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Dimensão demográfica 

 
População em 2010: 

190.755.799 
habitantes 

 

83% vivem em 
áreas urbanas e  

17% vive em 
áreas rurais 

 
População adolescente 

10 a 24 anos 
51.157.631 milhões 

 

37% 



 

 

• Adolescentes são 
reconhecidos como 
sujeitos sociais, com 
direitos e garantias 
próprias 

 

• Condição de pessoa em 
desenvolvimento físico, 
moral e psicológico.  

 

• Establece obrigações 
diferenciadas para o 
Estado, as famílias e para a 
sociedade em geral. 

 

• Nova cultura institucional 
de proteção a crianças e 
adolescentes.  

 

• Supera a visão de 
criança e de adolescente 
como objeto passivo de 
intervenção da familia, 
Estado e sociedade 

 

• É asegurado a atenção 
integral pelotermédio 
do  SUS 

 

• Reconhece crianças e 
adolescentes como 
sujeitos sociais, sujeitos 
de direito 

• Reconhecimento do jovem 
como sujeito de direitos 
universais, geracionais e 
singulares 

 

• Promoção da vida segura, 
da cultura de paz, da 
solidariedade e da não 
discriminação 

 

• Atenção integral à saúde 
com especial ênfase ao 
atendimento e a 
prevenção dos agravos 
mais relevantes nos jovens 

 

• Inclusão dos temas 
relativos ao consumo das 
drogas, álcool e tabaco, 
saúde sexual e saúde 
reprodutiva com enfoque 
de gênero e direitos 
humanos 

Constituição Federal - 
1988 

Estatuto da Criança e do 
Adolescente - 1990 

Estatuto da Juventude - 
2013 

Marco Legal 



O Sistema Único de Saúde Brasileiro - SUS 

Princípios: 
A Saúde como direito de todos e 
dever do Estado; 
 
 Descentralização com comando 
único em cada esfera de governo: 
municipal, estadual e federal; 
 
Organização dos  Serviços em rede 
– universalização e eqüidade dos 
serviços e integralidade da 
assistência; 
  
Participação da população no 
controle social do sistema 

Ministério 

Elabora políticas, 

normas/diretrizes 

Finanancia 

Estados 

Coordena, 

implanta e 

executa 

finanancia   

Municípios 

Implanta, 

executa 

Financia 

 Coordenação da saúde de adolescentes e jovens 



Cobertura da atenção primaria 

COBERTURA Nº  % 

População 108 milhões 55,8 

Municípios 5.328 95,7 

Total de Equipes 
      34 mil 

Municipios sem cobertura de ESF, 
contam com Unidades de Saúde 

tradicionais 

um territorio específico - Cada 
Equipe atende 1.000 famílias                                   
(de 2.400 a 4.500 habitantes)  



Nova institucionalidade na saúde 

1989 

• É instituído o Programa de Saúde de 
Adolescente 

 

1989/2008 

 

• Muitas mudanças ocorrem no SUS com o objetivo de 
melhorar a qualidade do atendimento  e há 
necessidade de avançar na política de saúde para 
adolescentes e jovens 

•I 

 

 

2009 

• É aprovada pelos secretários estaduais e 
municipais de saúde as Diretrizes de Atenção 
Integral de Saúde de Adolescentes e Jovens 

 



Diretrizes/Política de Atenção Integral 

1 

• Incorporar a atenção a saúde deste grupo 
populacional no SUS 

 

2 

 

• REORIENTAR OS SERVIÇOS para favorecer a capacidade 
de resposta  para a atenção integral a adolescentes e 
jovens. Um olhar diferenciado para esta grupo etário 

•I 

 

 

3 

• Atenção básica, estratégia prioritária para 
esta população 

 



Eixos Prioritários 

Crescimento e Desenvolvimento  

Saudáveis 

Saude sexual e saúde 
reprodutiva 

Redução das morbimortalidades 
por causas externas e uso 
abusivo de álcool e outras 

drogas 

Temas Estruturantes 

Participação juvenil             

Projeto de vida 

Diversidade sexual  

Direitos Sexuais e Reprodutivos 

Ética e Cidadania  

Cultura de paz 

Igualdade Racial e Étnica  

Eqüidade de gênero e 
empoderamento do sexo feminino 

Educação 

permanente 



Ações da  

PNAISAJ 



CONTRIBUIR PARA MUDAR OS INDICADORES 

Em 2008, dos 44.100 óbito 

[...] 

Dos abortos por razões médicas e 

legais, 24,85% na faixa de 20-24 anos; 

15,4% entre 15 e 19 anos e 1,27% de 10 

aos 14 anos; 

 

Dos 1.681 óbitos maternos por causas 

obstétricas, 14,7% foram entre 10 e 19 

anos, destes, 23% foram relacionados 

ao CID 10 –aborto,  

 

Partos no SUS – série histórica

 

21% dos nascidos vivos são filhos de 

adolescentes na faixa de 10 a 19 anos – 

412 mil partos 

 
Fonte: DATASUS/SVS/MS 

 

 



Porque que investir na saúde de adolescentes e jovens? 

A maternidade na adolescencia é mais frequente entre as 

jovens de camadas mais pobres e as que tem menor 

escolaridade.  

Média de idade da iniciação sexual : mulheres 15 e 
homens 14 anos 

a probabilidade de ser mãe até os 14 anos é 60% maior 

entre Adolescentes negras, mais comum nos municípios 

menores e de baixa renda, onde 22% das adolescentes 

grávidas de 10 a 19 anos realizaram menos de 4 consultas de 

pré-natal (BRASIL, 2008, p. 19).  



Mitos   

Não adoecem, não tem 

necessidades em saúde  

Dúvidas  

Questões éticas e 

legais na atenção 

Juízo de valor X profissionais X 

adolescentes = afastamento 

Invisibilidade 

Os homens adolescentes e jovens 

ainda carecem de um olhar inclusivo   

 

Não são reconhecidas socialmente 

como pessoas sexuadas, livres e 

autônomas  = > vulnerabilidade 

Barreiras na atenção a saúde de Adolescentes 

Direito à 
saúde 

Direitos sexuais 

e direitos 

reprodutivos de 

adolescentes 

não são 

respeitados  

Não são vistos como parceiros 

imprescindíveis aos eventos da 

sexualidade e reprodução                       

afastamento 



Mudança de paradigma 

Prioridades Mudanças Resultados 

•  principal porta de entrada  
• promoção  da saúde e prevenção  
   dos agravos 
• fortalecer as redes  de  proteção social  
• Favorecer as atividades extra- muros 

+ Acesso e serviços   +                         

acolhedores 
 
+ Vínculo 
  
•Redução dos agravos 
 
+ adolescentes  atendidos 
 
• Acesso a outros serviços  
+ Adolescentes envolvidos  
 
+Participação juvenil 

•Primazia nas atividades grupais 
•Ir  aonde o adolescente está 
•Participação juvenil 
•Integração com outors setores locais, 
ONGs, grupos de jovens, familiares, 
escolas, etc 

•Diagnóstico local/território 
•Reorganização os serviços 
•Búsca ativa/ gravidez e álcool drogas 
• Integração com outros serviços 

Atenção 
Primária 

Promoção 
da saúde 

Demanda 
organizada 



O QUE QUEREMOS?  

 

 

 

 

 

Objetivo: Proporcionar  informações e ferramentas que contribuam 

para a mudança de práticas dos profissionais de saúde na atenção a 

adolescentes :: aumentar a vigilância frente às situações de 

iniquidades, de violação e na garantia de seus direitos sexuais e 

reprodutivos. 

Qualificar a 

atenção em 

saúde sexual e 

saúde 

reprodutiva na 

AB  

Ampliar o 

acesso à 

Caderneta  de 

Saúde de 

Adolescentes 

nos municípios  

Contribuir para 

a adesão dos 

municípios ao 
PSE  



Avaliação das 
condições de 

saúde 

Promoção da 
Saúde e 

Prevenção 

Educação 
permanente/ 

capacitação dos 
profissionais da 
educação, saúde 

e de jovens 

Monitoramento 
da avaliação da 

saúde dos alunos 

Monitoramento 
e Avaliação do 

Programa Saúde 
na Escola 

Educação para a Saúde e 
Prevenção de relação sexual e 

Reprodutiva e DST/AIDS 

Prevenção ao uso de 
álcool, tabaco e outras 

drogas 

Programa Saúde na Escola 
Integração entre os Ministérios da Saúde e Educação 



Caderneta de 

salud de 

adolescentes  

Más de 12 millones de 

cadernetas distribuídas 

nos 27 estados y en 

3.200 municípios 



                  Cuidando de adolescentes  

 
•Acolhimento /Abordagem Integral e diferenciada 
 
•Educação em sexualidade, orientação  
 
•Estimulo a participação masculina 
 
•Planejamento reprodutivo e oficinas em grupos 
 
•Diagnóstico precoce e confidencial da gravidez na adolescência 
 



Entrada na APS: 
ESF/EASC/CS 
Caderneta de 
Adolescente 

                                                                               
• ESF/EACS/CS 

PSE/Escola 
• Oficinas de 

grupo 
comunitário 
• Instituições 

religiosas 
• Centros 

recreativos 
• Demanda 
espontânea 

 

Acolhimento 
orientado 

p/atividades 
em grupo 

• Educação em 
sexualidade 

• Planejamento 
reprodutivo  
• Orientação  
•Estimulo à 
participação 

masculina  
•  Consultas 

Métodos Contraceptivos e AE 

Suspeita de Gravidez 
Aconselhamento Pré Teste / TR gravidez 
 

(+) (-) 

Aconselhamento Pós Teste 

Acolhimento / 
Abordagem Integral 

e diferenciada 

Agendar imediatamente 
para o pré-natal 

 

 
No atendimento aos e às adolescentes os 

profissionais devem focar: a dimensão 
humana, individual e ética do atendimento, 

os direitos e a identificação das 
especificidades de desenvolvimento 

daquele(a) adolescente que está sendo 
atendido(a).  Além disso, devem facilitar o 
acesso e qualificar a atenção integral com 

ênfase nas ações de proteção e promoção em 
SS e SR de adolescentes. 

 

 





20 
Fortalecimiento das capacidadesTécnicas locais 

Manaus 

 Americana 

Proyecto de elaboración de 

la Guía 

Arceburgo 

 



21 

Jovens promotores de saúde 

Manaus 

Pindamonhangaba 

 Barro Alto 



Saúde Mental 
– Rede de Atenção Psicossocial - RAPS: ampliar o acceso e qualificar 

/diversificar a atenção a  pessoas com sofrimentos psiquicos, trastornos 
mentais e a dependencia do alcool, crack e outras drogas, e sus familias. 

 

• CAPSi – Centros de Atenção Psicossocial Infantil e Juvenil 
• Centros estratégicos para  atenção da saúde mental de crianças e  adolescentes e  suas 

familias. 

• Coordenar Projectos Terapeuticos Individuais dos usuarios na rede de saúde 

 

• Unidades de Acolhida Infanto juvenil – Uai 
• Proporcionar supervisão protetora e terapeutica  (24 horas) em uma residência.  Grantir 

moradia,  educação e vida familiar / social, com a possibilidad de residencia prolongada 
(haté 6 meses). 

• Está dirigido a crianças e adolescentes em  vulnerabilidade social e familiar 

• Busca resgatar  as habilidades para a vida na sociedade 

 



CAPSi 



Unidades de Acolhimento Infanto juvenil 



      Resultados e avanços  

 
 

•Disponibilização de 1 milhão de preservativos 
 
•Ampliação do acesso aos métodos contraceptivos para as mulheres 
usurárias do SUS  de 10 a 49 anos, incluindo a Anticoncepção de 
Emergência 
 
•Redução de 26% da gravidez de adolescentes de 15 a 19 anos no 
período de 10 anos 
 
•Aumento em 15% da população adolescente coberta pelas Equipes de 
Saúde da Família 
 
• 3 mil municípios com a caderneta de saúde de adolescentes 
implantada 
 
•Implantação em 2014 da vacina do HPV (quadrivalente)para todas as 
adolescentes de 11 a 12 anos 
 
 



O que estamos  avaliando? 

 
 
 
 

•Mortalidade materna 

 

•Cobertura vacinal da hepatite B 

 

•Gravidez na adolescência 

 

•Serviços de atenção básica 

acolhedores 

 

•Incidência do HIV 

 

•Mortalidade Juvenil  

 
 

 

 

 

 



OBRIGADA! 
 

Thereza de Lamare 
Coordenadora de Saúde de Adolescentes 

 e Jovens /Ministério da Saúde 

Tel (61) 33159129- 98565256 

Thereza.lamare@saude.gov.br 


