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A adolescência é uma fase de grandes transformações na vida  
de um garoto. É o período em que deixa de ser criança para atingir 
a fase adulta. Na puberdade, não é apenas o corpo que passa por 
alterações, mas também o emocional e o psicológico. Descobertas 
também fazem parte deste momento e devem e ser vividas de  
forma responsável.

A sensação de ‘invencibilidade’ é comum aos adolescentes, que vivem 
o vigor de sua forma física. No entanto, é nessa fase que devem 
começar a assumir o controle e os cuidados com a sua saúde. É 
preciso ter em mente que as atitudes e decisões tomadas nessa fase 
da vida pesarão, positiva ou negativamente, no futuro.

BONS HABITOS HOJE, SAUDE PARA  
A VIDA TODA

É na adolescência que os garotos passam a assumir certas 
responsabilidades. Decisões importantes sobre o futuro, como estudos 
e carreira, são tomadas nessa fase. Tão importante quanto elas, são 
as atitudes que adotará em relação à sua saúde. 

Hábitos saudáveis cultivados cedo são mais fáceis de serem levados 
pela vida. Além disso, são esses comportamentos que terão impacto 
na fase adulta e na velhice.
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ALIMENTACAO E SAUDE
Para satisfazer as elevadas necessidades de nutrientes durante essa 
fase de desenvolvimento, a alimentação balanceada é fundamental. 
Introduzir hábitos alimentares saudáveis durante a adolescência trará 
benefícios ao longo da vida. 

De acordo com dados do Estudo de Riscos Cardiovasculares em 
Adolescentes (Erica), divulgado em julho de 2016, os adolescentes no 
Brasil têm se alimentado mal. A pesquisa mostrou que o consumo de 
refrigerantes e balas por jovens entre 12 e 17 anos supera o de frutas, 
verduras, hortaliças e suco natural.

É preciso ter consciência que ainda que a alimentação desregulada 
– com consumo exagerado de industrializados, fast food, doces e 
alimentos gordurosos – não manifeste consequências imediatas, 
seus prejuízos serão colhidos ao longo da vida. Diabetes, colesterol 
e muitas doenças cardiovasculares são silenciosas e progressivas. 
Maus hábitos de hoje comprometerão a saúde no futuro.
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ALIMENTOS IMPORTANTES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE

É durante a puberdade que o corpo vive constantes transformações 
e ocorre o desenvolvimento natural gerado, principalmente, pelos 
hormônios. Por isso, neste período é necessário um acompanhamento 
alimentar sério e bem equilibrado.

Confira alguns alimentos que devem compor o cardápio  
dos adolescentes:

É comum os adolescentes sentirem muita fome e 
exagerarem na alimentação diária. Mesmo estando em 

fase de crescimento, esse comportamento deve ter 
limites. Liberar o consumo de todo e qualquer alimento a 
qualquer hora do dia pode prejudicar a saúde e acarretar 

problemas como colesterol alto e obesidade.



De 10 a 19 anos

ALIMENTOS RICOS EM CALCIO
É durante a puberdade que o corpo vive constantes transformações 
e ocorre o desenvolvimento natural gerado, principalmente, pelos 
hormônios. Por isso, neste período é necessário um acompanhamento 
alimentar sério e bem equilibrado.

ALIMENTOS RICOS EM ZINCO
O zinco tem um dos principais papeis no desenvolvimento do 
adolescente. É responsável pela maturação sexual e regulação 
da produção de hormônios. Sem ele, pode haver uma deficiência 
de algum hormônio importante para a vida sexual dos jovens. As 
principais fontes de zinco são: ostras, camarão, carne de vaca, frango 
e de peixe, fígado, gérmen de trigo, grãos integrais, castanhas, 
cereais, legumes e tubérculos. A ingestão diária recomendada (RDA) 
dos EUA de zinco é 15 mg/dia para homens.

ALIMENTOS RICOS EM PROTEINAS
Proteínas são a matéria-prima para o desenvolvimento e multiplicação 
das células. Para promover o crescimento tanto dos músculos como 
dos ossos, a quantidade de proteínas necessárias para o adolescente 
gira em torno de 12% a 15% do total calórico – o equivalente a 52g 
por dia.
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As principais fontes de proteínas são: leite e derivados, carnes, 
vísceras, verduras e legumes, além de frutas e feijão.

CARBOIDRATOS
A recomendação de ingestão de carboidrato é na faixa de 55% a 60% 
da energia total da dieta. Deve-se dar preferência aos carboidratos 
complexos, que atendem melhor às necessidades de energia do 
adolescente, já que são absorvidos mais lentamente e a energia 
é liberada aos poucos. Estão presentes em alimentos como: arroz 
integral, lentilha, linhaça, aveia, batata doce, gergelim, quinoa,  
soja e farinhas integrais. Os carboidratos simples, por sua vez, 
possuem um alto índice glicêmico e são absorvidos rapidamente pelo 
nosso organismo.

FRUTAS E OUTRAS FONTES DE FIBRAS
A American Dietetic Association (ADA) recomenda, para a faixa etária 
de 3 a 18 anos, uma ingestão diária de fibras igual à idade + 5g. 
Por exemplo, um adolescente de 12 anos deve ingerir 17g (12 + 5) 
de fibras por dia. As fibras são importantes no cuidado de diversas 
situações nutricionais como constipação intestinal, obesidade, 
dislipidemia e diabetes. Além de fibras, as frutas possuem água, 
vitaminas e minerais.
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ATIVIDADES FISICAS E SAUDE
Fazer exercícios é importante em qualquer idade. Na adolescência, 
as brincadeiras e atividades ao ar livre, comuns na infância, perdem 
espaço para hábitos pouco ativos. Videogames, computadores e 
outros eletrônicos passam a ser os passatempos mais populares.

Nessa fase, o incentivo dos pais pode fazer muita diferença no 
desenvolvimento deste hábito e no combate ao sedentarismo, 
problema que afeta 45% das crianças entre 10 e 12 anos, segundo 
estudo da Nestlé realizado no Brasil.

Na adolescência, é comum a rejeição à atividade física na escola 
por falta de ‘habilidade’ para o esporte ou ainda vergonha do próprio 
corpo. Ter que vestir roupas diferentes ou se colocar em situações 
incomuns pode fazer com que o adolescente se sinta desconfortável  
e rejeite a prática, não só na escola, mas de modo geral.

É importante estar atento a essas situações para identificar o 
problema e encontrar formas de superá-lo. Conversar com os filhos e 
professores é sempre a melhor atitude para acompanhar e reconhecer 
precocemente essas dificuldades.
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PRINCIPAIS BENEFICIOS DAS ATIVIDADES 
FISICAS NA ADOLESCENCIA

Aumenta a força, a 
resistência muscular 
e a flexibilidade

Melhora a condição 
cardiorrespiratória

Previne a 
obesidade

Ajuda a controlar os 
níveis de colesterol

Promove o relacionamento 
social e a disciplina Melhora a postura

Fortalece os ossos

´
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É fundamental que antes de iniciar a prática de qualquer 
exercício físico regular o adolescente realize uma 

avaliação física com um especialista. As condições físicas 
e cardiorrespiratórias devem estar de acordo com as 

exigências da atividade escolhida.

EXERCICIOS FISICOS MAIS RECOMENDADOS 
PARA ADOLESCENTES

Qualquer atividade é válida para a saúde. No entanto, algumas são 
mais recomendadas para cada fase da vida do homem. Conheça 
quais são indicadas para os adolescentes.

ARTES MARCIAIS
Durante os treinos, os alunos fortalecem a região do abdômen e 
os músculos do core (musculatura que circunda nosso centro de 
gravidade, região próxima ao umbigo). O fortalecimento da região 
traz muitos benefícios para o dia a dia, promovendo mais estabilidade 
da coluna e mais equilíbrio ao corpo. Além disso, ajudam a controlar 
o peso do corpo. O gasto calórico pode chegar a 700 calorias em 
apenas uma hora.
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NATACAO
Um dos exercícios mais completos e recomendados, a natação 
promove equilíbrio e flexibilidade muscular, melhora a postura, a 
capacidade aeróbica e a circulação, ajuda na recuperação de lesões 
e proporciona grande gasto de energia. É um esporte que não 
causa impacto estrutural, pois não afeta as articulações e promove o 
relaxamento dos músculos.

DANCA
Além de ajudar o adolescente na percepção da autoimagem e 
autoconfiança, a dança melhora as habilidades motoras, a postura, o 
equilíbrio e a flexibilidade. Também atua no sensorial, desenvolvendo 
a atenção, cognição e concentração. A dança serve de instrumento 
para “afinar” os mais variados movimentos que o indivíduo faz em seu 
dia a dia, algo de enorme valia por toda a vida.

CORRIDA
É uma atividade de maior intensidade com inúmeros benefícios: ajuda 
a controlar os níveis de colesterol, fortalece o músculo cardíaco, 
controla os batimentos e a pressão arterial, previne doenças cardíacas 
e evita a obesidade. Além disso, a corrida aumenta a liberação de 
endorfina, hormônio que melhora o sistema imunológico, aumenta a 
disposição, diminui o estresse e promove bem-estar. 

,
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ALONGAMENTO
O alongamento proporciona mais flexibilidade e elasticidade ao 
corpo. Além disso, reduz o risco de lesões musculares, torna mais 
fácil algumas atividades desgastantes (como corrida e natação), 
reduz o encurtamento muscular, melhora a circulação sanguínea e 
coordenação motora e previne problemas posturais.

ESPORTES COLETIVOS
Por serem atividades mais recreativas, os esportes coletivos 
costumam despertar mais o interesse dos adolescentes. Seus 
benefícios vão muito além da saúde. São uma boa forma de 
socialização, distração e convívio social. É também através deles  
que o adolescente trabalha sua autoestima e autoconfiança e 
desenvolve disciplina, reconhece a importância do trabalho em equipe 
e da dedicação.

QUAL O TEMPO MEDIO IDEAL DE 
ATIVIDADES FISICAS POR DIA?

A Organização Mundial da Saúde recomenda:
•  Pelo menos 60 minutos de atividade física diária, moderada  

ou intensa.
•  Mais de 60 minutos de atividade física diária proporcionam ganhos 

extras à saúde.

´
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PRINCIPAIS MUDANCAS NO CORPO  
DO ADOLESCENTE

•  O pênis cresce em diâmetro e comprimento.
•  Os testículos se desenvolvem.
• Começam a crescer barba, pelos das axilas e de todo corpo.
•  Mais ou menos entre os 13 e 14 anos ocorre a primeira ejaculação 

(lembrando que cada adolescente tem o seu próprio tempo para que 
isto aconteça, podendo ser antes ou depois dessa idade).

• A voz começa a engrossar.
•  Entre 11 e 16 anos acontece um crescimento muito rápido em altura, 

chamado “estirão do crescimento”.

DOENCAS QUE MERECEM 
ATENCAO NESSA FASE

ARRITMIA CARDIACA
Também conhecida como disritmia ou “palpitação”, a arritmia cardíaca 
é uma alteração nos batimentos do coração. Se ele bater muito rápido, 
é chamado de taquicardia. Se for muito lento, o nome dado  
é bradicardia.

,
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Normalmente, um coração sadio e descansado tem de 60 a 100 
batidas por minuto. As arritmias podem ser benignas - que causam 
apenas desconforto - ou malignas - quando o coração não consegue 
bombear sangue suficiente para suprir as necessidades do corpo.

SINTOMAS
• Falta de ar
• Dores no peito
• Excesso de suor
• Desmaio súbito
• Sentir o coração lento ou acelerado

COMO EVITAR
A prevenção de arritmias cardíacas está associada ao que a pessoa 
faz para evitar os fatores de risco. Para as doenças do coração,  
é indispensável o controle da pressão arterial, obesidade, manter uma 
alimentação saudável, além de incluir atividades físicas no dia a dia.

A visita regular ao cardiologista também é fundamental para uma 
detecção precoce de doenças pré-existentes. Assim, o paciente 
poderá ter atitudes específicas para os cuidados em relação  
às arritmias.

• Palpitações
• Tontura 
• Ansiedade
• Palidez
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DIABETES
É uma doença do sistema metabólico dos açúcares em que o 
pâncreas não produz (Tipo 1) ou não libera a insulina (Tipo 2) – 
substância responsável no processo de absorção do açúcar pelo 
sangue – em quantidade suficiente. O resultado é o acúmulo de 
açúcar no sangue e a falta nas células, causando a hiperglicemia.

Caracteriza-se como doença grave, já que a falta de controle pode 
levar a problemas vasculares nos olhos, nervos, rins e coração.

SINTOMAS
• Fome e sede intensas
• Boca seca
• Cansaço sem motivo
• Dores no corpo

COMO EVITAR
Para os casos Tipo 1 não há forma de prevenção, mas de controle. 
Como ele é desenvolvido por uma pré-disposição genética, o paciente 
pode apresentar os sintomas no decorrer da vida, sendo mais comum 
na infância. Pais com diabetes Tipo 1 devem informar ao médico para 
fazer o rastreamento da disfunção nos filhos.

• Perda de peso
• Baixa resistência a infecções 
• Maior frequência de idas ao banheiro
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No Tipo 2 existe uma situação conhecida como “pré-diabetes”, em 
que o paciente possui uma dificuldade em absorver os açúcares no 
sangue, mas seus níveis de glicemia ainda não o colocam como 
diabético. O quadro pode ser revertido com controle da alimentação e 
exercícios físicos.

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR
A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é caracterizada pelo alto nível do 
colesterol desde o nascimento. É um problema de saúde genético que 
acontece devido a um defeito nos genes que conduz a não remoção 
do colesterol do sangue. Pacientes acometidos pela HF correm mais 
risco de sofrer infartos e desenvolver outras doenças cardíacas, como 
o acidente vascular cerebral (AVC).

SINTOMAS
A doença é geralmente assintomática. Alguns pacientes podem 
apresentar:
• Dor no peito causada por doença cardíaca
•  Xantomas (depósitos de gordura nos cotovelos, nádegas, 

joelhos e tendões)
• Xantelasma (acúmulo de gordura nas pálpebras)
• Arco senil (um anel branco ao redor da córnea)
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• Obesidade
• Feridas nos pés que não cicatrizam

COMO CONTROLAR
Por ser uma doença genética, a Hipercolesterolemia Familiar (HF) não 
tem prevenção, mas a detecção precoce é essencial para a qualidade 
de vida do paciente e sucesso no tratamento. A família precisa estar 
atenta ao histórico de casos na família. 

As duas bases de tratamento para HF são: alimentação equilibrada e 
ingestão de medicamentos de uso contínuo. Ambos têm o objetivo de 
reduzir o máximo possível os níveis de colesterol.

HIPERTENSAO ARTERIAL
Popularmente conhecida como “pressão alta”, tem relação com os 
níveis tensionais do sangue durante a circulação. Artérias estreitas 
aumentam a necessidade de o coração bombear com mais força  
para fazer o sangue circular. A hipertensão dilata o coração e danifica 
as artérias.
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SINTOMAS
Silenciosa, a hipertensão só provoca sintomas quando aumenta de 
forma abrupta, causando:
• Dores no peito
• Dor de cabeça
• Tonturas
• Zumbido no ouvido

COMO EVITAR
É importante medir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano, 
como forma de detectar e acompanhar o problema. Além deste 
controle, hábitos de vida saudáveis ajudam a prevenir a hipertensão, 
como se exercitar regularmente, manter uma dieta saudável, rica 
em frutas, vegetais e fibras e com pouco consumo de sal e gordura 
saturada; controlar o peso; e diminuir ou abandonar o consumo de 
bebidas alcoólicas e cigarro.

INFECCAO URINARIA
Popularmente conhecida como “pressão alta”, tem relação com os 
níveis tensionais do sangue durante a circulação. Artérias estreitas 
aumentam a necessidade de o coração bombear com mais força  
para fazer o sangue circular. A hipertensão dilata o coração e danifica 
as artérias.

• Fraqueza
• Visão embaçada
• Sangramento nasal

˜,
,



De 10 a 19 anos

SINTOMAS
• Urina leitosa com odor acentuado
• Sangue misturado à urina
• Ardência forte ao urinar
• Aumento da frequência de micções

COMO EVITAR
Algumas medidas podem prevenir infecções do trato urinário:
• Beber bastante líquido.
•  Urinar após relações sexuais para esvaziar a bexiga  

e diluir a urina.
• Limpar-se após urinar para evitar que bactérias se acumulem.
• Usar preservativo durante a relação sexual.

EJACULACAO PRECOCE
É uma disfunção sexual masculina que acelera o processo de 
ejaculação durante o ato sexual. É caracterizada pela insatisfação do 
tempo de penetração até a ejaculação. Pode gerar preconceito, por 
parte do próprio paciente, o que o leva à falta de diagnóstico  
e tratamento.

• Urina escura
• Dor pélvica
• Dor no reto
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SINTOMAS
A ejaculação precoce não é considerada uma doença, mas sim um 
sintoma que pode aparecer por problemas orgânicos ou psicológicos. 
Ao aparecer o sintoma é necessária a investigação para saber qual a 
causa raiz.

COMO EVITAR
A principal causa da ejaculação precoce é a ansiedade. Ela pode estar 
relacionada com a preocupação em satisfazer o outro durante o ato 
sexual e até mesmo com preocupações do dia a dia. 

A tensão provoca a ansiedade, mas pode ser aliviada com atividades 
que relaxem o corpo e a mente. Exercícios físicos são uma ótima 
saída para descontrair a cabeça e manter o corpo ativo, além de 
liberar endorfina.

PROSTATITE
A prostatite é uma inflamação da próstata que provoca um 
crescimento anormal da glândula, causando dor, desconforto e 
impedindo a passagem da urina. A maioria dos casos de prostatite 
tem relação com infecções bacterianas; porém, também podem ser 
causados por vírus, fungos e outros agentes.
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SINTOMAS
• Ardor ou dor ao urinar
• Muita vontade de urinar
• Dor frequente na musculatura que fica entre as pernas
• Secreção uretral

COMO EVITAR
A prevenção da prostatite passa pelos hábitos de vida saudáveis, 
como:
• Dieta saudável
• Prática regular de exercícios
• Bons hábitos de higiene
• Uso de preservativo
• Exames de rotina

DST
É um grupo de doenças contraídas por meio do ato sexual, sem 
proteção (camisinha), onde há troca de fluídos dos órgãos genitais. 
Características próprias da adolescência tornam moças  
e rapazes vulneráveis às DSTs já que, em geral, a atividade sexual  
na adolescência não é planejada e, frequentemente, é escondida.  
Entre as mais comuns estão a Aids, sífilis, gonorreia, herpes, HPV  
e clamídia.

• Ingerir bastante água
• Incluir zinco na alimentação
• Evitar bebidas alcoólicas
• Evitar comidas picantes
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SINTOMAS
•  Gonorreia, clamídia e tricomoníase: corrimento (branco, cinza ou 

amarelado), coceira, dor ao urinar, dor durante o ato sexual e odor 
forte.

•  Gonorreia, clamídia, tricomoníase, micoplasma e ureoplasma: 
corrimento (amarelado ou claro), odor forte, coceira e dor ao urinar. 

•  Sífilis, cancro mole, herpes genital, donovanose, linfogranuloma 
venéreo: feridas na região genital que podem causar dor, bolhas e 
às vezes ínguas na virilha. 

•  Gonorreia, clamídia e infecção por outras bactérias: dor abaixo 
do ventre e durante a relação sexual. 

• HPV: verrugas genitais.

COMO EVITAR
A forma mais eficaz e segura de prevenção contra as DST’s é o uso 
do preservativo. 

É importante lembrar que 97% dos jovens afirmam conhecer o uso 
do preservativo na prevenção da AIDS e das outras DST’s, segundo 
o Ministério da Saúde, mas apenas 61% deles usaram a proteção na 
primeira relação sexual, ficando exposto a todos os vírus, bactérias  
e parasitas.
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Algumas doenças também podem ser prevenidas através de vacinas, 
como o HPV, que é responsável por grande parte das verrugas 
genitais, câncer de pênis, cabeça e pescoço.

CANCER DE CABECA E PESCOCO
O câncer de cabeça e pescoço se origina nas células dos tecidos 
que revestem as mucosas úmidas do corpo, como garganta, laringe, 
faringe, boca, nariz, seios da face e ao redor dos olhos. 

A incidência em jovens tem aumentado devido à sua relação 
com HPV, vírus causador de infecções que facilitam a formação 
desses tumores.

SINTOMAS
O câncer de cabeça e pescoço pode não apresentar sintomas nas 
fases iniciais. Mas, à medida que o tumor evolui, pode apresentar os 
seguintes sinais:
• Massa indolor
• Cansaço
• Palidez
• Febre
• Diminuição do apetite
• Nódulos no pescoço presentes por mais de duas semanas

• Alteração na voz
• Rouquidão persistente 
• Dificuldade ou dor para engolir
• Engasgo frequente
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COMO EVITAR
Além de parar de fumar e de consumir bebidas alcoólicas com 
frequência, é importante ficar atento às lesões pré-malignas. O 
autoexame nas áreas de fácil observação, como pescoço e cabeça, 
pode ajudar a identificar o surgimento de caroços, feridas ou inchaço. 

A vacinação contra o HPV e o uso de preservativos durante as 
relações sexuais também evita a contaminação pelo vírus, associado 
ao surgimento de lesões pré-malignas.

MELANOMA
O melanoma é um tipo de câncer de pele que tem origem nas células 
produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele. 
Pessoas brancas, principalmente loiras e ruivas, têm maior tendência 
a desenvolver a doença. O principal fator de risco para este câncer é a 
exposição aos raios ultravioletas. 

Apesar de ser mais frequente em jovens adultos e idosos, os cuidados 
para evitar a doença devem começar cedo, como o uso habitual de 
protetor solar. 
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SINTOMAS
É preciso estar alerta a pintas com as seguintes características:
• Assimetria
• Bordas irregulares
• Diâmetro maior que 6mm
• Houver elevação ou espessamento de uma pinta que era lisa
• Coceira, dor ou formigamento

COMO EVITAR
Nem todos os melanomas podem ser evitados, mas algumas ações 
do dia a dia podem ser incluídas na rotina para que ocorra a redução 
de riscos. 
• Autoexame
• Uso de óculos de sol
• Uso diário de protetor solar
• Evitar contato com produtos químicos que contenham arsênio
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EXAMES PREVENTIVOS IMPORTANTES  

NA ADOLESCENCIA

• HEMOGRAMA: tem a função de verificar se os compostos 
e nutrientes que formam o sangue estão regulares. Fornece 
informações sobre os 3 principais tipos de células no sangue: 
hemácias, leucócitos e plaquetas. Útil para diagnosticar ou controlar a 
evolução de um grande número de doenças

• COLESTEROL: mede as taxas de colesterol e de suas frações – 
HDL, LDL e triglicerídeos – na corrente sanguínea. O excesso de 
LDL (gordura ruim) no sangue está relacionado a um maior risco de 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

• SOROLOGIA: exames sorológicos devem ser feitos anualmente 
a partir do início da atividade sexual. Verificam a presença de vírus 
como os da hepatite B e C, HIV, toxoplasmose, mononucleose e 
citomegalovírus. 
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• EXAME DE DOSAGEM HORMONAL: mede a dosagem  
de testosterona, hormônio responsável pelas características biológicas 
de masculinidade, com influencia no humor e na formação de ossos 
saudáveis. Além da testosterona, realiza a dosagem dos hormônios  
da tireoide para avaliar possíveis casos de hipotireoidismo  
ou hipertireoidismo.

• AUTOEXAME DOS TESTÍCULOS: a partir dos 15 anos, o 
adolescente pode se autoexaminar para detectar alterações nos 
testículos. Ele deve estar atento a crescimentos anormais e veias 
protuberantes que podem indicar doenças.

Mesmo sem problemas aparentes, logo após a puberdade,  
em geral algo em torno de 14 a 16 anos, o adolescente  

deve realizar consultas anuais com urologista. 
Nessa visita, é importante o exame físico para afastar 

qualquer anormalidade testicular como tumor de testículo e 
varicocele, que quando não tratada pode levar à infertilidade.
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• EXAME OFTALMOLÓGICO: deve ser iniciado na infância. Caso 
seja identificado algum problema, a visita deve ser repetida a cada 
dois anos. O mesmo vale para pessoas com hipertensão arterial, 
diabetes ou história familiar de problemas oculares. Homens sem 
problemas na vista podem fazer a consulta a cada 4 anos.

CALENDARIO DE VACINACAO
Um programa que contemple a saúde integral do homem deve dar 
atenção especial às vacinas obrigatórias em cada fase da vida. As 
vacinas erradicam doenças, previnem infecções e reduzem o número 
de internações hospitalares. Saiba quais são as vacinas que seu filho 
deve tomar durante a adolescência, segundo o Ministério da Saúde:

,
, ˜



De 10 a 19 anos

IDADE VACINAS DOSES DOENÇAS EVITADAS

De 11  
a 19 anos

Hepatite B 1ª dose Hepatite B

dT (Dupla tipo 
adulto) 1ª dose Difteria e tétano

Febre amarela reforço Febre amarela

SCR  
(Tríplice Viral) dose única Sarampo, caxumba 

 e rubéola

de 12 a 13 anos• HPV 1ª dose HPV (6, 11, 16 e 18)

1 mês após a 
1ª dose contra 
Hepatite B

Hepatite B 2ª dose Hepatite B

6 meses após a 
1ª dose contra 
Hepatite B

Hepatite B 3ª dose Hepatite B

2 meses após a 
1ª dose contra 
Difteria e Tétano

dT (Dupla tipo 
adulto) 2ª dose Difteria e tétano

4 meses após a 
1ª dose contra 
Difteria e Tétano

dT (Dupla tipo 
adulto) 3ª dose Difteria e tétano

a cada 10 anos, 
por toda a vida

dT (Dupla tipo 
adulto) reforço Difteria e tétano

Febre amarela reforço Febre amarela

6 meses após  
a 1ª dose contra 
HPV

HPV 2ª dose HPV (6, 11, 16 e 18)



De 10 a 19 anos

PROBLEMAS QUE MERECEM 
ATENCAO NA ADOLESCENCIA

TRANSTORNOS ALIMENTARES
Os distúrbios alimentares em adolescentes podem levar a uma série 
de graves problemas físicos e até a morte. O problema é causado por 
uma combinação de comportamentos sociais e fatores biológicos. A 
influência de imagens culturais e padrões de beleza tem grande peso 
no surgimento destas condições.

Os principais transtornos alimentares são:
• ANOREXIA: quando o adolescente se recusa a comer 
as quantidades adequadas de calorias por um medo irracional  
de engordar.

• BULIMIA: condição em que o adolescente come exageradamente 
e em seguida provoca o vômito, ou ainda faz uso de outros recursos, 
como tomar laxante.

• COMPULSÃO ALIMENTAR: é caracterizada pela vontade de comer 
compulsivamente mesmo sem fome.
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SINTOMAS
• Irritabilidade
• Isolamento
• Tristeza 
• Queda no rendimento escolar
• Recusa constante em comer 
• Preocupação/obsessão pelo corpo e imagem corporal 
• Episódios recorrentes de compulsão alimentar 
• Dores de garganta ou problemas de dentição 
•  Aparecimento de um calo nas costas da mão (chamado “Sinal 

de Russel” causado pela indução frequente do vômito)
• Esconder comida

O QUE FAZER: As famílias precisam de informação e 
devem ajudar a superar os problemas causados pelo 

transtorno alimentar. A forma com que este trabalho de 
recuperação será desenvolvido deve ser orientada por 

um especialista. Outro ponto importante a ser trabalhado 
pela família é a reconstrução da autoestima individual, 
estimulando o diálogo e a expressão de pensamentos e 

sentimentos entre todos os membros da família.
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ALCOOL E DROGAS ILEGAIS
A busca por novas experiências, sensações e descobertas faz parte 
da adolescência. A curiosidade pelo uso de drogas, lícitas ou ilegais, 
costuma surgir nessa fase da vida. Embora o Estatuto da Criança e 
do Adolescente proíba a venda de qualquer tipo de bebida alcoólica 
para menores de 18 anos, entre os jovens de 12 a 17 anos a taxa de 
dependentes de álcool é de 7%. 

Conheça os principais riscos do consumo destas drogas:
• ÁLCOOL: causa efeitos depressores, que levam à diminuição da 
coordenação motora, dos reflexos e do sono. O uso prolongado pode 
causar cirrose, câncer no fígado, hepatite, impotência e infertilidade, 
infarto e trombose. No comportamento, provoca agressividade. 
Além disso, o consumo de álcool pode trazer prejuízos ao corpo do 
adolescente, ainda em formação.

• CIGARRO: o cigarro possui cerca de 4,7 mil substâncias nocivas 
para a saúde. Em longo prazo, está associado a problemas 
como: câncer de pulmão, de faringe e boca, problemas cardíacos, 
circulatórios e pulmonares.
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• DROGAS ILÍCITAS: além de causar dependência, o uso de drogas 
ilícitas oferece diversos riscos: prejudica a memória, diminui os 
reflexos, pode causar problemas no aparelho respiratório, altera 
os batimentos cardíacos e pressão arterial, causa depressão, 
convulsões, falência cardíaca e aumenta as chances de desenvolver 
câncer de pulmão.

• DEPRESSÃO: Mudanças de humor e melancolia ocasional são 
comuns na adolescência. O que caracteriza os quadros depressivos 
nessa fase é o estado de espírito persistentemente irritado ou 
desanimado, que compromete as relações familiares, as amizades 
e a performance escolar. A prevalência da enfermidade é alta, está 
presente em 5% dos adolescentes.

O QUE FAZER: conversar abertamente com os filhos 
sobre os riscos envolvidos no consumo de drogas é 
o primeiro ponto para evitar o problema. Transmitir 

a eles a consciência de responsabilidade pelos seus 
atos também é fundamental. O tratamento em todas as 

faixas etárias costuma ser multidisciplinar, ou seja, com 
várias áreas envolvidas (psiquiatra, psicólogo e outros). 

O adolescente, porém, precisa ainda mais do apoio 
familiar e de um grande suporte dos amigos. 
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SINTOMAS
• Humor depressivo
• Apatia
• Isolamento social
• Irritabilidade e instabilidade
• Alteração do ritmo de sono
• Alteração no apetite

O QUE FAZER: é impossível tratar a depressão sem que os 
pais estejam esclarecidos sobre a doença, seus sintomas, 

causas e evolução. O tratamento deve ser prescrito por 
um especialista, que deverá recomendar medicamentos 
conhecidos como inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina. Existe também a terapia comportamental, na 

qual os especialistas procuram ensinar aos pacientes 
como encontrar prazer em atividades rotineiras, melhorar 
as relações interpessoais, identificar e modificar padrões 

cognitivos que conduzem à depressão.

• Dificuldade de concentração
• Uso de drogas
• Automutilação
• Comportamento de risco
• Pensamentos suicidas
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NOSSAS PAGINAS

Instituto Lado a Lado pela Vida 
www.ladoaladopelavida.org.br

Fanpage - Instituto Lado a Lado Pela Vida 
www.facebook.com/institutoladoaladopelavida

Fanpage - Novembro Azul  
Campanha Nacional de Combate ao Câncer de Próstata 
www.facebook.com/NovembroAzulBrasil
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