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Dentre as ações do Ministério da saúde da área 
técnica da saúde do adolescente e do jovem, 
encontra-se a Caderneta da Saúde do(a) 
Adolescente (2009). 

portalsaude.saude.gov.br 



 
 

 
Você já ouviu falar da Caderneta de Saúde do 

Adolescente? Sabe qual é a sua função? 



 
 

• O ObservaPED apresenta para você a 
Caderneta de Saúde do Adolescente que foi 
criada para: 
 

–  Monitorar o desenvolvimento e a saúde da 
população entre 10 e 19 anos. 
 

– Facilitar as ações educativas voltadas para este 
grupo. 
 

 



• É dividida em 3 grandes eixos:  
 
 

Saúde 

Prevenção 

Promoção Atenção 



• Há duas guias do material, sendo uma 
para meninas e outra para meninos.  
 

 



 • Veja que  a 
Caderneta apresenta 

um índice, o que 
facilita a localização 

dos temas 
relacionados à saúde 

do adolescente. 
 
 



• Esta parte é destinada 
para a identificação do 
adolescente. Deve ser 
preenchida com letra 

legível e o mais 
completa possível. 

 
 

• Pode ser completada 
pelo jovem ou pelo 

responsável. 

Lucas Pereira 

10   01  97 

XX-123456-78 

Rua ..... Número...., Bairro... 



 
 

Há um espaço para 
informações adicionais, 

importantes na abordagem 
do adolescente. Atenção: 

deve ser preenchido a lápis 
e com auxílio dos pais em 

caso de dúvida.  

A saúde física e sócio 
cultural diz  

quem você é! 

  



Os direitos e deveres! 

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) também 

é abordado. 



Dicas de saúde 

• As dicas de saúde 
incluem temas 
variados como 
alimentação, 

higiene, prática de 
esportes e o 

cuidado com as 
drogas. 

 



Alimentação 

Passos simples para serem 
seguidos! 



Desenvolvimento 

Nesta caderneta são 
utilizadas as curvas da 

OMS para adolescentes 
de 10 a 19 anos. 



Desenvolvimento 

Em cada curva há um 
pequeno resumo sobre  

como avaliar o 
adolescente  

através do score Z. 



Desenvolvimento 

O IMC é obtido pela 
fórmula 

peso/estatura2 para 
classificação de 

obesidade e 
sobrepeso. 



Desenvolvimento 

Há também um espaço 
destinado para o 

acompanhamento do 
desenvolvimento. Atenção: os  
dados devem ser registrados  
pelo profissional de saúde. 



Dentes limpos 
• A saúde bucal tem destaque especial!  

As figuras explicativas 
estão de acordo com o 

texto e ensinam, de 
maneira fácil, a ter um 

sorriso bonito e saudável!  

 



É a partir do odontograma 
que se elaborará o plano de 

tratamento indicado ao 
paciente. 

Espaço destinado às 
observações do dentista. 

Atenção: deve ser 
preenchido à lápis. 



Vacinação 

É muito importante estar com o 
calendário de vacinação em 
dia.  Afinal, vacina não é só 

para crianças! 



Vacinação 



Puberdade 
As mudanças de 

ordem física, 
emocional e social 

também são 
abordadas. 

Outro ponto 
importante é o 

desenvolvimento 
dos órgãos de 

reprodução e dos 
caracteres sexuais 

secundários.  



Puberdade 

. 

A caderneta aborda assuntos 
rotineiros da vida do adolescente, 

mas nem por isso são menos 
importantes! 



Puberdade 

Orienta que, em caso de dúvida, o 
indicado é procurar por um 

profissional de saúde, evitando 
informações ou condutas erradas! 

Mostra que o  desenvolvimento dos caracteres 
sexuais secundários e a progressão da 

puberdade pode ocorrer, mais precoce ou 
tardiamente, sem representar “doença”. 



Estágios de Tanner 

Através dessas 
tabelas na 

caderneta pode-se 
avaliar a evolução 
das características 

sexuais secundárias 
segundo a 

Classificação de 
Tanner. 



Estágios de Tanner 

Para as meninas, 
também há tabelas na 
caderneta. Classifica-se 

as mamas e os pelos 
pubianos 



Para os meninos 

A Caderneta enfoca as 
principais dúvidas 

presentes na 
adolescência por meio 

de perguntas e 
respostas.  



A abordagem visual auxilia 
na compreensão do texto 
explicativo sobre as partes 
que constituem a genitália 

masculina. 



Para as meninas 

Esclarece algumas 
dúvidas frequentes como 

o fato de no início os 
ciclos menstruais serem 

irregulares, 
tranquilizando a 

adolescente. 



Para as meninas 

O controle da 
menstruação é 

fundamental para o 
autoconhecimento. 

Dicas de higiene! 



Para as meninas 

A adolescente pode registrar 
no calendário ao lado todos 

os seus ciclos menstruais 
com o objetivo de conhecer 

melhor o  
funcionamento do próprio 

corpo. 



Para as meninas 

Há também uma 
ilustração na Caderneta 
para as meninas como 

forma de reforçar o 
texto escrito sobre a 

anatomia da genitália 
externa feminina. 

Dúvida frequente das 
adolescentes. 



Sexo e Sexualidade 

Explica a diferença entre 
sexo e sexualidade. 

Além disso, a 
importância dos dois na 

adolescência. 



Sexo e Sexualidade 

Como em toda a caderneta, a 
linguagem de fácil 

compreensão é usada para 
tratar de assunto sério: 

prevenir gravidez indesejável e 
doenças sexualmente 

transmissíveis. 



Sexo e Sexualidade 

E no caso de acontecer uma gravidez, 
mostra que deve-se comportar com 

responsabilidade: 
 tanto ele, quanto ela! 

Deixa claro 
também os 
direitos em 
relação ao 

acompanhamento 
da gravidez e 
aleitamento 
materno na 

adolescência. 



Sexualidade 

 A Caderneta apresenta a 
importância da dupla proteção 
na hora de uma relação sexual 
assim como a melhor maneira 

de combiná-las, afim de 
prevenir tanto uma DST 

quanto uma gravidez 
indesejada! 



Sexo e Sexualidade 

As figuras estão de acordo  
com o texto explicativo. Essa   
abordagem visual é bastante  

útil no entendimento de  
como usar o preservativo 

masculino. 



Sexo e Sexualidade 

Há também os passos 
para usar a camisinha 

feminina. 



Projeto de vida 

Incentiva o adolescente 
a fazer planos para o 
futuro em todas as 

esferas da sua vida para 
construção de um 

mundo melhor. 



Deixa claro a autonomia do adolescente em 
relação á própria vida. 

E não descarta a possibilidade de ajudas de 
fácil acesso com telefones e sites! 
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