
Sexualidade na 

adolescência



Sexualidade

• A sexualidade, no ser humano, possui um longo desenvolvimento e tem seu início desde o 

nascimento;

• A sexualidade não é sinónimo de relação sexual. Sexualidade é a energia que nos motiva 

a encontrar o amor, o contato e a intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos 

das pessoas, e como estas tocam e são tocadas.



• A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, comportamentos e interações;

• Depende da pessoa, das suas características genéticas, da educação familiar, das interações 

ambientais, das condições socioculturais, etc.

• É na adolescência que se evidenciam os comportamentos socioafetivos e sexuais.



SAÍDA DA INFÂNCIA

• Emoções despertadas:

• Angústia e culpa;

• Experiências desejadas e, portanto, motivo de orgulho.

Meninos:
-Primeira ejaculação

Meninas:
-Menstruação



Características da Sexualidade

• Por volta dos 11-12 anos, o adolescente está mais voltado para si mesmo, para o seu corpo;

• O despertar da masturbação: essa prática proporciona um conhecimento do corpo;

• Mitos sobre a masturbação;

• A masturbação faz parte do desenvolvimento normal;



• Entrar em contato com o corpo modificado é algo que, quase sempre, causa desconforto e 

estranheza;

• Com a intensa excitação, características da adolescência, sintomas como medos e fobias podem 

aparecer;

• A relação de amizade com os amigos do mesmo sexo é uma forma de proteger-se do contato 

com o sexo oposto, que é muito desejado, mas muito temido também;

• O adolescente pode ter fantasias ou contato com pessoas do mesmo sexo;



• Por volta dos 15 anos, o adolescente começa a definir sua inclinação sexual;

• A masturbação ainda está presente, mas possui outras características, pois já é acompanhada de

fantasias com outras pessoas;

• O adolescente volta-se, geralmente, para o amor heterossexual;

• São frequentes as paixões platônicas;



• Para alguns adolescentes ocorrem as primeiras relações sexuais:

1. Os meninos tendem a espalhar a notícia;

2. As meninas rendem-se a essa situação.

• A pornografia, uso de álcool ou drogas pode ser alvo de interesse dos adolescentes;

• As relações em grupo podem acontecer em simultâneo com sentimentos de inveja, ódio, 

competição e traição;



• Há um afloramento da criatividade, do otimismo, do desejo de justiça...

• No final da adolescência o jovem está mais independente, não precisa tanto do grupo e está à 

procura de um(a) parceiro(a), com uma capacidade maior de desenvolver a ternura e o cuidado 

com o objeto amoroso;

• Há uma tendência a ir substituindo a masturbação pela relação sexual com um(a) parceiro(a);



• Surgem os primeiros interesses sexuais e o início das relações íntimas (ficar, namorar, ter relações 

sexuais);

• A perda da virgindade ainda é um marco importante para os jovens;

• A virgindade pode ser vivenciada com orgulho ou com culpa excessiva, de acordo com a 

educação e tradição da família.



INICIAÇÃO 

SEXUAL 

PRECOCE



• Idade média da primeira relação sexual:

1. Ocorre entre 15 e 16 anos para os homens;

2. Para as mulheres ocorre aos 17 anos.

• O início cada vez mais precoce da atividade sexual pode expor os adolescentes a risco aumento
de infeções por doenças sexualmente transmissíveis, as gravidezes indesejadas e os abusos sexuais;

• Há um grande desconhecimento sobre relações sexuais.



SEXO NA ADOLESCÊNCIA

• Adolescentes que apresentam vida sexual ativa:

➢ 14% dos jovens entre 11 e 14 anos;

➢ 44% dos jovens entre 15 e 17;

➢ 72% dos jovens acima dos 18 anos.



Comunicação entre pais e adolescentes sobre 

sexualidade



• Há um grande déficit na Educação Sexual...





Orientação a ser dada pelo Profissional de Saúde

• Como é durante a adolescência que o desenvolvimento sexual adquire a sua plenitude, 

permitindo a procriação, é fundamental que este tema seja privilegiado pela equipa de saúde 

que atende o adolescente.

• Um adolescente pode procurar um serviço de saúde para esclarecer dúvidas em relação a seu 

corpo ou ao funcionamento de seus órgãos genitais ou com queixas somáticas ou dificuldades 

de relacionamento em algum ambiente social que tem com plano de fundo um problema de 

natureza sexual. Portanto qualquer atendimento de um adolescente em um serviço de saúde a 

questão da sexualidade deve ser abordada.



• A orientação a ser dada pelo profissional de saúde não pode ser preconceituosa e nem 

carregada de códigos morais e religiosos.

• É necessário orientar o adolescente e sua família sobre as transformações que ocorrem em seu 

corpo, sobre as sensações sexuais, o caráter normal da masturbação, da curiosidade sexual, do 

tamanho dos orgãos genitais e sobre o ato sexual propriamente dito e suas consequências.

• No caso de adolescentes que já tenham atividade sexual , ou estejam prestes a iniciá-la, estes 

devem ser orientados quanto à anticoncepção e prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis.

• O profissional de saúde deve estar aberto e disponível a responder perguntas que o 

adolescente ou sua família possam ter.
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