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   Informações Gerais 

Atividade: revisão sistemática de literatura científica 

Objeto: publicações eletrônicas sobre saúde sexual e 
reprodutiva com adolescentes e/ou jovens 

Recorte geográfico: Brasil 

Recorte temporal: 2005-2012 

Principais fontes:  
• Scientific Electronic Library Online (SciELO);  
• Directory of Open Access Journals (DOAJ);  
• Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); 
• Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (IBICT);  
• Portal CAPES;  
• Biblioteca Adolec Brasil;  
• Adolescência & Saúde  
• Além de fontes complementares 



   Descritores 

Principais descritores: ‘saúde’ (and) ‘adolescente’ (or)‘jovens’; 
‘gravidez’ (and) ‘adolescência’ (or) ‘jovens’; ‘HIV’ (or) ‘DST’ (or) ‘ITS’ 
(and) ‘adolescente’ (or) ‘jovens’.  
  
Descritores complementares: ‘gravidez’ (and) ‘adolescentes’ (or) 
‘jovens’ (and) ‘drogas’; ‘gravidez’ (and) ‘adolescentes’ (or) ‘jovens’ 
(and) ‘pobreza’; ‘gravidez’ (and) ‘adolescentes’ (or) ‘jovens’ (and) 
‘conflito com a lei’; ‘gravidez’ (and) ‘adolescentes’ (or) ‘jovens’ (and) 
‘situação de rua’; ‘gravidez’ (and) ‘adolescência’ (and) 
‘paternidade’; ‘sexualidade’ (and) ‘adolescentes’ (and) ‘conflito com 
a lei’; ‘gravidez’ (and) ‘adolescentes’ (or) ‘jovens’ (and) ‘violência 
sexual’(or) ‘abuso sexual’; GRAVAD; ‘aborto’ (and) ‘adolescentes’; 
‘gravidez’ (and) ‘10 a 14 anos’ e ‘planejamento familiar’ (and) 
‘adolescente’. 
 



   Resultados 

Total: 380 documentos revisados 

Categorias:  
• artigos de revista científica (71,9%); dissertações de mestrado 

(12,7%); publicações técnicas (7,8%); artigos de livro (2,2%); teses 
de doutorado (1,9%); outros (3,5%) 

Distribuição dos(as) autores(as), por área acadêmica* 



   Eixos Temáticos 

Eixo Temático N Eixo Temático N 

1: Programas e políticas públicas: 

reflexões, avaliações e marcos legais 

38 7: Adolescentes e/ou jovens usuários de 

crack, álcool e outras drogas 

11 

2: Ações de educação em saúde sexual e 

reprodutiva 

63 8: Adolescentes e jovens em situação de 

rua 

16 

3: Atenção dos programas de saúde aos e 

às adolescentes e jovens 

51 9: Homens adolescentes e jovens e 

questões de saúde sexual e reprodutiva 

29 

4: Saúde de adolescentes e/ou jovens e 

questões de gênero, raça/cor/etnia, 

condições socioeconômicas e outras 

singularidades 

86 10: Aborto na adolescência e juventude 14 

5: Adolescentes de 10 a 14 anos: gravidez 

e violência sexual  

13 11: Planejamento reprodutivo e 

contracepção na adolescência 

27 

6:  Adolescentes e/ou jovens em conflito 

com a lei 

15 12: Comportamentos, atitudes, 

conhecimentos e experiências de 

adolescentes e jovens sobre 

sexualidade e reprodução 

55 



   Considerações Gerais I 

        Ênfase na superação da visão tradicional de saúde como “ausência 
de doenças”. 
 
    Saúde deve estar relacionada com: 

• bem-estar físico, mental e social 

• garantia de direitos (acesso à informação, aos serviços de saúde, à 
educação de qualidade, à moradia digna, ao lazer, ao exercício da 
sexualidade, a uma vida sem discriminação ou violência – entre 
outros)  

• habilidades para a vida: conhecimentos e capacidades que 
contribuem para que o(a) próprio(a) adolescente ou jovem possa 
empreender escolhas voluntárias que potencializem  o seu 
desenvolvimento saudável, o cuidado consigo e com o outro, 
englobando habilidades individuais, afetivo-relacionais, familiares, 
comunitárias e organizacionais. 



   Considerações Gerais II 

Os estudos analisados na revisão de literatura 
indicaram, entre outros aspectos: 

• avanços 
• desafios   
• boas práticas 
• más práticas 

 



  Políticas públicas e programas de saúde 

 

• ações programáticas (intra e intersetoriais) 

• espaços compartilhados de decisão e implementação 

• maior participação de jovens e adolescentes na formulação, 
monitoramento e avaliação  

• implementação de uma cultura organizacional de monitoramento e 
avaliação 

• desenvolvimento de capacidades institucionais e fortalecimento 
das equipes de saúde  

• compreensão dos contextos socioculturais e de vulnerabilidade em 
que vivem adolescentes e jovens e como influenciam em suas 
decisões sobre o exercício da sexualidade e da vida reprodutiva 

 



    

• A educação em saúde e em sexualidade são os melhores meios de 
prevenção das DST e de planejamento da vida reprodutiva.  
 

• É preciso envolver diferentes atores: escola, serviços de saúde, família, 
comunidade, espaços religiosos e de socialização, mídia, etc. 

• Promover informações e conhecimentos voltados para decisões 
autônomas, conscientes e responsáveis, e que contribuam para a 
construção de projetos de vida. 

• Dialogar com as culturas juvenis (dinâmicas, linguagens e veículos 
apropriados) 

• Promover ações de educação para a primeira fase da adolescência (10 
a 14 anos) e não apenas adolescência tardia (15 a 19 anos).  

   Educação  integral em sexualidade 



   Acesso a serviços de saúde de qualidade 

Desafios: 
• Promover saúde integral e com equipes interdisciplinares 
• Garantir respeito aos direitos humanos e aos princípios de: 

 
 
 
 
 

• Ampliar o acesso a informações e insumos de saúde sexual e 
reprodutiva, incluindo a contracepção de emergência  

• Garantir a prevenção das situações de violência, incluindo violência 
sexual 

• Garantir atenção integral e interdisciplinar a adolescentes e jovens 
vítimas de violência, inclusive violência sexual (protocolos e redes de 
atenção) 

•  Garantir assistência imediata às adolescentes e jovens em situação de 
abortamento (Norma Técnica)  

privacidade autonomia 

confidencialidade acessibilidade 

acolhimento qualidade 



   Desafios para a promoção da equidade (I) 

 

a) Desconstruir convenções tradicionais de gênero e raça/cor 
 Relacionamentos (homo ou hetero) afetivo-sexuais 

marcados por hierarquias de gênero e raça/cor dificultam 
a adoção de práticas de cuidado que levem a prevenir DST 
e planejar voluntariamente a vida reprodutiva. 

 
b) Desconstruir  os padrões tradicionais e hegemônicos de  
masculinidade:  

 encorajar homens adultos, adolescentes e jovens no 
cuidado de si e do outro 

 co-responsabilidade na contracepção, prevenção de DST e 
também no cuidado com os filhos (paternidade 
responsável).  



   Desafios para a promoção da equidade (II) 

                             Adolescentes e jovens em situação de rua 
Adversidades: 
• falta de apoio familiar, pobreza, condições precárias de moradia, 

exposição ao racismo, a diferentes formas de discriminação e violência, 
uso abusivo de drogas, falta de acesso a informações e serviços de saúde, 
maior propensão à má nutrição, a comportamentos sexuais de risco, às 
DST e à gravidez não planejada. 

 
Desafios: 
• Potencializar os ambientes onde se dão as ações de educação em saúde 

(espaços públicos, abrigos, religiosos, etc.) 

• Garantir o acolhimento desse grupo nos serviços de saúde 

• Investir para que esses e essas adolescentes e jovens construam projetos 
de vida 

• Promover espaços de convivência e que estimulem a criação de vínculos 

 
 



 Desafios para a promoção da equidade (III) 

  Adolescentes e jovens em conflito com a lei,  
cumprindo medidas socioeducativas em meio fechado 

 
Adversidades: 
• Tratamento muitas vezes indigno e degradante  
• racismo, homofobia, transfobia, violências diversas 
 
Desafios: 
• Maior articulação entre níveis de governo, principalmente entre 

secretarias  estaduais e municipais 
• Promover educação em sexualidade e prevenção de DST 
• Garantir às adolescentes e jovens atenção à saúde sexual e reprodutiva, 

incluindo atendimento ginecológico, planejamento reprodutivo, pré-natal, 
atenção ao parto, etc. 

 
 



   Fortalecendo projetos e trajetórias de vida 

Quando são fortalecidos os projetos e trajetórias de vida de 
adolescentes e jovens, eles e elas: 
  

• Passam a se reconhecer como sujeitos de direitos e exigem que o 
mundo também os reconheça 

• Tornam-se mais conscientes de seu potencial 

• Compreendem a importância do autocuidado 

• Adotam atitudes mais saudáveis e que contribuem para o seu 
desenvolvimento pleno 

• Em especial, no caso feminino, evita-se que a maternidade se 
configure como um dos únicos meios para se alcançar uma 
identidade socialmente valorizada 

• Ampliam suas habilidades, incluindo aquelas relacionadas à 
participação política e social 

 



 
 

  É necessário oferecer os subsídios para que 
adolescentes e jovens possam construir habilidades e definir 
projetos de vida, de modo que seu pleno potencial seja alcançado. 
Os investimentos certos, na hora certa, poderão fazer a diferença. 
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