VENEREO

Verrugas genitais: Não têm dor. Podem sangrar
e produzir comichão. Podem  estar relacionadas 
com cancro ginecológico
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TRATAMENTO DAS PRINCIPAIS ITS QUE CAUSAM COM LESÕES GENITAIS

TRATAMENTO DO HERPES GENITAL 
1º episódio herpes 
genital  

Aciclovir 200mg 
VO 5x/dia

7 dias

Recorrência  Aciclovir 400mg 
VO 8/8horas

5 dias

Recidiva (6 ou mais 
episódios anuais)  

Aciclovir 400mg VO 
8/8horas 

5 dia

Lesão grave  Aciclovir 5mg/kg 
EV 8/8horas

7 dias

TRATAMENTO DA DONOVANOSE 
MEDICAMENTOS DOSES DURAÇÃO

Doxaciclina 100mg VO 12/12 horas 5 dias

Eritromicina  500mg VO 6/6 horas 5 dia

Cotrimoxazol 960 VO  6/6 horas 7 dias
Tetraciclina 500mg 6/6 horas 3 semanas ou até 

cura clínica
Azitromicina 1 g VO inicial seguida por 

500mg VO 12/12 horas
3 semanas ou até 

cura clínica

TRATAMENTO DAS PRINCIPAIS ITS QUE CAUSAM  LESÕES GENITAIS
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TRATAMENTO DAS PRINCIPAIS ITS QUE CAUSAM  LESÕES GENITAIS

RESULTADO 
NEGATIVO ( - )

RESULTADO 
NEGATIVO ( - )

Aconselhar para teste rápido para VIH
Gestação: Uso de TARV – TDF/3TC/EFV

Parto: Protocolo AZT na parturiente
Criança Exposta: AZT e NVP  

Puerpério: TARV Aleitamento
 - Aleitamento Exclusivo (materno)

Realizar aconselhamento pós-teste

Realizar teste rápido para VIH

Após consentimento

Realizar profilaxia da transmissão vertical (TV) do 
VIH seguindo  protocolo do Ministério da Saúde

Observar tabelas

ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO 
DA TRANSMISSÃO DO VIH DE MÃE 

PARA O FILHO

NÃOSIM

RESULTADO 
POSITIVO ( + )

RESULTADO 
POSITIVO ( + )

FLUXOGRAMA DE TESTAGEM PARA VIH EM GESTANTES NA 
MATENIDADE E PROFILAXIA DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO VIH

GESTANTE COM RESULTADO DE EXAME PARA VIH NO 3º TRIMESTRE

Redução da carga viral do VIH
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PREVENÇÃO DA TRANSMISSÂO VERTICAL (PTV)

DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Parto
É um processo que culmina com a expulsão do feto e da placenta, do corpo materno 
(útero), através do canal de parto. 

Trabalho de parto: 
Conjunto de fenómenos mecânicos e fisiológicos (Dilatação do colo, Expulsão do feto e 
da placenta) que quando iniciados conduzem ao parto. 

Transmissão vertical do VIH: é a que ocorre  da mãe para o feto ainda no período de 
gestação, durante o parto ou na amamentação do bebê. Nestas fases, o contato com 
fluidos contaminados, tanto no líquido amniótico quanto no leite materno, pode levar a 
criança a desenvolver a doença antes mesmo dos primeiros anos de vida.
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PREVENÇÃO DA TRANSMISSÂO VERTICAL (PTV)

Gestação: Uso de TARV – TDF/3TC/EFV
Parto: Protocolo AZT na parturiente

Criança Exposta: AZT e NVP  
Puerpério: TARV Aleitamento

 - Aleitamento Exclusivo (materno)

ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO DA 
TRANSMISSÃO DO VIH DE MÃE PARA 

O FILHO

Redução da carga 
viral do VIH

Quando se deve realizar o teste de VIH no pré-natal?

1ª consulta do pré-natal (ideal no 1º trimestre)

3º trimestre da gestação

No caso de gestantes que não tiveram acesso ao pré-
natal, o diagnóstico pode ocorrer no momento do parto.
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PREVENÇÃO DA TRANSMISSÂO VERTICAL (PTV)

Fluxograma da paciente na US 
Aconselhamento pré-teste Colectivo/Individual

Teste Rápido e Triagem

Positivo

Teste Rápido Confirmatório

Confirmada Infecção pelo VIH Teste Indeterminado

Aconselhamento pos-teste Aconselhamento pos-teste

Referência imediata (no mesmo dia) 
para cuidados e Tratamento para início 

do TARV

• Repetir teste em 14 dias 
	  Orientações sobre uso do preservativo.
• Gestantes iniciar TARV e repetir teste em 14 

dias. Se mantem o resultado indeterminado no 3 
teste, realizar carga viral.

Após dois testes indeterminados com intervalo de 14 dias, solicitar carga 
viral pelo Laboratório de Biologia Molecular do INLS ou encaminhar o utente 
para o Laboratório Nacional de Saúde Pública.

Se a utente refere comportamento de risco
 repetir em três meses e depois
anualmente. Se não houver referência 
a comportamento de risco, repetir teste 
anualmente;
Gestantes, repetir teste a cada 3 meses

Orientações sobre  uso de preservativo.

Positivo Negativo

Negativo
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PREVENÇÃO DA TRANSMISSÂO VERTICAL (PTV)

PROCEDIMENTO NA SALA 
DE PARTO

PROFILAXIA DURANTE O PARTO 
PROTOCOLO AZT

Realizar triagem em todos os cartões das 
parturientes;

Testar todas as parturientes que não 
realizaram o teste durante a gravidez e 
com teste fora do prazo;

Parturientes captadas na sala de parto com 
o resultado  indeterminado ou positivo, 
iniciar imediatamente TARV; esquema 
preferencial (DF+3TC+EFV).

Parturiente na fase activa 
(3 a 4 cm de dilatação) do trabalho de 

parto.

Protocolo Zidovudina (AZT) via oral 
(VO)

AZT (300mg): 1 cp no início do trabalho de 
parto e a partir de então mais 1 cp a cada 
3 horas até o clampeamento do cordão 
umbilical.
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PREVENÇÃO DA TRANSMISSÂO VERTICAL (PTV)

ESCOLHA DA VIA DE PARTO PARA PARTURIENTE VIH+

Alternativa: 
Cesariana

• Somente por indicação obstétrica;

• Iniciar profilaxia 4 horas antes da cirurgia 
seguindo o mesmo protocolo.

Primeira escolha:
Vaginal  Institucional

Os cuidados para a 
profilaxia do bebé 
exposto ao VIH, já 

começam na sala de 
partos. 
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PREVENÇÃO DA TRANSMISSÂO VERTICAL (PTV)

INTERVENÇÕES NO 
PÓS PARTO

Passo 1: Laquear e cortar 
imediatamente o cordão umbilical. 
Secar e estimular o bebé.

Passo 2: Avaliar o Apgar.

Passo 3: Decidir se o bebé precisa 
de reanimação.

Passo 4: Colocar o bebé em 
contacto pele a pele com a mãe.

Passo 5: Cobrir o RN com pano 
limpo, aquecido e vigiar.

Passo 6:  Estimular o aleitamento 
materno.
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PREVENÇÃO DA TRANSMISSÂO VERTICAL (PTV)

PROTOCOLO NEVIRAPINA (NVP) E ZIDOVUDINA (AZT)

 NVP/AZT  pediátrico:

• Iniciar nas primeiras 2 horas até, no máximo, 72h após o parto;

• Independentemente do local do Parto, uso do Protocolo AZT;

  Uso de TARV pela mãe.

 Durante 6 semanas manter AZT e NVP;

 No final da 6ª semana suspender o AZT e continuar com a NVP por mais seis semanas, 
até completar 12 semanas de profilaxia;

 A mãe ou o cuidador retorna com a criança no final da 6ª semana para reavaliação 
do peso, suspensão do AZT e ajuste da dose de NVP de acordo o peso.

Semanas 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª

AZT X
NVP
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• Manter Seguimento clínico e 
ginecológico (consultas de puerpério); 

• Reforçar adesão a TARV;

• Planeamento familiar (contracepção);

• Reforçar comportamento de sexo seguro 
(preservativo);

• Cuidados com RN exposto (profilaxia e 
diagnóstico);

• Iniciar o diagnóstico da Criança exposta 
após 3 meses do desmame.

• Consulta de retorno dentro de 6 dias: mãe e criança;

• Solicitar analises padronizadas para a criança exposta;

• Rever as doses de NVP e AZT xarope (tabela dose/
peso NVP);

• Orientar quanto ao aleitamento exclusivo até ao 6º 
mês;

• Orientar a introduzir outros alimentos após o 6º mês;

• Orientar a mãe que Não Deve  Suspender a TARV;

• Pedir a presença de um familiar para reforçar as 
orientações (pai da criança ou alguém por indicação da 
paciente);

• Esclarecer dúvidas da paciente ou acompanhante;

• Explicar a importância da adesão aos medicamentos 
e as consultas.

CONDUTA NO PUERPÉRIO ORIENTAÇÕES NA ALTA

PREVENÇÃO DA TRANSMISSÂO VERTICAL (PTV)



60 DIREcÇÃO  NACIONAL  DE SAÚDE  PÚBLICA

ACONSELHAMENTO E TESTAGEM VIH/TARV

• É um processo de diálogo e estabelecimento 
de confiança que envolve o utente e o 
conselheiro;

• É a partilha do conhecimento adequado e 
correcto sobre os temas tratados, com os 
utentes

• Importante para prevenção e apoio 
psicossocial.

• Apoia as pessoas a reflectirem sobre suas 
práticas proporcionando responsabilidade 
e autonomia.

• Aconselhar é diferente de Dar Conselhos.

CONCEITOS E DEFINIÇÕES

• Oferecer orientações sobre 
prevenção das ITS, VIH e SIDA, 
TB, Hepatites, COVID-19;

• Reflectir sobre as próprias 
práticas de risco;

• Comprometer-se com práticas 
mais seguras;

• Aumentar o acesso e a 
cobertura do AT;

• Vinculação ao TARV;

OBJECTIVOS DO 
ACONSELHAMENTO PARA O VIH
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Tipo de Aconselhamento
O que deve ser abordado 

durante o aconselhamento

Etapas do Aconselhamento

• Individual

• Casal

• Colectivo ou Familiar

• De Pares

• Informações sobre a infecção do VIH;

• Comportamentos de risco; 

• Prevenção da infecção do VIH; 

• Promoção da importância da 
realização do teste para VIH;

• Importância do TARV.• Aconselhamento Pré Teste

• Durante o Teste

• Aconselhamento Pós Teste

ACONSELHAMENTO E TESTAGEM DO VIH/SIDA
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Aconselhamento Pré-teste
Aconselhamento Durante o Teste

Abordar os possíveis resultados do 
teste para VIH e confidencialidade 
assegurada; 

• Explicar os procedimentos para 
realização do teste;

• O direito do utente de recusar a 
realização do teste de VIH excepto 
grávidas;

• O direito do utente ao TARV.

• O utente tem o direito de fazer 
perguntas sobre o seu estado 
de saúde e sobre os possíveis 
encaminhamentos necessários;

• Nas unidades sanitárias pode ser 
feito de maneira colectiva

Aproveitar o tempo de espera do resultado do 
teste para:

• Fazer plano de reducção de risco; 

• Falar sobre o uso do preservativo;

• Abordar o TARV e importância da adesão ao 
tratamento;

• Preparar o utente para um possível resultado 
Positivo

ACONSELHAMENTO E TESTAGEM DO VIH/SIDA
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Aconselhamento Pós-teste: 
RESULTADO NEGATIVO

Aconselhamento Pós-teste: 
RESULTADO POSITIVO

VINCULAR TODOS OS POSITIVOS!!

Assegurar que o indivíduo se 
mantenha VIH Negativo;

 Procurar periodicamente Unidade 
Sanitária;

 Manter comportamentos seguros;

 Valorizar a importância de se manter 
seronegativo; 

 Uso do preservativo nas relações 
sexuais;

 Explicar o Período de Janela

Orientações a dar para o Individuo 
Diagnosticado VIH Positivo 

 Significado do resultado do teste;

 Início da adesão ao TARV e medidas de 
prevenção da transmissão do VIH e da 
re-infecção;

 Importância da revelação do seu 
estado;

 Elaboração de um plano para reducção 
de riscos;

 Uso de preservativos para sexo seguro;

 Formas de viver bem com VIH; 

 Encaminhamento para apoios do 
sistema de saúde e da comunidade

ACONSELHAMENTO E TESTAGEM DO VIH/SIDA
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ACONSELHAMENTO E TESTAGEM DO VIH/SIDA

Aconselhamento Pós-teste: 
VIH INDETERMINADO

Orientações para o Individuo com 
diagnostico Indeterminado;

 Preparar o utente para um possível resultado 
positivo;

 Re-explicar Janela Imunológica;

 Orientar quanto a necessidade de retorno para 
testar novamente;

 Encaminhar para receber apoio psicológico, se 
necessário.

Testes rápidos:

• Resultado em poucos minutos
• Sangue, soro, saliva ou urina
• Sensibilidade e especificidade 

>95%
• Uso restrito: situações em que 

o diagnóstico é essencial para 
a conduta imediata (gestantes, 
acidente ocupacional)



65DIREcÇÃO  NACIONAL  DE SAÚDE  PÚBLICA

2ª parte
VALORES MORAIS, PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
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VALORES HUMANOS E MORAIS

VALORES HUMANOS E MORAIS
 
Valores humanos e morais é tudo aquilo que 
conduz a vida de uma pessoa.

Eles, funcionam como normas de conduta que 
podem determinar decisões importantes e 
garantir que a convivência entre as pessoas seja 
pacífica, honesta e justa. 

Uma pessoa não vale pelo carro  que tem, pelo  
dinheiro, pela casa que tem ou pela roupa de 
luxo. 

Pessoas pobres podem ter muito mais valor do 
que outras que têm tudo. 

O valor de uma pessoa está na educação que 
tem, se gosta ou não de trabalhar, se dá um 
contributo grande à sociedade em que vive. Se 
é sério, honesto, sincero, solidário, responsável, 
amigo, tolerante.
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O(A) ENFERMEIRO(A) E A PROMOÇÃO DA SAÚDE

A ENFERMEIRA DEVE CONVERSAR COM OS 
ADOLESCENTES SOBRE ESTES ASSUNTOS

1. Vacinas do Tétano, Febre Amarela  e HPV antes 
de iniciar relações sexuais.

2. Ir ao Centro de Saúde sempre que necessário

3. Para evitar certos comportamentos, é preciso 
não iniciar!

4. Ficar calmo(a). O stress, faz mal à Saúde

5. Dormir  pelo menos 8 horas por noite

6. Tomar banho todos os dias. Mesmo de caneca!

7. Procurar estar ocupado(a), mesmo sem 
remuneração

8. Comer todos os dias pelo menos uma vez por 
dia, folhas, legumes, fruta.

9. Não deixar de ir à escola!

10. Dizer não à Violência. 

11. Resolver os assuntos difíceis conversando.

Fonte: CienTIC 9 Ciências Naturais - 9º ano



69DIREcÇÃO  NACIONAL  DE SAÚDE  PÚBLICA

O(A) ENFERMEIRO(A) E A PROMOÇÃO DA SAÚDE

A ENFERMEIRA DEVE CONVERSAR COM OS ADOLESCENTES SOBRE 
VACINAÇÃO E VIGILÂNCIA MÉDICA

1. Cumprir calendário de vacinação
Para os adolescentes e jovens, Angola 
exige apenas as seguintes vacinas:
 
 Vacina do Tétano antes de entrar para a 

escola e revacinação aos 15 anos
 
 Vacina da Febre amarela – esta costuma 

ser aplicada com 1 ano de idade e 
revacinação cada 
10 anos

 
 Vacina do HPV 

(contra o Papiloma 
Vírus Humano)

2. Assegurar a vigilância médica
No actual contexto e exclusivamente por 
motivos de protecção da saúde do próprio 
e de terceiros, podem ser realizadas acções 
de vigilância aos Alunos adolescentes e 
jovens:

• O enfermeiro ou autoridade responsável, 
deve apoiar os adolescentes que tenham 
estado sujeitos a uma exposição ou 
comportamentos de risco.



70 DIREcÇÃO  NACIONAL  DE SAÚDE  PÚBLICA

O(A) ENFERMEIRO(A) E A PROMOÇÃO DA SAÚDE

A ENFERMEIRA DEVE CONVERSAR 
COM OS ADOLESCENTES SOBRE O 

USO DO ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS 
DROGAS

A ENFERMEIRA DEVE CONVERSAR COM OS 
ADOLESCENTES SOBRE A NECESSIDADE 

DE GESTÃO DO STRESS, DORMIR O 
SUFICIENTE E  IMPORTÂNCIA DA ESCOLA

3. Não fumar nem 
consumir drogas/álcool

4. Gerir o stress
5. Dormir o suficiente
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O(A) ENFERMEIRO(A) E A PROMOÇÃO DA SAÚDE

A ENFERMEIRA DEVE CONVERSAR 
COM OS ADOLESCENTES SOBRE A 

HIGIENE CORPORAL DIÁRIA

6. Cuidar da higiene corporal diária

A ENFERMEIRA DEVE CONVERSAR COM OS 
ADOLESCENTES SOBRE  AS VANTAGENS 

DO TRABALHO 

7. Acesso a um emprego
 Crescimento e satisfação pessoal

 Noção de responsabilidade

 Independência monetária

 Sentido de utilidade

 Útil no currículo
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ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E JOVENS

8. Praticar uma alimentação 
equilibrada

A ENFERMEIRA DEVE CONVERSAR COM OS 
ADOLESCENTES SOBRE A ALIMENTAÇÃO 
EQUILIBRADA

• Colesterol alto, diabetes, 
hipertensão e obesidade são 
doenças que estão a tornar-se 
cada vez mais frequentes entre os 
jovens

• Os jovens comem mal; devem 
reduzir pão; doces; refrigerantes; 
hambúrgueres; sobremesas; batata 
frita; chocolates

• Devem aumentar legumes e 
hortaliças; frutas; leite; carne 
branca (galinha, peru)

• Comer bem de manhã e à noite  
alimentos leves 

Quais os desvios dos adolescentes ao 
padrão alimentar saudável

Com a entrada na adolescência, eles 
começam a fazer um maior número de  
refeições fora de casa, com liberdade para 
escolherem os seus próprios alimentos, o 
que favorece o desenvolvimento de erros 
alimentares. Vários nutricionistas referem, 
nos adolescentes, desvios ao padrão 
alimentar saudável — substituição do almoço 
ou jantar por fast food, ingestão de snacks 
e gomas fora das refeições, progressiva 
diminuição de importância das refeições 
familiares e respetivos horários, como a 
omissão do pequeno almoço.
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Distúrbios alimentares - Anorexia

Alguns dos comportamentos das 
pessoas anorécticas são:

 A obsessão pela magreza;

 A prática exagerada de exercício 
físico;

 A prática de dietas rigorosas;

 O controlo obsessivo 
do peso;

 O uso de laxantes e 
diuréticos;

 A perda da noção da 
própria imagem;

 A recusa de ingestão 
de alimentos.

ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E JOVENS

Os alimentos, principalmente os não 
cozinhados, devem ser bem lavados com água 
e umas gotas de lixívia para desinfectar

O ADOLESCENTE E JOVEM DEVE TAMBÉM 
COMER:

Feijão, quisaca, quiabos, jimboa, folhas de 
macunde, usse ou de feijão, tortulho.
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O(A) ENFERMEIRO(A) E A PROMOÇÃO DA SAÚDE

A ENFERMEIRA DEVE CONVERSAR 
COM OS ADOLESCENTES SOBRE A 

IMPORTÃNCIA DA ESCOLA
A ENFERMEIRA DEVE CONVERSAR COM OS 
ADOLESCENTES SOBRE A IMPORTÃNCIA DA 

ESCOLA

9. Frequentar a escola /formação 
profissional

 Cultiva hábitos saudáveis

 Pode ter mais oportunidades de 
emprego

 Estimulação mental

10. Banir qualquer tipo de 
violência

A ENFERMEIRA DEVE CONVERSAR COM OS 
ADOLESCENTES SOBRE COMO BANIR QUALQUER 

TIPO DE VIOLÊNCIA

 Problemas de aprendizagem
 Depressão  
 Abuso de drogas/álcool
 Sintomas  corporais
 Auto-agressão e gestos 

suicidas
 Comportamentos de risco 

 Abandono
 Desnutrição
 Meninos(as) de rua
 Balas perdidas
 Bullying
 Violência  armada

 Abuso 
 Desnutrição
 Meninos(as) de rua
 Balas perdidas
 Bullying
 Violência  armada

 Pornografia
 Turismo sexual
 Tráfico sexual
 Trabalho ilegal
 Abuso na internet

VIOLÊNCIA SOCIAL

EXPLORAÇÃO 
 COMERCIAL

STRESS PÓS 
TRAUMÁTICO

VIOLÊNCIA
 SEXUAL
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O(A) ENFERMEIRO(A) E A PROMOÇÃO DA SAÚDE

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

É praticada por profissionais de saúde nas 
unidades sanitárias. Consiste em abusos, 
desrespeito e maus-tratos durante a 
consulta pré-natal, planeamento familiar, 
parto e internamento  em instituições de 
saúde.

É TAMBÉM VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Ter atendimento negado
Sofrer intervenções desnecessárias 
Não poder ter acompanhante
Sofrer agressões verbais e físicas 
Ter informações omitidas
Ser privada do contacto com o bebê
Não receber medicamentos 
para aliviar a dor 
Ser amarrada

VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Violência baseada na Desigualdade 
das Relações de Gênero e 
Consequências para a Saúde da 
Mulher

• Consequências para a saúde 
mental

 Estress pós-traumático 
 Depressão; Ansiedade 
 Disfunção sexual
 Desordens alimentares
 Comportamentos obsessivo-

compulsivos

• Consequências fatais 

 Suicídio - Homicídios
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O(A) ENFERMEIRO(A)  PREVENÇÃO DA DOENÇA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

A RESPONSABILIDADE  DA ENFERMEIRA  
SENSIBILIZAR OS ADOLESCENTES PARA A 
NECESSIDADE DE ADOPTAREM PRÁTICAS 

PARA PREVENIREM PROBLEMAS DE 
SAÚDE COMO:

 Controlar o peso 
 Vacinação contra o Tétano e Febre Amarela
 Praticar exercício Físico pelo menos durante 

1 hora por dia
 Consumo de Frutas e Vegetais
 Hábitos de higiene pessoal; nas meninas 

ter atenção especial à higiene menstrual
 Moderação no consumo de gorduras 

animais
 Rejeição do tabaco-não provar para não 

adquirir o hábito
 Rejeição do álcool- não provar para não 

adquirir o hábito
 Rejeição outras drogas (liamba, “capintin”, 

etc..) – não provar para não adquirir o hábito
 Se já é sexualmente activo, usar o 

preservativo para proteger da gravidez e 
infecções transmitidas sexualmente

 Uso excessivo das redes sociais
 Lazer é fundamental para o bem-estar 

físico e mental

Acções de Promoção da Saúde

SAÚDE PÚBLICA

As actividades de Saúde Pública visam reforçar o sistema de acção 
e as melhorias nos serviços de saúde com o objectivo de manter os 
cidadãos saudáveis, melhorar a sua saúde, o bem estar e prevenir a 
sua deterioração. A Saúde Pública foca-se no total espectro de saúde 
e bem estar.
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GÉNERO

O Género indica a relação entre o homem e a mulher. 

• O  Género é um aspecto importante no desenvolvimento 
da identidade na adolescência

• Nesse processo de construção das identidades, merece 
destaque o papel da interacção social, por permitir a 
identificação do indivíduo como masculino ou feminino, 
mediante o contacto com os significados, presentes na 
cultura.

• Em uma determinada cultura, existem expectativas 
e normas que orientam o indivíduo quanto às 
características, aos comportamentos, às actividades, 
femininas e masculinas.

• Esses significados devem-se ao pesado investimento 
que lhes foi e continua sendo feito por instituições como 
a família, escola, mídia, lei, no fundo a sociedade.

•  Ser homem tem sido associado ao sucesso profissional, 
à actividades práticas e de tomadas de decisões, à 
violência, à força física, à valentia, ao oferecimento de 
segurança e protecção, à paternidade, ao sustento da 
família, à racionalidade, à competitividade, à potência 
sexual, à incapacidade de controlar os instintos sexuais.

O sexo, é biológico, o género  é social

Um  género “feminino” é culturalmente imposto 
à fêmea para que se torne uma mulher social, e 
um género “masculino” ao macho, para que se 
torne um homem social.

• Ser mulher tem sido associado à  beleza, magreza,  
sensualidade,  delicadeza,  docilidade,  obediência,  
discrição,  comedimento, a subordinação ao homem, 
o amor romântico, a monogamia, a maternidade .

• Tudo isso é fruto de convenções! Essas definições 
são incompletas, não abarcando a totalidade 
de significados associados ao masculino e ao 
feminino ."‘Homem' e 'mulher' são, ao mesmo 
tempo, categorias vazias e transbordantes. Vazias, 
porque não têm nenhum significado último, 
transcendente. Transbordantes, porque mesmo 
quando parecem estar fixadas, ainda contêm 
dentro delas definições alternativas, negadas ou 
suprimidas. 
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ESTERIÓTIPOS DE GÉNERO

Estereotipo -é o conceito ou imagem preconcebida, padronizada e generalizada estabelecida pelo senso comum, sem 
conhecimento profundo, sobre algo ou alguém.

Um estereótipo de género "é uma opinião ou um preconceito generalizado sobre atributos ou características que 
homens e mulheres possuem ou deveriam possuir ou das funções sociais que ambos desempenham ou deveriam 
desempenhar

EXEMPLOS DE EXTERIOTIPOS DE GÉNERO

• A sua cor é azul 
• Lugar do homem
• O homem não chora
• Nela mando eu
• Realizam  trabalhos duros
• Gostam  de futebol
• Não cuidam da casa
• Não cuidam dos filhos
• São desordenados e vagos
• Não sabem cozinhar
• Não expressam as suas emoções
• Só buscam sexo
• São analíticos
• São dominantes e decididos
• São activos
• São independentes

• A sua cor é rosa
• Lugar da mulher
• Muito emocional e choram muito
• Em casa manda ela
• Devem cuidar dos filhos
• São passivas
• Indecisas e falam muito
• Não são tão fortes como os 

homens
• Não podem ser heroínas
• Necessitam de um homem para 

realizar tarefas complicadas 
• São mais sensíveis que os homens

A auto-estima, a ambição e as 
expectativas das meninas são 

as primeiras vítimas dos estereótipos 
de género

Os estereótipos de género devem ser 
banidos da nossa convivência
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COMO EVITAR ESTERIÓTIPOS DE GÉNERO  

O PROFISSIONAL DE SAÚDE DEVE PROMOVER

Jogos ,  outras actividades neutros, cooperativas e 
compartilhados

Inclusão da igualdade  de rapazes e raparigas nas 
actividades educativas

Colaboração com as famílias de modo a promover uma 
educação que evite comportamentos sexistas

Debates periódicos com adolescentes e rapazes

Seleccionar materiais  e temas para debates que não 
sejam sexistas

O  tratamento de rapazes e meninas da mesma forma
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BULLYING DISCRIMINAÇÃO E RACISMO NA ESCOLA E COMUNIDADE

• O Bullying é  o uso de força física, ameaça ou coerção 
para abusar, intimidar ou dominar agressivamente 
outras pessoas de forma frequente e habitual. Aqui 
no nosso contexto também chamado de “BILO” – o 
físico

• O Bullying também ocorre em meios electrónicos, 
fenómeno conhecido como cyberbullying. 
Mensagens difamatórias ou ameaçadoras circulam 
por e-mails, sites e se omitem por medo.-

 
• O Racismo - consiste no preconceito e na 

discriminação com base em percepções sociais 
baseadas em diferenças biológicas entre os povos. 

• A Homofobia é uma série de atitudes e sentimentos 
negativos em relação a  pessoas homossexuais, 
bissexuais e, em alguns casos, contra transgéneros 
e pessoas intersexuais. As definições para o termo 
referem-se variavelmente a antipatia, desprezo, 
preconceito, aversão e medo irracional. A homofobia 
é observada como um comportamento crítico e 
hostil, assim como  a discriminação e a violência com 
base na percepção de que todo tipo de  orientação 
sexual não heterossexual é negativa
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ACTORES DO BULLYING

1. AGRESSOR – Geralmente são os líderes da 
turma, os mais populares, os que gostam de 
gozar e colocar apelidos nos colegas. Não 
respeitam as diferenças

2. TESTEMUNHAS – são os que não sofrem nem 
participam, mas convivem diariamente com o 
problema  e se omitem por mede e insegurança. 
Tornam-se por isso cúmplices e – agressores 
passivos

3. VÍTIMAS:
 Os diferentes – côr de cabelo, côr de pele, 

albinos, deficientes, forma de vestir, sotaque

 Os indefesos – os tímidos, retraídos, que 
mostram medo e até choram  

 Os que se isolam do grupo – os pouco sociáveis 
e que têm dificuldade de relacionamento e 
de se defender e se impor. São diariamente 
perseguidas, humilhadas, ignoradas, 
discriminadas  e excluídas.

STOP
BULLYING
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BULLYING DISCRIMINAÇÃO E RACISMO NA ESCOLA E COMUNIDADE

A. Um valentão

B. Seguidor - Pode
ainda realizar os actos

C. Apoiador  - Participa
do BULLYING

D. Apoiador  passivo-  parece 
que gosta de BULLYING mas não

toma parte activa
E. Assistem ao que se passa, mas 

não tomam partido:
"não é nada comigo"

F. Não gostam dos agressores  e 
acham que deveriam ajudar a 

vítima (Não ajudam) 

F. Defensor passivo- não gosta 
do Bullying mas não demonstra 

defesa aberta 

F. Vítima

CICLO DO BULLYING 
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BULLYING COMO APOIAR

APOIO QUE O PROFISSIONAL PODE DAR

• O profissional de saúde deve ensinar o(a) 
adolescente a não se engajar em atitudes e 
conversas vexatórias em relação a qualquer pessoa. 

• É importante repreender quando presenciar uma 
situação como essa, tanto no dia a dia da escola 
como on-line. 

• É também importante que adolescentes membros 
de comunidades vulnerabilizadas consigam 
identificar comentários e ataques machistas, 
racistas e homofóbicos, além de saber como agir e 
onde denunciar. 

• O profissional  também deve estar atento aos 
relatos dos(as) jovens sobre  machismo, racismo e 
homofobia. negros, por exemplo, pois, segundo a 
educadora Gina Ponte, “às vezes a escola é racista 
o ano inteiro com aquele(a) jovem”. Portanto, de 
acordo com ela, é importante “acolher, ouvir e 
legitimar” suas narrativas.

COMPORTAMENTO VIOLENTO
Ameaçar e agredir colegas
física e psicologicamente
com bofectadas, empurões e
ofenças

Motivos
Raiva internalizada
sentimento de
preconceito e 
incopetência

Consequências
Isolamento, depressão e 

dificuldades na escola

Acompanhamento Psicógico, desenvolvimento de empatia, 
criar um abiente seguro e aberto a   discussões e ensinar 

maneiras de lidar com os sentimentos de forma não violenta.

AMBIENTE
HOSTIL

BULLYING

COMO AJUDAR?
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PERCEPÇÃO DO RISCO

A ENFERMEIRA DEVE ALERTAR OS JOVENS  PARA 
PERCEBEREM O RISCO E ASSIM EVITAREM PROBLEMAS 
DE SAÚDE.

SÃO COMPORTAMENTOS DE RISCO:
 Se experimentam tabaco, álcool e outras drogas podem 

criar o hábito e depois é difícil deixar

 Sexo sem preservativo pode correr o risco de engravidar 
ou apanhar uma infecção  transmitida sexualmente, 
incluindo VIH/SIDA

 Velocidade quando conduzem motorizadas ou viaturas 
podem correr o risco de acidentes

 Conduzir motorizadas sem capacetes, correm o risco de 
ter um acidente e traumatismos graves na cabeça

 Comportamentos alimentares de risco: exagerar nos 
doces, refrigerantes e fast food; esquecer as frutas, 
hortaliças e legumes 

 Ausência de exercícios físicos ou práticas inadequadas 
dos mesmos

 Abandono escolar

 Abandono do emprego
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SAÚDE MENTAL DOS ADOLESCENTES E JOVENS

O que é a saúde mental?
É sentirmo-nos bem connosco próprios e na relação com 
os outros.
É sermos capazes de lidar de forma positiva com as 
adversidades.
É termos confiança e não temermos o futuro.
Mente sã, em corpo são!

Problemas de saúde mental mais frequentes
Ansiedade
Mal-estar psicológico ou stress permanente 
Depressão
Dependência de álcool e outras drogas
Perturbações psicóticas, como a esquizofrenia
Atraso mental
Demências

Quem pode ser afectado?
Todos nós
Algumas fases, como a entrada na escola, a adolescência, 
ou acontecimentos  como a perda de familiar próximo, o 
divórcio, o desemprego, a reforma e a pobreza podem ser 
causa de perturbações da saúde mental.

Saúde mental dos 
adolescentes
Segundo a OMS, o número de 
indivíduos com algum tipo 
de transtorno mental tem 
crescido de forma exorbitante. 
As condições de saúde mental 
são responsáveis por 16% das 
doenças e lesões em pessoas 
com idade entre 10 e 19 anos, 
sendo a depressão e o suicídio 
as principais causas de morte. 

Importância da saúde mental do adolescente
A adolescência é um marco fundamental na vida. É um 
momento de muitas mudanças, onde além dos atributos 
individuais, factores sociais, culturais, económicos, 
políticos e ambientais também podem ser determinantes 
para o desequilíbrio emocional. 

Quem tem perigo de ter perturbações mentais:
• Desejo de maior autonomia;
• Pressão entre pares;
• Questões relacionadas com a identidade sexual;
• Amplo acesso e a forma de utilização da tecnologia – 

salienta-se que a influência dos medias pode aumentar 
a discrepância entre a realidade do adolescente e as 
suas percepções e aspirações em relação ao futuro;

• A violência (incluindo pais muito rígidos e bullying) 
– as crianças e os adolescentes são particularmente 
vulneráveis à violência sexual, que tem graves 
consequências na saúde mental;

• As dificuldades socioeconómicas;
• O estigma, a discriminação ou exclusão social;
• A dificuldade no acesso a serviços qualificados.
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SAÚDE MENTAL DOS ADOLESCENTES E JOVENS

Como as profissionais de saúde podem identificar 
os sinais que indicam instabilidade emocional ou o 
surgimento de transtornos mentais?

• Queixas de angústia são manifestações comuns e 
precoces após eventos traumáticos. 

• Mudanças no humor, no comportamento, no sono, 
aumento da agressividade, sintomas de ansiedade, 
dificuldades grandes e abruptas na cognição devem 
ser consideradas. 

• Alterações de comportamento intensas frequentes 
podem ser uma indicação de desenvolvimento de 
pensamentos de risco, sendo o suicídio o desfecho 
mais trágico. 

Para manter uma boa saúde 
mental
• Não praticar o isolamento
• Reforçar os laços familiares e 

de amizade
• Diversificar os interesses
• Manter a actividade física e 

intelectual 
• Ir ao Centro de Saúde ou 

hospital
• Não ser espectador passivo da 

vida!
• Todos  podemos contribuir  

para promover  a nossa e a 
saúde mental  dos outros!

Todos nós podemos ajudar:
• Não estigmatizando;
• Apoiando;
• Reabilitando;
• Integrandol

Orientar e ajudar na implementação de alguns 
cuidados que podem ajudar a manter a mente 
saudável:
1. Cuidar da alimentação.
2. Priorizar o sono.
3. Ter momentos dedicados às pessoas queridas.
4. Reservar um tempo para o desporto e lazer.
5. Estar em contacto com a natureza.
6. Procurar algo que  dê prazer.
7. Ajudar o próximo.

Prevenção
• Os Profissionais de  saúde assumem um papel 

fundamental na formação de competências dos 
adolescentes para que consigam lidar com os desafios 
do dia-a-dia. 

• No actual contexto mundial da COVID-19, o 
confinamento social tem-se mostrado um dos meios 
de impedir a propagação do novo coronavírus. Porém, 
ficar em casa impôs uma nova forma de viver e se 
relacionar, e o prolongamento e a incerteza do fim do 
isolamento podem gerar ansiedade, angústia, tristeza 
e stress.

• Tais danos psicológicos devem ser acompanhados e 
controlados .

• Deve-se conversar abertamente com eles, traduzindo 
de forma clara e simples a actual crise mundial. Para 
o adolescente, pode parecer injusto, já que não foi 
uma escolha, e sim uma imposição pela situação 
epidemiológica. 

• Eles precisam compreender que o confinamento 
não significa castigo ou medida correctiva, mas uma 
demonstração de cuidado.



87DIREcÇÃO  NACIONAL  DE SAÚDE  PÚBLICA

TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS CORRENTES

Havendo uma grande preocupação que 
se enquadra na melhoria da qualidade de 
diagnóstico das patologias nas nossas 
unidades sanitárias, as profissionais de saúde 
devem também estar preparadas para  ajudar 
a resolver qualquer outra doença corrente, 
visando melhorar os níveis de diagnóstico e 
uso racional dos medicamentos. 

Tratam-se de aspectos relacionados com 
as doenças diarreicas  e  respiratórias 
agudas,   malária, sarampo, malnutrição, 
infecções urinárias, parasitoses e todas as 
outras que surjam.

Deve-se efectuar tratamento aos  
adolescentes que surgem com outras 
doenças, através do controlo de sinais vitais, 
da anamnese e exames físicos sumários, 
seguindo as condutas padronizadas de 

diagnóstico e de terapêutica definidas 
pelos programas de saúde, aplicando os 
tratamentos e fazendo a educação para a 
saúde e os encaminhamentos necessários.
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SAÚDE BUCO-ORAL

IMPORTÂNCIA DA SAÚDE 
BUCO - ORAL

Manter os cuidados com a saúde oral é uma 
forma de prevenção das possíveis complicações 
que podem surgir na cavidade oral, tais como: 
o aparecimento de cáries dentárias, perda de 
dentes, cancro oral, halitose (mau hálito da 
boca), assim como pode comprometer acções 
diárias como sorrir, mastigar…

Manter os cuidados com a saúde oral é sem 
dúvida uma forma  de prevenção de possíveis 

doenças associadas a cavidade oral, nesse sentido é 
importante a existência de uma higiene  adequada 
e constante.

HIGIENE BUCO - ORAL

A higiene buco-oral  é uma forma de prevenção para 
as diferentes entidades patológicas que possam 
surgir na cavidade oral. 

Os dentes devem ser escovados diariamente, no 
mínimo duas vezes por dia, preferencialmente, 
depois das refeições e antes de dormir. 

Existe uma grande diversidade de escovas  e de 
objectos para higiene da boca, neste sentido deve-
se optar sempre por aquela que vá de encontro às 
recomendações do Estomatologista.

Uma boa higiene oral é consequência de diversos 
benefícios para a saúde ex. redução da necessidade 
em realizar tratamentos dentários precocemente.
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Quais os conselhos que devem ser transmitidos pelas profissionais de 
saúde  enfermeiras  em relação aos cuidados em saúde buco-oral

Devem ter noções básicas  em relação as 
diferentes patologias comumente associadas 
à cavidade oral.

Necessitam igualmente de saber diagnosticar  
as doenças de maior prevalência da cavidade 
oral,  ex. cáries, celulites, abcessos dentários 
e periodontites.

Aos utentes mais novos , estas devem instruir 
para as técnicas correctas de escovagem 
dentária bem como o uso de pastas dentárias 
com flúor.

Para  as  diversas  patologias, exemplo  
ameloblastomas, devem saber reencaminhar 
para as devidas especialidades.

SAÚDE BUCO-ORAL
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Quais Os Conselhos Que Devem Ser 
Transmitidos Pelas Profissionais De 
Saúde –Enfermeiras  em Relação aos 

Cuidados em Saúde Buco-Oral

Devem aconselhar, sempre que 
possível, os utentes para a realização de 
consultas de rotina de Estomatologia, 
independentemente da idade e do sexo.

Saber consciencializar os pacientes  para 
as consequências de uma má higiene 
oral.

Técnicas de Escovagem Dentária

Existem diferentes técnicas para a 
escovagem dentária

A escovagem dentária é essencial para 
manter uma boa saúde oral.

Actualmente existe uma diversidade de 
escovas nas farmácias e supermercados.

Os dentes devem ser limpos de acordo os 
diferentes movimentos, exercidos sobre a 
escova na face dos dentes e estruturas 
anexas exemplo língua.

SAÚDE BUCO-ORAL
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Doenças que podem surgir  como 
consequência de uma má higiene oral

Doenças que podem surgir como consequência de uma má higiene oral

Outras  doenças  podem surgir  como 
consequência de uma má higiene oral

Aparecimento 
de cáries dentárias

Cancro Oral Gengivite

Halitose (mau hálito)Comprometimento 
de acções diárias

 (ex. mastigar, sorrir)

Perda de dentes

SAÚDE BUCO-ORAL
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ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADES DE REFERÊNCIA

Retroinformação ou “feed-back”, é a resposta 
dada pela estrutura de referência à unidade de 
saúde que lhe enviou a paciente. Inclui os dados 
acerca da recepção do utente, o diagnóstico feito, 
os cuidados administrados e as prescrições para a 
continuidade do tratamento.

A referência consiste no mecanismo através do 
qual um determinado serviço orienta um ou uma 
utente que apresente uma situação que ultrapassa 
as suas competências para uma estrutura mais 
especializada e mais bem equipada (geralmente, 
uma unidade sanitária mais diferenciada), para 
um tratamento adequado.

A contra-referência, consiste no mecanismo 
através do qual uma estrutura mais especializada 
e mais bem equipada envia um ou uma utente, 
após ter sido tratada, para o serviço que o ou a tinha 
transferido, de modo a garantir a continuidade 
dos cuidados e o acompanhamento posterior.

O sistema de referência / contra-referência 
consiste no conjunto de disposições tomadas para 
garantir uma circulação em duplo sentido (ida e 
volta) dos(as) utentes entre duas estruturas de 
cuidados de diferentes níveis de competência, a 
fim de disponibilizar aos utentes os cuidados de 
que necessitam, no local correcto e no momento 
exacto.

A necessidade da referência/contra-referência 
está ligada à organização do sistema sanitário. 
A insuficiência de meios, quer humanos quer 
materiais, implica a existência de vários níveis 
de cuidados. No caso dos Serviços Amigos dos 
Jovens, podem existir utentes com situações que 
seja necessário encaminhar para um hospital 
municipal, ou mesmo uma maternidade.
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A programação do serviço de saúde deve prever 
um sistema de referência e contra-referência 
que assegure acesso universal e oportuno, 
em termos de atenção, que corresponda 
ao problema identificado. É necessário que 
cada uma das unidades que integram a rede 
programe suas actividades para a população 
da sua área de responsabilidade, tendo como 
base os problemas identificados e as acções 
que pretende desenvolver. Quando o utente for 
referido para outro sector da mesma unidade, 
é interessante que a própria equipe que está 
realizando o primeiro atendimento facilite o 
agendamento, de modo que o adolescente não 
se sinta fragmentado nessa atenção. 

O sistema de referência e contra-referência deve 
contemplar também o encaminhamento para 
instituições que não são da área de saúde, como 
escolas, cursos profissionalizantes, actividades 
desportivas, culturais, etc.

Além da referência, é fundamental que ocorra 
a contra-referência, quando a equipe de saúde 
tomará conhecimento dos procedimentos 
realizados. Estas informações são importantes a 
fim de dar continuidade ao acompanhamento dos 
casos.

Para os encaminhamentos de referência e contra-
referência, é importante que sejam utilizados os 
formulários padronizados localmente e que devem 
ser devidamente preenchidos. 

De forma a garantir a referência, a unidade de 
saúde deve ter um mapeamento dos serviços 
existentes, incluindo horários, profissionais de 
referência, endereço, etc. Sempre que possível, 
deve-se manter um contacto telefónico com as 
instituições, principalmente nas situações de 
maior gravidade, como violência, tentativa de 
suicídio e outros casos que representem um maior 
risco para o utente.

ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADES DE REFERÊNCIA
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CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES E JOVENS

Idade para o Atendimento?
Para que um(a) adolescente ou jovem seja atendido nesses 
serviços não tem que haver uma idade determinada. 

Os Serviços para Atender Adolescentes e Jovens, 
devem ser:
Atraentes
Espaçosos
Claros

Material educativo sugerido
• Folhetos.
• Kit educativo dos métodos anticoncepcionais.
• Material audiovisual.
• Cadernos escolares com mensagens de capa
• Spots publicitarios
• Baralho de Cartas
• Manuais 
• Revistas
• Álbuns seriados.
• Vídeos educativos.
• Cartazes.
• Desenhos
• Pinturas nas  paredes
• Modelo pélvico feminino.
• Modelo de genitália masculina.
• Jogos educativos.

Princípios fundamentais na atenção:

• Ética – a relação profissional de saúde com os 
adolescentes e jovens deve ser pautada pelos 
princípios de respeito, autonomia e liberdade.

• Privacidade – adolescentes e jovens podem ser 
atendidos sozinhos, caso desejem, sem a presença 
dos pais;

• Confidencialidade e sigilo – adolescentes e jovens 
devem ter a garantia de que as informações obtidas 
no atendimento não serão repassadas aos seus pais e/
ou responsáveis, bem como aos seus pares, sem a sua 
concordância explícita dos mesmos. 

Lembranças
Tenha sempre  folhas de distribuição (folhetos)
Leia sempre o material e tenha bom conhecimento da informação
Pode distribuir os folhetos ao grupo depois da sessão ou como apropriado.
Ponha um folheto diferente todas as semanas.
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SÍNTESE DOS ASPECTOS DE EXTREMA IMPORTÂNCIA A CONSIDERAR NOS SSRAAJ

Funcionamento nas unidades sanitárias (Posto de Saúde, Centro de Saúde ou 
Hospital de qualquer nível do Ministério da Saúde, Casas da Juventude e Centros 

Comunitários para adolescentes e jovens)

Horário especial de atendimento e espaços especiais 
adequados aos adolescentes e jovens

• Devem ser prestados independentemente da 
anuência de seus responsáveis ou outros tutores

• Atendimento por pessoal treinado para esse efeito: 
capazes de criar empatia com esse público alvo; sem 
emissão de juízos de valor;

• Trabalho dos direitos sexuais e reprodutivos dos 
adolescentes e jovens

• Prestar informações e educação capazes de levar à 
mudança do comportamento

• Pressupõem mobilização activa de rapazes e 
meninas

• Abordagens de género sempre transversalmente

• Assistência à concepção e contracepção

• Assistência à contracepção de emergência para os 
casos de estupro ou de outros  relacionamentos 
sexuais sem protecção

• Assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato

• Prevenção e tratamento de ITS, VIH e SIDA

• Promoção e distribuição de preservativos masculinos 
e femininos

• Prevenção do aborto inseguro

• Tratamento do aborto espontâneo ou induzido

• AT – Aconselhamento e testagem VIH

• Prevenção da transmissão vertical e TARV

• Existência de materiais de IEC adequados à todos 
esses conteúdos

• Existência de outros recursos técnicos, nomeadamente 
contraceptivos, material, equipamento

• Formação contínua dos adolescentes e jovens, 
supervisores e profissionais de saúde

• Controlo e prevenção do câncer cérvico-uterino, do 
câncer da mama e do pénis

• Atenção à Violência doméstica, Baseada no Género e 
Obstétrica
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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