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RESUMO 
 
 

O direito à saúde e os direitos do adolescente são direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente. Destaquem-se os reprodutivos e sexuais como parte também 
dos direitos de cidadania, no qual o entendimento de saúde sexual reprodutiva 
ultrapassa e muito o mero aconselhamento e assistência relativa à reprodução e às 
doenças relacionadas. Sendo de responsabilidade do Estado, a garantia dos direitos 
dos adolescentes é estabelecida através da implementação de programas pelo 
Ministério da Saúde como o PROSAD e por publicações que constituem marco legal 
da temática. A pesquisa foi então realizada com vistas a investigar as ações de 
promoção e educação em saúde para a efetivação do direito à saúde sexual e 
reprodutiva na adolescência. Optamos pela pesquisa explicativa; o tipo de estudo foi 
qualitativo. O universo de pesquisa realizada foram as 14 unidades da Estratégia 
Saúde da Família do município de Oeiras/PI. Foram levantados dados ante a 
Secretaria de Saúde e Educação do município e Sistema de Informação da Atenção 
Básica (SIAB) bem como nos documentos das equipes da ESF, usamos a tecnica 
de análise de conteúdo para obter os resultados. Os dados demonstram que o 
município investigado desenvolve as ações de prevenção de agravos, por 
conseguinte, a promoção e educação em saúde, como preconizado pelo Ministério 
da Saúde, não estão consolidadas no modelo de atenção à saúde visando à 
efetivação da garantia dos direitos à saúde sexual e reprodutiva dos (as) 
adolescentes e jovens. 
 

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Adolescência; Direito à Saúde Sexual e 

Reprodutiva; Saúde da Família. 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The right to heath and the specific rights of a teenager are considered to be human 
rights which are internationally recognized.  Let‟s emphasize the reproductive and 
sexual rights as also a part of a citizen rights, in which the meaning of sexual 
reproductive health overflows a lot the simple advice and the relative assistence to 
the reproduction and to the diseses mentioned. As a responsability of the state, the 
garantee of such rights of a teenager is stablished by the implementation of 
programs from the Ministério da Saúde like the PROSAD and by publications that 
constitute the legal mark of the theme in question. Such research was then achieved 
aiming to investigate the actions of promotion and education related to health so that 
the real right to sexual and reproductive health come to happen. It has been opted for 
the kind of explaining reseach; the type of study was qualitative. The universe of the 
research made consisted of fourteen units of the Strategy Family Health in Oeiras 
City, State of Piauí. Data were achieved before the Secretaria de Saúde e Educação 
in Oeiras, Piauí, and the System of Information of the Basic Attention (SIBA) as well 
as in the documents for the teams of the ESF, it was used the tecnique of analysing 
the content so that such results could be found. Such data have demonstrated that 
Oeiras has been developing some actions of disease prevention, and then the 
promotion and education in health as foreseen by the Ministério da Saúde are not 
consolidated in the model of health care in order to accoplish the garantee of rights to 
sexual and reproductive health of a young teenager.    

 
 

Keywords: Health Promotion; Adolescence; Right to Sexual and Reproductive 

Health, Family Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo é resultado da minha atuação como profissional da área de 

saúde, enfermeira do Hospital Regional Deolindo Couto em Oeiras - PI, durante o 

período de 1997 a 2009, bem como pela minha participação na Estratégia Saúde da 

Família (ESF) da Secretaria Municipal de Saúde. Na ESF vivenciamos no cotidiano 

das famílias1, os problemas de vida e de saúde envolvendo os indivíduos, dentre 

eles, os (as) adolescentes que buscam nos serviços de saúde informações sobre 

saúde sexual e reprodutiva, entre outras.   

No Brasil a definição de adolescência prevista no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) compreende o período de vida que vai dos 12 aos 18 anos de 

idade (BRASIL, 1990). Entretanto, o Ministério da Saúde (MS) emprega a definição 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) que "delimita a adolescência como a 

segunda década de vida (10 aos 19 anos) e a juventude como o período que vai dos 

15 aos 24 anos". Nestes termos o Ministério da Saúde define que "[...] o contingente 

da população entre 10 e 24 anos de idade" enquadra-se na faixa etária que é 

denominada de juventude brasileira (BRASIL, 2006, p.11). 

Entendemos adolescência como uma preparação para assumir o papel de 

adulto, determinado principalmente pelo acesso ao mundo do trabalho que garanta a 

sua manutenção e de sua família. Ao mesmo tempo, a juventude é compreendida 

como uma fase da vida que se caracteriza pelo aumento de autonomia em relação à 

infância, permitindo ao jovem ir além do espaço doméstico e adentrar em espaços 

públicos como ruas e praças. 

A adolescência é ciclo de vida, um momento de construção da maturidade e 

ultrapassagem para a vida adulta, de vivenciar novas descobertas e emoções, de 

constituição da sexualidade2 e de perceber as mudanças que acontecem com o 

                                                           
1
 A adscrição das famílias atendidas é definida pelo território de atuação das Equipes saúde da 

Família (ESF). Resulta da territorialização, ou seja, do mapeamento socioeconômico da área, do 
diagnóstico da situação de saúde da população mediante cadastramento das famílias e dos 
indivíduos. Os dados gerados possibilitam a análise da situação de saúde, planejamento e 
programação das atividades priorizando solução dos problemas. 
2
 De acordo MS "a sexualidade é uma dimensão fundamental de todas as etapas da vida de homens 

e mulheres, envolvendo práticas e desejos relacionados à satisfação, à afetividade, ao prazer, aos 
sentimentos, ao exercício da liberdade e à saúde. A sexualidade humana é uma construção histórica, 
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corpo em decorrência da carga hormonal. Desta forma, compreendemos que a 

adolescência é impregnada de necessidades, potencialidades e experiências 

presentes em todos os aspectos da vida social. Nestes termos, funda-se na 

reprodução social e resulta da luta por direitos de cidadania e da saúde, sendo 

responsabilidade da família e da sociedade.  

No Brasil o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Atenção 

Integral de Adolescentes e Jovens (BRASIL, 2005 a; 2005 b; 2007a; 2007b) visando 

ampliar o acesso aos serviços de saúde e implantando ações voltadas aos jovens. 

Entretanto, merece destaque também o fato de que o enfoque das ações tem sido 

direcionado apenas à prevenção de doenças principalmente em torno das doenças 

sexualmente transmissíveis (DST/AIDS) e da gravidez não planejada (AINNE-

SHUTT; MADDALENO, 2003). Contudo, mesmo com proposição de ações voltadas 

para a promoção da saúde e as ações de educação em saúde com enfoque à 

efetivação do direito à saúde sexual e reprodutiva na adolescência,estas não 

constam das atividades das Equipes de Saúde.  

Dito isto é importante ressaltar que compreendemos que para a efetivação 

dos direitos à saúde reprodutiva e sexual na adolescência, um direito conquistado, 

por conseguinte, definido como um direito social de cidadania, a promoção da saúde 

é fundamental, por entendermos que:   

Está associada a um conjunto de valores: vida, saúde, solidariedade, 
equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, 
entre outros. Refere-se a uma combinação de estratégias: ações do Estado 
(políticas públicas saudáveis), da comunidade (reforço a ação comunitária), 
de indivíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema de 
saúde (reorientação do sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais; isto 
é, trabalha com a ideia de 'responsabilização múltipla', seja pelos problemas 
seja pelas soluções propostas pelos mesmos (BUSS, 2009, p.20). 

 

Entretanto as ações de promoção da saúde devem estar aliadas à educação 

em saúde, portanto, compreendidas como um conjunto de ações que engloba 

saberes e práticas, ou seja, "trata-se de um recurso por meio do qual o 

conhecimento cientificamente produzido no campo da saúde, intermediado pelos 

profissionais de saúde, atinge a vida cotidiana das pessoas, uma vez que a 

compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença oferece subsídios para 

a adoção de novos hábitos e condutas de saúde" (ALVES, 2005, p.43). 

                                                                                                                                                                                     
cultural e social, e se transforma conforme mudam as relações sociais. No entanto, em nossa 
sociedade, foi histórica e culturalmente limitada em suas possibilidades de vivência, devido a tabus, 
mitos, preconceitos, interdições e relações de poder" (BRASIL, 2006 a, p.13).  
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  Entretanto, vale aqui ressaltar que a educação em saúde já esteve vinculada 

em determinados períodos históricos a um discurso higienista e moralista do Estado 

cujo propósito era adequar à população usuária dos serviços de saúde à lógica da 

reprodução do capital e da força de trabalho, por vezes, apresentando-se como 

prática hegemônica.  

 Desta forma nas práticas de educação em saúde hegemônicas  

a relação estabelecida entre profissionais e usuários é essencialmente 
assimétrica, uma vez que um detém um saber técnico-científico, com status 
de verdade, enquanto o outro precisa ser devidamente informado. Desta 
maneira, a comunicação profissional-usuário caracteriza-se pelo caráter 
informativo, na qual o primeiro, assumindo uma atitude paternalista, explicita 
ao segundo hábitos e comportamentos saudáveis, o que fazer e como fazer 
para a manutenção da saúde. Pressupõe-se ainda que, a partir da 
informação recebida, os usuários serão capazes de tomar decisões para a 
prevenção de doenças e agravos, bem como poderão assumir novos 
hábitos e condutas.  

 

 Destarte, consideramos que romper com essa hegemonia requer do 

profissional da Estratégia Saúde da Família refletir e atuar numa perspectiva 

transformadora, ou melhor, requer competência teórica e metodológica 

fundamentada na concepção ampliada do processo saúde - doença e dos seus 

determinantes.  

  Esse trabalho volta-se a analisar a efetivação do direito à saúde mediante 

ações de atenção integral à saúde reprodutiva e sexual na adolescência. 

Especificamente identificar as ações de promoção à saúde e analisar as ações de 

educação em saúde para a efetivação do direito à saúde sexual e reprodutiva 

realizadas na Estratégia Saúde da Família no município de Oeiras /PI.  

 Este estudo caracteriza-se como exploratório, de análise qualitativa e para 

responder aos objetivos do estudo, optamos pela pesquisa documental, ou seja, 

relatórios da atenção básica correspondentes ao período de janeiro de 2010 a 

janeiro de 2011. O universo constituiu-se das 14 equipes da ESF da zona urbana e 

rural. Na análise dos resultados utilizamos Bardin (2009), para definição das 

temáticas emergentes que auxiliaram na interpretação dos dados e permitiram 

desvendar a realidade sobre a efetivação do direito à saúde sexual e reprodutiva dos 

(as) adolescentes em Oeiras.  

 Esta dissertação está organizada em três capítulos que seguem. O inicial 

versa sobre a promoção da saúde entendida como um direito. Para tal, reconstrói 

sua trajetória na saúde mundial e sua entrada na agenda da saúde no Brasil; revisa 



14 

 

as Cartas de Promoção da Saúde e a contribuição dos autores na definição do 

conceito e seu marco legal como Buss (2009; 2000), Czeresnia (2009), Traverso-

Yépez (2007), Brasil (2006), Lefevre & Lefevre (2004), entre outros; relaciona a 

promoção e a educação em saúde para além das práticas hegemônicas, tradicionais 

e meramente como ações preventivas de riscos a saúde, mas entendendo-as como 

estratégia para efetivar e garantir direitos sociais conquistados pelos (as) 

adolescentes. Para tal, revisa autores como Alves (2005); Whwendhausen (2003) e 

L‟Abbate (1994). 

 O segundo capítulo aborda o direito à saúde sexual e reprodutiva na 

adolescência; apresenta as formas de intervenção do Estado e o marco legal que 

sustenta este estudo como os trabalhos e pesquisa da ONU (1994), Brasil (2002; 

2007d; 2010), Linhares (1998) e Ventura (2002). Refletimos teoricamente sobre a 

adolescência sendo contextualizada e referenciada em seus diversos fatores tais 

como idade, desenvolvimento e maturação.  

O capítulo três apresenta o caminho metodológico e, com base no referencial 

teórico e análise dos dados, os resultados e discussão do estudo. A pesquisa 

revelou que as Equipes da ESF atuam embasadas no modelo hegemônico de 

prevenção de riscos e agravos à saúde, ou seja, de educação para a saúde. A 

perspectiva de promoção e educação em saúde como estratégia para efetivação dos 

direitos à saúde na adolescência não é desenvolvida. As ações são típicas de 

vigilância de agravos, como vacinação, palestras e distribuição de preversativos em 

épocas de festividades.  

  Concluímos avaliando a necessidade de mudanças na gestão da saúde, 

investindo na qualificação dos recursos humanos, reavaliação das ações 

desenvolvidas na atenção básica e (re) colocando a promoção nas práticas como 

prática positiva de saúde, utilizando seus valores como estratégia política na 

construção da saúde individual e coletiva. Finalmente, esperamos que este estudo 

possa contribuir para subsidiar a elaboração de programas e projetos locais para 

efetivação e defesa dos direitos reprodutivos e sexuais dos (as) adolescentes.  
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1. PROMOÇÃO DE SAÚDE COMO DIREITO À SAÚDE 

 

1.1. CONCEPÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 

A construção da concepção de promoção de saúde é fruto de lutas travadas 

no interior do setor de saúde nos últimos vinte anos. Inicialmente surge nos países 

centrais como Estados Unidos, Europa Ocidental e no Canadá. Essa discussão no 

debate internacional nasce em contraponto à intensa medicalização da vida social 

que vem se expandindo nos sistemas de saúde.  

Inicialmente o termo promoção de saúde era usado para se designar um 

“nível de aplicação das medidas de prevenção, presente já nos trabalhos de Wislow 

e Sigerist" (BUSS, 2000). Sua origem remonta ao século XIX quando Wirchow (1821 

– 1902), pai da patologia moderna, da medicina social, antropólogo e político, 

envolveu-se com preocupações sociais como saneamento básico, arquitetura de 

construção hospitalar, melhoramento de técnicas de inspeção de carne e higiene 

escolar (idem). 

Esta definição de que é possível uma inclusão a promoção da saúde através 

de níveis de prevenção, foi publicada inicialmente em 1965 por Leavell e Clark que 

analisaram a história da doença e serviu para operacionalização de medidas que 

visavam estagnar o avanço da doença em seu estágio mais precoce e, com isso, 

evitar seus desdobramentos, sequelas e incapacidades. 

Segundo Buss, em 1920 Wislow definiu a saúde como sendo: 

A ciência é a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a 
saúde física, mental e a eficiência, através de esforços organizados da 
comunidade para o saneamento do meio ambiente; o controle das 
infecções na comunidade, a organização dos serviços médicos e 
paramédicos para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de 
doenças e o aperfeiçoamento da máquina social que irá assegurar a 
cada indivíduo, dentro da comunidade, um padrão de vida adequado à 
manutenção da saúde (2003, p. 21). 

Wislow complementa seus conceitos afirmando que a promoção de saúde 

consiste em esforço da comunidade organizada para atingir políticas que tragam 

melhorias para as condições de vida da população e os programas educativos para 

que o sujeito melhore sua saúde pessoal (BUSS, 2000). Destarte, a linha divisória 
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entre prevenção de doenças e promoção da saúde é uma questão polêmica entre 

pesquisadores e sanitaristas. 

Em 1946, o termo promoção de saúde foi aplicado por Sigerst, com o objetivo 

de definir as quatro tarefas essenciais da medicina: promover a saúde, prevenir 

doenças, recuperar e reabilitar o enfermo, mediante a afirmativa de que “[...] a saúde 

se promove proporcionando condições de vida decentes, boas condições de 

trabalho, educação, cultura física e formas de lazer e descanso” (SIGERTS, 1946 

apud BUSS, 2003, p. 21). 

Estes autores dividiram a história natural em dois períodos: o pré-patogênico 

e o patogênico. Ainda orientada pelo referencial explicativo das doenças infecciosas, 

esta construção teórica propunha como separação entre os dois períodos: o primeiro 

advento é a penetração do agente patogênico no organismo do indivíduo e o 

segundo inicia-se com as primeiras ações que os agentes patogênicos exercem 

sobre o ser afetado, seguidas de perturbações bioquímicas em nível celular na 

forma e na função, evoluindo para defeitos permanentes, cronicidade, morte ou cura 

(PHILIPPI; ARONE, 2002).  

Em correspondência a esses períodos Leavell e Clark propõem três grandes 

níveis de prevenção, que se subdividem em pelo menos cinco componentes a partir 

dos quais são aplicadas as medidas preventivas. 

Neste modelo, a prevenção primária, a ser desenvolvida no período pré-

patogênico, constaria de medidas para desenvolver um estado de saúde ótimo, seja 

por meio de proteção específica do homem contra agentes patogênicos, seja 

estabelecendo barreiras contra aqueles agentes presentes no meio ambiente. Nesse 

caso, as medidas adotadas constituem  ações ampliadoras da saúde e do bem-estar 

sem, no entanto, focalizar um agravo ou um grupo de agravos, especificamente.  

Para este objetivo, os autores destacam a educação sanitária como um elemento 

fundamental.  

Neste sentido, na prevenção primária são referidos vários procedimentos para 

se atingir esse estado ótimo sanitário que incluem:  

[...] Um bom padrão de nutrição ajustado às várias fases do 
desenvolvimento humano; o atendimento das necessidades para o 
desenvolvimento ótimo da personalidade, incluindo o aconselhamento e 
educação adequada dos pais em atividades individuais ou de grupos; 
educação sexual e aconselhamento pré-nupcial; moradia adequada; 
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recreação e condições agradáveis no lar e no trabalho [...] trata-se, portanto, 
de um enfoque centrado no indivíduo, com uma projeção para a família ou 
grupos, dentro de certos limites (BUSS, 2003, p. 22). 

Todavia, há crítica quanto à incompletude sobre os limites da classificação 

descrita, apoiadas na verificação que a extensão dos conceitos de Leavell e Clark, é 

inapropriada para o caso das doenças crônicas não transmissíveis incidindo no 

problema em expandi-la para a análise de doenças transmissíveis uma vez que tem 

como base as doenças infecciosas. Dito isto, é com a segunda revolução 

epidemiológica e o movimento sanitarista de prevenção das doenças crônicas que a 

promoção de saúde passou a incorporar medidas preventivas sobre o ambiente 

físico, estilos de vida e cidades saudáveis, não sendo mais direcionadas de forma 

exclusiva a indivíduos e famílias (BUSS, 2003). 

É importante assinalar que a forma classificatória de Leavell e Clark, já 

representa um avanço na forma de explicar o fenômeno de saúde e doença, na 

medida em que contempla outras áreas que não o corpo biológico, ao menos como 

campo das práticas sanitárias. Porém, o uso atual do conceito de promoção de 

saúde emerge de uma crítica ao reducionismo no modo de fazer saúde apenas à 

medicalização, sustentado pela ampliação ou positivação, conforme alguns autores 

da definição de saúde.  

Este uso emerge de uma crise no âmbito da saúde pública/coletiva, na 

medida em que abrange outros objetos anteriormente não almejados por suas 

intervenções. Na pretensão de que as ações de saúde contribuam para o 

fortalecimento da autonomia dos sujeitos, desdobramento do novo conceito de 

saúde e foco do discurso da promoção de saúde, é que surge daí uma tensão com a 

lógica do modelo biomédico (LEFEVRE, 2004; CZERESNIA, 2003). 

O conceito tradicional de Promoção, definido por Leavell e Clark como um dos 

elementos do nível primário de atenção na medicina preventiva foi retomado 

ganhando mais ênfase atualmente, em especial no Canadá, EUA e países da 

Europa Ocidental, com a expansão da medicina social do século XX, reafirmando as 

relações entre o processo saúde e condições de vida.  

Esta retomada teve como uma das motivações centrais a necessidade de 

controle dos custos desmedidos e crescentes da assistência médica, não 

correspondentes a resultados de igual significação. Nos países referidos acima, 

tornou-se uma proposta de Estado a ampliação para além de uma abordagem 
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exclusivamente médica o enfrentamento dos problemas de saúde pública, 

focalizando como principal elemento as doenças crônicas em populações, 

proporcionalmente, cada vez mais envelhecidas (CZERESINA, 2003; BUSS, 2000). 

Esta configuração é discutida com propriedade por alguns autores os quais 

indicam ser o reconhecimento importante na compreensão das lacunas e 

obscuridades do conceito de promoção de saúde, implicando desafios para sua 

operacionalização. 

Assim, conforme afirma Czeresnia,  

[...] O desenvolvimento da racionalidade científica, em geral, e da 
medicina, em particular, exerceu significativo poder no sentido de construir 
representações da realidade, desconsiderando um aspecto fundamental: o 
limite dos conceitos na relação com o real, em particular para a questão da 
saúde, o limite dos conceitos de saúde e de doenças referentes à 
experiência concreta da saúde e do adoecer (2003, p. 44). 

 

Por este ponto de vista, as dificuldades em se distinguir a diferença entre os 

conceitos de prevenção e promoção da saúde, relacionam-se a uma questão 

nuclear da própria emergência da medicina moderna e da saúde pública. 

A definição genérica da Saúde Pública/Coletiva condiz a um campo de 

conhecimento e de práticas organizadas institucionalmente e orientadas à promoção 

da saúde na totalidade populacional. O conhecimento e a institucionalização das 

práticas em saúde pública têm articulação configurada à medicina social. Estas 

práticas representam-se como técnica fundamentalmente científica, embora 

superem a mera aplicação de conhecimentos científicos.  

Entretanto, consideramos que essa representação não é possível de ser 

entendida como mero engano, mas, sim, como aspecto essencial da conformação 

das práticas que encontram sua base efetiva na utilização do conhecimento 

científico, na qualificação e na organização institucional das práticas em saúde que 

se circunscreveram com base nos conceitos objetivos do processo saúde-doença 

(CZERESNIA, 2003). 

A definição pela própria saúde pública como responsável pela promoção da 

saúde enquanto prática, se organiza com base nos conceitos de doença, e que suas 

práticas tendenciam a não considerar o foco entre conceito de doença como 

construção mental e o adoecer como experiência da vida, produzindo-se a 
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substituição de um pelo outro. Destarte, entendemos que estas questões se 

apresentam na literatura vinculada à complexidade do tema, conforme afirma 

Czeresnia (2003, p. 46): 

A saúde e o adoecer são formas pelas quais a vida se manifesta. 
Correspondem a experiências singulares e subjetivas impossíveis de serem 
reconhecidas e significadas integralmente pela palavra. Contudo, é por 
intermédio da palavra que o doente expressa seu mal-estar, da mesma 
forma que o médico dá significação às queixas de seu paciente. É na 
relação entre a ocorrência do fenômeno concreto do adoecer, a palavra do 
paciente e a do profissional de saúde que ocorre a tensão remetida à 
questão que se destaca aqui. 
 

Deste modo, a questão situa-se entre a subjetividade da experiência da 

doença e a objetividade dos conceitos que se apropria de sentido e propõe 

intervenção para lidar com semelhante vivência. O discurso médico-científico que se 

limita à objetividade, não contempla a significação mais ampla da saúde e do 

adoecer, haja vista que a saída não é objeto possível de ser delimitado, não se 

traduz em um único conceito científico, da mesma forma que o sofrimento é 

característico do adoecer.  

A ausência do devido reconhecimento do hiato entre vivência singular da 

saúde e da doença e as possibilidades de seu conhecimento, produziu um problema 

importante na maneira da configuração histórica da utilização dos conceitos 

científicos de prevenção e da promoção via instrumentalização das práticas de 

saúde (CZERESNIA, 2003). 

Entretanto, autores de perspectivas teóricas distintas da apresentada 

discutem a promoção da saúde dando ênfase à elaboração intersetorial das políticas 

públicas direcionadas à melhoria da qualidade de vida das populações. Essa 

perspectiva teórica analisa a promoção de saúde de forma mais abrangente daquela 

que a que circunscreve ao campo específico da saúde. Esta vertente discute a 

saúde pelos determinantes sociais e econômicos, a perspectiva local e global 

(CZERESNIA, 2003). 

Nesta perspectiva de saúde, a Promoção corresponde uma visão positiva, 

pois entende a saúde de forma ampliada na sua concepção, de modo integrado e 

intersetorial. Portanto, consiste e está vinculada ao ambiente, modo de produção e 

estilos de vida. Assim sendo, esta perspectiva na atualidade vem ganhando adesões 
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e força no meio acadêmico e nos debates políticos que constituem o bojo da reforma 

dos sistemas de saúde de países centrais e em desenvolvimento como o Brasil.  

O movimento político de promoção de municípios, ambientes e cidades 

saudáveis surgiu em oposição ao movimento que concebe a saúde como 

mercadoria. Este movimento opositor busca discutir como estratégia ideopolítica o 

processo saúde-doença, ou seja, os determinantes e condicionantes para além da 

visão processo doença-enfermidade-cura (LEFEVRE; LEFEVRE, 2004). 

Neste sentido, a Saúde é considerada a partir da negação do estado de 

adoecimento. No debate atual é enfatizada a necessidade de se compreender a 

determinação social da saúde e das causas de adoecimento, considerando que as 

iniquidades3 em saúde são geradas a partir de múltiplas determinações, que 

também incluem fatores biológicos, gênero e geração na sua análise, mas não 

exclusivamente.  

Destarte a saúde é compreendida como um processo, determinado por 

fatores multicasuais e está relacionado a diversas áreas, indo além do processo 

individual de adoecer, envolvendo questões que perpassam e permeiam a vida 

social, a dimensão produtiva, a história afetiva, os elementos simbólicos culturais, as 

expressões religiosas, portanto, extrapola a responsabilização individual / singular 

contemplada anteriormente pelas práticas tradicionais (LEFEVRE; LEFEVRE, 2004). 

Dito isto, consideramos que a direção política que o conceito de promoção de 

saúde passou a ser construído, no que concerne à transformação no modo de 

compreender o processo saúde/doença, é um marco inicial na construção de críticas 

aos sistemas de saúde, principalmente, nos países centrais na década de 1970. A 

construção do conceito passou a ser feita sob o enfoque político e técnico, a partir 

do Informe de Lalond (1974),marco inicial da moderna Promoção da Saúde no 

Canadá. Este é considerado o primeiro documento oficial a usar o termo produzir 

saúde, ou seja, gerar saúde, marcando o início do movimento de Promoção da 

                                                           
3
 De acordo com Escorel "'tem sido adotada consensualmente a definição de Margareth Whitehead 

(1992): 'iniquidades em saúde referem-se a diferenças desnecessárias e evitáveis e que são ao 
mesmo tempo consideradas injustas e indesejáveis. O termo iniquidade tem, assim, uma dimensão 
ética e social'. Este conceito obriga a pensar nos conceitos de diferença, diferenças desnecessárias, 
diferenças injustas e diferenças indesejáveis, cada qual exigindo um conjunto de conceitos 
associados para ganhar sentido, ou formar uma 'série significante'. Acentua-se que o conceito de 
equidade em saúde, mais uma vez, é construído pela definição do que é iniquidade, por aquilo que 
não é, pelo negativo'" ( s/d, p. 9). 
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Saúde e a partir de então vem se buscando traçar e consolidar estratégicas para a 

reorientação das políticas e práticas de saúde (BUSS, 2003; OLIVEIRA, 2005). 

Nos fundamentos do Informe Lalonde, encontramos o conceito de saúde que 

reúne os determinantes de saúde que compõem o campo sanitário - biologia 

humana, ambiente, estilo de vida e organização da assistência à saúde - nos quais 

são distribuídos inúmeros fatores que influenciam a saúde (BUSS, 2003). 

Assim, a promoção da saúde se apresenta como uma das estratégias para se 

abordar os problemas de saúde, servindo para “[...] informar, influenciar e assistir a 

indivíduos e organizações para que assumam maiores responsabilidades e sejam 

mais ativos em matéria de saúde” (BUSS, 2003, p. 27).  

As mudanças promotoras de saúde que foram reafirmadas no Informe de 

Lalonde se relacionam às modificações do estilo de vida quanto ao uso de drogas 

lícitas e ilícitas, reeducação alimentar, condutas sexuais, entre outras. Foram 

propostas ações educativas e de lazer como maneira de operacionalizar estas 

mudanças gerais nas condições de vida sobre a saúde da população (BUSS, 2003). 

Assim sendo, "o Informe Lalonde ofereceu uma nova abordagem para a análise da 

política governamental, uma vez que evitou estabelecer aspectos jurídicos e 

financeiros, tendo recebido maior atenção internacional do que doméstica" [...] 

(DRAPER, 1995 apud BUSS, 2003, p. 27). 

Verifica-se que o Informe Lalonde mesmo sendo considerado um avanço no 

sentido de definir a determinação social das iniquidades da saúde, as estratégias 

para promoção da saúde se centravam em ações educativas que tinham por objetivo 

as mudanças no estilo de vida, este parte do pressuposto de que o indivíduo 

informado é capaz de ter maior controle sobre suas escolhas e, por conseguinte, 

adotaria hábitos saudáveis conforme a racionalidade médico-científico.  

Porém, apesar desses avanços, é somente a partir da Primeira Conferência 

Internacional de Cuidados Primários, ocorrida em Alma-Ata no ano de 1978, com a 

meta de saúde para todos no ano de 2000, que foram delineados oito elementos 

essenciais para a promoção da saúde, ou seja, 

[...] a educação dirigida aos problemas de saúde prevalentes e métodos 
para sua prevenção e controle; promoção do suprimento de alimentos e 
nutrição adequada; abastecimento de água e saneamento básico 
apropriados; atenção materno-infantil, incluindo o planejamento familiar; 
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prevenção e controle de doenças endêmicas; tratamento apropriado de 
doenças comuns e acidentes; distribuição de medicamentos básicos 
(UNICEF apud BUSS, 2003, p. 28): 

Esta conferência expressa a necessidade de ação urgente da totalidade dos 

governos e dos que trabalham nas áreas de saúde do desenvolvimento e da 

comunidade do mundo para a promoção da saúde de toda a população mundial. 

 Em 1986, a Carta de Ottawa, resultado da I Conferência Internacional sobre 

Promoção de Saúde, redefiniu os determinantes de saúde. Este documento define o 

conceito de saúde como qualidade de vida resultante do complexo processo 

condicionado por diversos fatores, tais como, entre outros, alimentação, justiça 

social, ecossistema, renda e educação, dentre os quais se inserem aspectos da 

estrutura econômica. Surge como pauta da agenda das políticas de saúde, a 

redução das iniquidades em saúde, focalizando como uma das estratégias de 

operacionalização, a participação social.  

 Neste direcionamento, Buss( 2003, p. 30) expõe que este documento propôs 

ainda cinco campos centrais de ação: 

• elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; 
• criação de ambientes favoráveis à saúde; 
• reforço de ação comunitária; 
• desenvolvimento de habilidades pessoais; 
• reorientação do sistema de saúde. 
 

A divulgação da Carta de Ottawa é considerada o marco de referência da 

promoção de saúde em todo o mundo, conforme reconhecimento das conferências 

seguintes em 1988, 1991 e 1997; das conferências regionais e atualmente pela 

Canadian Public Health Association (CPHA) que ressalta que a Conferencia de 

Otawa foi uma resposta à crescente demanda por uma nova concepção de saúde 

pública mundial (BUSS, 2003). 

O desenvolvimento do conceito de saúde, a partir do uso do termo pela 

primeira vez, passou da medicina preventiva para um enfoque político e técnico do 

processo saúde-doença-cuidado, como vem se configurando desde Alma-Ata e 

Ottawa e outros eventos internacionais como a Declaração de Adelaide, na Austrália 

em 1988, Declaração de Jacarta na Indonésia em 1997; Conferência do México em 

2000 e da Conferencia de Bangkok na Tailândia no ano de 2005, que colocaram na 
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agenda mundial a discussão sobre promoção de saúde, dando ênfase nas 

mudanças dos paradigmas da saúde no mundo.  

No Brasil estes tais eventos influenciaram o Movimento da Reforma Sanitária, 

a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e, a partir de 1994, a implantação do 

Programa Saúde da Família (PSF), cuja filosofia de trabalho abarca os preceitos da 

promoção da saúde (BUSS, 2003; LOPES et al, 2010; BRASIL, 2002). 

 

 

1.2 A PROMOÇÃO DE SAÚDE E O DIREITO À SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA 

 

 

Adolescência, período delimitado como transição entre a infância e a vida 

adulta constitui-se em fase da vida humana na qual, entre as alterações 

significativas, inserem-se o crescimento físico e a transição psicossocial (BRASIL, 

2005a). 

Esta fase da vida implica profundas transformações que vão do físico – de 

ordem biológica na puberdade, que é etapa que precede a adolescência e se 

caracteriza pelas grandes transformações físicas, como o aumento na produção dos 

hormônios sexuais, ao psicológico, estruturando-se e recebendo influência do e no 

social (BRASIL, 2005b). 

Na fase do adolescer aparecem conflitos, diante da busca da identidade 

pessoal, social e sexual, implicando do ponto de vida psicossocial a ampliação dos 

sentimentos e emoções. Desta forma, a adolescência revela, por vezes, um 

processo vagaroso e doloroso de elaboração do luto pela perda da condição de ser 

criança, do corpo e identidade infantil e, principalmente, da relação com os pais 

(SILVA, 2010). 

O adolescer é um processo que ocorre no desenvolvimento humano, no qual 

acontece a transformação de uma identidade infantil a uma idade adulta, e cujo 

movimento desta transformação pode ser comparado a uma metamorfose que gera 

muitas mudanças significativas, fazendo com que os adolescentes enfrentem 

sentimentos como medo, insegurança, dentre outros e vivenciem situações difíceis. 
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A vivência do processo de adolescer pressupõe maior atenção da família, da 

escola, dos profissionais de saúde para com os adolescentes, pois é possível desta 

transição entre a infância e a idade adulta resultar problemas futuros para o 

desenvolvimento de suas identidades. Dependendo da estruturação construída na 

infância e da qualidade de relações interpessoais estabelecidas neste período da 

vida, alguns podem vivenciar com maior facilidade seus temores, ou conseguise 

desfazer das características da infância com maior destreza, e outros que não 

consigam efetivar esse rompimento têm o enfrentamento de certas dificuldades na 

formação de uma nova identidade (CARVAJAL, 1993). 

Assim, a adolescência é uma mudança no ciclo da vida, ou seja, é como mais 

uma "[...] das etapas da vida que ocorrem a maturação sexual, o acirramento dos 

conflitos familiares e o processo de formação e cristalização de atitudes, valores e 

comportamentos que irão determinar sua vida futura e na qual se inicia a cobrança 

de maiores responsabilidades e a definição do futuro profissional" (BRASIL, 2000, p. 

5).  

Segundo o Ministério da Saúde, as transformações e os desafios que 

emanam desse período são vários. Por conseguinte, muitos adolescentes podem vir 

a tornar-se vulneráveis na sua saúde a vivenciar riscos e agravos, tais como: 

gravidez não planejada, adquirir doenças sexualmente transmissíveis (DST), fazer 

uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, sofrer acidentes e serem vítimas das mais 

diversas formas de violência (BRASIL, 2005a). 

Destarte, além de caracterizar-se como uma fase de transformação pela qual 

passa o corpo e mente, essas mudanças também comprometem as relações sociais 

do sujeito. Esse período é também um momento pelo qual os (as) adolescentes são 

cobrados para assumir responsabilidades e definirem seu o futuro profissional tanto 

pela família quanto pela sociedade (SILVA, 2010; GOMES; et al, 2002). 

A participação da família é considerada fundamental para a organização do 

indivíduo, em termos de construção do processo de estruturação da identidade, 

através da tríade autonomia, autoestima e afetividade. A primeira, entendida como 

um processo em que os pais dão possibilidade à busca de caminhos pelos seus 

filhos, com a maior independência possível; a segunda é o resultado das 

referências, experiências, ideias e sensações, que são adquiridas até a idade adulta, 

sendo um processo organizado desde o Eu corporal até as atitudes desenvolvidas 
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pela família e sociedade para com o (a) adolescente, e, a terceira seria o processo 

em que se estabelecem relações afetivas para o desenvolvimento dos potenciais 

humanos e construtores do equilíbrio e bem-estar humano e social (MENEZES, 

2000). 

Desta forma, compreendemos que o apoio, a solidariedade, o diálogo e a 

aproximação de todos os membros da família são fatores importantes para uma 

melhor compreensão do processo de elaboração de seus conflitos e das mudanças 

geradas na autoestima, comuns nesta fase da vida, considerando-se que “a 

convivência social e familiar [...] representa um papel fundamental nesta etapa da 

vida, fornecendo valores, regras e expectativas, bem como os meios concretos para 

a viabilização de seu projeto de vida” (MINAS GERAIS, 2006, p. 26). 

É neste contexto, em que o diálogo estabelecido proporciona uma 

aproximação na organização da identidade dos adolescentes, pois, sem a estrutura 

social e familiar que dê suporte ao seu desenvolvimento, cria-se um fosso que 

resulta na desorganização do ser humano, que fica sem parâmetros básicos e 

essenciais para sua formação socioeducacional e pessoal. Pois, como sugere 

Menezes (2000) ao fazer referência aos estudos do Centro de Estudos de 

Assistência à Família (CEAF) afirma-se que os conflitos na família podem provocar 

nos adolescentes atitudes e comportamentos possíveis de aumentar sua exposição 

a riscos. 

A abordagem da promoção da saúde com estratégias participativas implica 

em um trabalho para além das diversas formas de conhecimento científico, 

especializado ou popular. A participação das comunidades e grupos locais na 

definição das variáveis, instrumentos e coleta de dados quantitativos para a 

vigilância da saúde são fundamentais para refletir sobre as realidades dos seus 

modos de viver e de suas experiências. O uso de tais estratégias possibilita a 

obtenção de dados, caminhos de busca na análise de informações desconsideradas 

pelos mecanismos tradicionais de vigilância que poderão se tornar fundamentais 

para que sejam compreendidos os problemas locais (FREITAS, 2003). Assim, 

entendemos como necessária a ampliação do acesso à informação em saúde como 

recurso para a promoção da saúde individual e coletiva. 

Para tal é necessário ocorrer mudanças relacionadas ao acolhimento nas 

unidades aos usuários, posto que a construção e ampliação de espaços de diálogo 
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entre os usuários e os profissionais de saúde são um dos dispositivos para a 

construção de uma resposta social para o enfrentamento das necessidades sociais e 

demandas por saúde.  

Ações desenvolvidas de promoção da saúde, para além da dimensão 

cognitiva, consideram aspectos subjetivos, questões relativas às identidades e às 

práticas afetivas e sexuais no contexto das relações humanas, da cultura e dos 

direitos humanos, considerando a ideia de relacionar saúde e condições de vida, 

ressaltando elementos físicos, psicológicos e sociais como os vinculados à 

conquista de uma vida saudável, que reforça a responsabilidade e os direitos dos 

indivíduos e da comunidade em reação às ações estritamente medicamentosas no 

interior dos serviços de saúde. 

 

 

1.3. EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA 

 

 

Na atualidade, a vigilância da saúde das crianças, adolescentes e jovens é de 

responsabilidade das Estratégias de Saúde da Família (ESF), às quais compete 

realizar a promoção, prevenção das condições de saúde em seus territórios 

adscritos, além da utilização em rede de serviços.  

Tendo-se em vista que a educação sexual deve começar o mais cedo 

possível, deve ocorrer de maneira contínua e estar vinculada à formação de todas 

as crianças e adolescentes, de forma inicial assumida pelos pais, complementada 

pela escola e profissionais das Equipes das Unidades de Saúde, estas últimas 

referidas devem trabalhar a sexualidade em um processo de intervenção 

sistematizado, planejado e intencional, promovendo o espaço de acolhimento e 

reflexão das dúvidas, valores, atitudes, informações, posturas, “pelo viés da 

autoestima seja durante a consulta individual seja nos grupos ou nas atividades de 

parceria ou com a comunidade e escolar” (OLIVEIRA; et al, 2008, p. 307). 

A saúde dos (as) adolescentes indica uma interface da atuação dos 

enfermeiros como profissionais de saúde, na qual a integridade da assistência é 

vista como um item primordial na atenção saúde sexual e reprodutiva dos 

adolescentes. Mas, ela não é colocada em prática, pois, de acordo com estudos 
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realizados, apesar da atual política de atenção à saúde sexual e reprodutiva de 

adolescentes existente, 

[...] a maioria dos serviços de saúde não possuem ações voltadas 
especificamente para os adolescentes, particularmente na área de saúde 
sexual e reprodutiva, o que é importante, pois se têm verificado um aumento 
da incidência de gravidez nas adolescentes e uma confirmada tendência de 
expansão da AIDS entre os jovens (OLIVEIRA; et al,  2008, p. 307). 

Os indicadores do perfil epidemiológico apontam um crescimento anual do 

número de adolescentes grávidas e/ou com DTS/AIDS. Alguns estudos, como o das 

autoras acima, relacionam este crescimento à “liberação da sexualidade, a 

desinformação sobre o tema, à desagregação familiar, à urbanização acelerada, as 

precariedades das condições de vida e à influência dos meios de comunicação” 

(OLIVEIRA; et al, 2008, p. 307). 

No Brasil, a realidade do aumento da taxa de fecundidade nas adolescentes 

vem sendo constatada pelo aumento do número de pré-natal e parto, e sua maior 

incidência se encontra nas populações de baixa renda e associada à baixa 

escolaridade (BRASIL, 2005). 

A gravidez na adolescência, assim como a expansão das DSTs/AIDS na 

adolescência também é associada ao não uso ou uso incorreto dos métodos 

contraceptivos, falta de informação, atividade sexual mais cedo, além disso, 

considera-se ainda que muitas famílias não abrem espaço para o diálogo em casa e 

deixam essa função para a escola.  

Assim, os adolescentes conversam sobre sexo com os amigos e com a mídia. 

As informações que circulam entre os adolescentes nem sempre são corretas, 

reforçam mitos e preconceitos sobre a sexualidade e os métodos anticonceptivos, 

como a interferência do preservativo no prazer e o mal causado à saúde pela pílula 

anticoncepcional, crença que demonstra falhas na educação e no atendimento e 

orientação dos adolescentes (VITIELLO, 1997; SUPLICY et al,  1998; BALEEIRO et 

al, 1999). 

O despreparo para uma vida sexual e o risco que correm de se contaminarem 

com DSTs/AIDS, evidenciado em estudos com adolescentes de baixa renda por 

Silva et al (2005) reforça a importância da educação em saúde mediante ações 

educativos para adolescentes e jovens. Educar sobre o direito à saúde sexual e 

reprodutiva nas escolas pode contribuir para uma (re) orientação adequada à 
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adolescência e possibilita tomada da consciência de como lidar com sua 

sexualidade (CASTRO; ABROMOVAY, 2004). 

Desta forma, compreendemos que a educação em saúde pode contribuir para 

a reflexão do direito à saúde na adolescência. Da mesma forma que as ações da 

Equipe de Saúde da Família, como estratégia de promoção da saúde, podem gerar 

mecanismos de integração entre o setor saúde e a educação, para que possam 

atuar em conjunto nos temas relacionados à saúde sexual e reprodutiva. Entretanto, 

é necessário estabelecer o planejamento conjunto das ações principalmente com 

ampla participação dos (as) adolescentes. 

Cabe salientar que a educação sexual é um processo e está intrinsecamente 

relacionada com o aprendizado da vida, e não se resume a uma mera intervenção 

pedagógica como palestras ou repasse de informações preventivas, pois "[...] quase 

sempre essas atuações são pontuais, o que certamente alcança um grande êxito, 

que, aos poucos vai se diluindo e se perdendo no tempo, por não se constituir em 

um processo. Os profissionais da área sabem que apenas um trabalho que tenha 

continuidade pode ter resultados efetivos" (SAYÃO, 1997, p. 107). 

Concordamos com a autora por entendemos que a educação em saúde é um 

processo reflexivo e dialógico em construção, portanto, a educação em saúde não 

pode constituir só transferência de informações, mas compreende a mudança de 

atitudes (VITIELLO, 1997, p. 98). Assim, o binômio saúde/educação atua em 

conjunto, de forma sistemática e contínua, para potencializar as ações relacionadas 

à saúde e ao processo de aprendizagem. 

No Brasil, a temática da educação em saúde é introduzida no âmbito da 

escola no final do século XIX, considera tanto a dimensão assistencial quanto o 

desenvolvimento de hábitos, atitudes e valores compatíveis com uma determinada 

concepção de indivíduo saudável, um conjunto de normas com a finalidade de evitar 

que doenças contagiosas invadissem a escola (BRASIL, 2002). Desde então têm 

sido registradas muitas discussões em torno das relações entre educação e saúde, 

que podem ser recomendadas numa instância denominada Saúde Escolar.  

Neste sentido, programas governamentais são implementados, dentre estes, 

o Programa de Assistência à Saúde Escolar (PROASE) que visa promover à 
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atenção integral à saúde da criança e do adolescente em idade escolar, por meio da 

promoção, prevenção e recuperação da saúde e educação em saúde 

(WENDHAUSEN, 2003). 

Compreendemos que ao longo do tempo as concepções de saúde e de 

promoção da saúde se modificaram, os laços entre saúde e qualidade de vida 

individual e coletiva são cada vez mais valorizadas e "a ideia de promoção da saúde 

resgata a perspectiva de relacionar saúde e condições de vida, ressaltando 

elementos físicos, psicológicos e sociais como os vinculados à conquista de uma 

vida saudável. Reforça a responsabilidade e os direitos dos indivíduos e da 

comunidade compreendendo inclusive a comunidade escolar, pela sua própria 

saúde" (SISTON; VARGAS, 2007, p. 4). 

Em 2006 o Ministério da Saúde propõe o Projeto Saúde e Educação que tem 

como eixo estruturante as ações de integração entre os setores saúde-educação 

levando em consideração a importância das ações de educação em saúde para a 

saúde sexual e reprodutiva na adolescência, implantado em diferentes regiões com 

a participação dos (as) adolescentes na redução dos agravos à saúde (BRASIL, 

2006). 

Este projeto reconhece a escola como um espaço para a articulação e 

aplicação das políticas voltadas para os adolescentes e jovens, possibilitando a 

integração entre vários sujeitos: família, estudantes, profissionais da saúde e da 

educação, assim como, ações educativas que veiculem em seu conteúdo 

informações atualizadas sobre a saúde, que dentro de uma visão integral, deverá 

refletir o interesse dos adolescentes, questionamentos e necessidades (CANNON et 

al, 1999). 

No que tange à vida sexual e reprodutiva, a perspectiva não consiste em ter 

apenas sujeitos capazes de conversar sobre métodos anticoncepcionais, mas em 

procurar oferecer-lhes elementos para que possam, se quiserem, optar em ter filhos 

planejados. Da mesma forma, com relação à AIDS, não é suficiente saber as formas 

de transmissão do vírus HIV, pois o conteúdo essencial da educação está no 

conhecimento e na valorização do uso de medidas eficazes para prevenir a 

transmissão, cuidar de si e dos demais (BRASIL, 2002). 
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Entendemos que a educação em saúde não se limita apenas a uma mera 

informação reprodutiva ou preventiva, ao contrário, consideramos que para que os 

conhecimentos sejam refletidos e acolhidos é necessária a adoção de estratégias 

que possibilitem aos sujeitos a desconstrução e reconstrução dos conhecimentos 

preconcebidos. Também, é necessário problematizar e formular soluções a partir de 

discussões sobre o cotidiano de saúde e vida. Isso possibilita oportunidades no 

desenvolvimento de atitudes e a utilização prática dos conhecimentos adquiridos.  

Desta forma, novos saberes são construídos a partir de vivências individuais e 

coletivas. Portanto, adquirem significados e sentidos para a participação ativa dos 

sujeitos unificando reflexão e ação. Assim, a concretização da educação em saúde 

se dará mediante a possibilidade da contribuição para o crescimento da capacidade 

de fazer escolhas e para a ampliação das potencialidades pessoais e sociais 

traduzidas em atitudes e práticas favoráveis à vida e à conquista de qualidade de 

vida dos indivíduos e da coletividade (BRASIL, 2002). 

Sendo um processo de transformação social, a educação como práxis 

transformadora, deve tornar possível o desenvolvimento de ações que visem à 

superação das dificuldades e que direcionem à construção de direitos da cidadania. 

 Neste sentido, cabe ressaltar que: 

[...] a educação em saúde para se efetivar não pode ser estruturada fora de 
situações reais da vida, constituindo-se em um processo que tem como um 
de seus principais objetivos tornar as pessoas mais capazes de pensar 
criticamente e de encontrar formas alternativas para resolver seus 
problemas, e não apenas seguir normas recomendadas sobre como ter 
saúde ou evitar doenças (PINTO, 2000, p. 312). 

O autor acima mencionado, em consenso com o exposto por Brasil (2002) 

explicita que educar para a saúde desloca a ênfase do conhecimento teórico do 

corpo humano e da abordagem técnica tradicionalmente utilizada - opção que não 

se mostrou suficiente para fomentar a adoção de comportamentos e atitudes 

saudáveis - para a promoção da saúde, para cuidar de si e da coletividade, 

abrangendo a sua dimensão histórica, cultural, ética e política, nas situações reais 

da vida.  

Assim, a educação em saúde entendida como um processo político consiste 

em promover meios para que cada indivíduo possa traçar seu caminho, participando 

ativamente do controle sobre as condições de saúde da sociedade, fazendo-se 
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necessário para tanto, o desenvolvimento de um conjunto de recursos objetivos e 

subjetivos que permita ao sujeito estabelecer uma inter-relação positiva com a 

situação social em que vive e com as contradições e dificuldades enfrentadas no 

cotidiano. Aqui reconhecemos que os componentes da saúde dizem respeito a muito 

mais do que à biologia do corpo humano e da abordagem tecnicista tradicionalmente 

utilizada por uma parcela dos profissionais de saúde, pelo contràrio, entendemos a 

saúde como um direito fundamental de cidadania.  

O trabalho com a educação em saúde dos (as) adolescentes, diferentemente 

da assistência individual e da simples informação e/ou repressão a comportamentos 

e atitudes, deve ser desenvolvido no sentido de permitir uma discussão sobre as 

razões da adoção de um comportamento preventivo e o desenvolvimento de 

habilidades que possibilitem a resistência às pressões externas, a expressão de 

sentimentos, opiniões, dúvidas, medos e preconceitos, de maneira a dar condições 

para o enfrentamento e a resolução de problemas e dificuldades cotidianas 

(BRASIL, 2005). 

Esta forma de intervenção pressupõe o preenchimento de lacunas nas 

informações que adolescentes e jovens apresentam, proporcionando informações 

atualizadas, do ponto de vista científico “fundamental para o desenvolvimento de 

atitudes preventivas. É o ponto básico de diferenciação entre uma atitude coerente e 

afirmações emocionais, preconceitos e tabus” (ABDUCH, 1999, p. 299).  

Ao invés do corriqueiro, a proposta é agir, dando-lhes a oportunidade de 

formarem opiniões do que lhes é apresentado, desenvolvendo atitudes coerentes 

com os valores que os adolescentes elegem como seus, ampliando os 

conhecimentos a respeito da saúde sexual e reprodutiva humana, combatendo 

preconceitos, tabus, com a abertura de espaços para discussão de emoções e 

valores, elementos fundamentais para a formação de indivíduos responsáveis e 

conscientes de suas capacidades. 

Deste modo, mesmo ciente da absoluta necessidade da informação científica, 

ela não é considerada suficiente para a mudança de comportamento de risco, o qual 

“... exige um trabalho contínuo, complexo e competente, investimentos de ordem 

interpessoais, interpessoais, políticas e sociais [...], demanda tempo de gerações, e 
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terá legitimidade se a própria sociedade gerir essas mudanças” (ABDUCH, 1999, p. 

299). 

Ressaltamos que não se trata aqui de abandonar o conhecimento científico, 

mas conjugar conhecimento científico ao saber popular, base de sustentação das 

práticas educativas destinadas à população usuária dos serviços de saúde, com 

possibilidade de vivência dos conflitos gerados nos seus cotidianos, aos processos e 

fenômenos que os cercam, permitindo que cada um se mostre como é, com suas 

dúvidas, conflitos e medos, de modo a proporcionar a formação de uma opinião mais 

crítica sobre o assunto, permitindo assim a satisfação dos anseios dos mesmos. 

 

 

1.4. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA 

 

 

O direito à saúde e os direitos da criança e do adolescente são direitos 

humanos reconhecidos internacionalmente e incorporados na Constituição Federal 

de 1988; estabelece no seu art. 196, seção 11 – Da Saúde: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988, p. 131). 

A Carta Constitucional, em seu capítulo VII – Da Família, da criança, do 

adolescente e do Idoso, art. 227, prescreve como dever da família, da sociedade e 

do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, dentre outros direitos, com 

absoluta prioridade, o direito à saúde, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

1988). 

A garantia deste direito, assim como da totalidade elencada no dispositivo 

constitucional (art. 227) é obrigatória, devendo as atenções e cuidados dirigidos a 

todas as crianças e adolescentes sem nenhuma distinção. Os interesses da criança 

e do adolescente, considerados sujeitos do direito, são superiores. A instituição 

familiar, a sociedade e o Estado têm como missão prioritária a proteção integral dos 

mesmos, tendo em vista a sua peculiar condição de pessoas em formação e 
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desenvolvimento. Ressaltamos que as crianças e adolescentes são sujeitos tanto de 

direitos fundamentais, universalmente reconhecidos a toda pessoa humana, como, e 

principalmente, de direitos especiais, derivados de sua peculiar condição de 

vulnerabilidade, dependência e contínuo desenvolvimento, postos em foco pela 

ciência moderna e contemporânea (COSTA, 2004). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069 de 

13 de julho de 1990, expressa a atual concepção de infância e a adolescência que 

diversas instâncias da sociedade brasileira lutaram por conquistar, sendo este o 

instrumento normativo que protege os direitos dessa população, o qual incorpora o 

reconhecimento que todas as crianças e adolescentes têm direito à proteção integral 

para que possam se desenvolver física, mental, moral, espiritual e socialmente em 

condições de liberdade, segurança e dignidade, além de garantir a prioridade às 

necessidades e os direitos de crianças e adolescentes (ELIAS, 2004; BRASIL, 

2009). 

O ECA ressalta logo no seu artigo 1º, a valorização do bem estar da criança e 

do adolescente, com a incidência de proteção integral, que em conformidade com a 

Convenção sobre os Direitos da Criança e adotada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, há de ser entendida como aquela que envolve todas as 

necessidades desta população, com fins ao pleno desenvolvimento de sua 

personalidade e suas potencialidades (ELIAS, 2004). 

O grande contingente populacional que estes grupos representam em 

conjunto à importância do desenvolvimento integral de suas potencialidades são 

aspectos considerados como necessários, nas últimas décadas, ao estabelecimento 

de políticas públicas para a adolescência. O reconhecimento deste contexto pautou 

a vigência de trazer para o debate a questão da adolescência no âmbito das 

políticas públicas no Brasil. 

A partir do final de 1990, a preocupação do Governo Federal com a saúde 

dos adolescentes começou a se fortalecer em 1989 com a criação do Programa de 

Saúde do Adolescente (PROSAD) com a proposta de prestar um atendimento 

adequado aos adolescentes tendo como base uma política de promoção de saúde, 

de identificação de riscos e detecção precoce de agravos, com tratamento e 

reabilitação (BRASIL, 1996). 
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Em 2005 o Ministério da Saúde lançou os documentos denominados: Saúde 

Integral do Adolescente e do Jovem, com o objetivo direcionado à orientação da 

Organização de Serviços de Saúde; e marco legal da Saúde de Adolescentes, 

trazendo os instrumentos legais de proteção aos direitos deste segmento 

populacional, especialmente o seu direito fundamental à saúde em âmbito nacional e 

internacional (BRASIL, 2005). 

Mais recentemente, em 2007, o Governo Federal em parceria com setores da 

sociedade civil organizada formulou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

de Adolescentes e Jovens, tendo como fundamentos normativos a Constituição 

Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2007b). 

Pautado na perspectiva constante nestes instrumentos normativos, o Ministério da 

Saúde, lança neste mesmo ano o documento denominado Marco Teórico e 

Referencial: Saúde sexual e reprodutiva de Adolescentes e Jovens, no qual são 

agregados e discutidos os limites legais, nacionais e internacionais, relacionados à 

saúde sexual e saúde reprodutiva desta população. 

O direito à saúde sexual e reprodutiva, que se constitui um direito humano 

fundamental, com reconhecimento das leis nacionais e internacionais, tem como 

ponto de partida a definição da saúde reprodutiva e, na busca da indexação com os 

direitos sociais, especialmente, o direito à saúde, à educação, a informação, com os 

direitos individuais de não interferência e de não discriminação, e cujos comandos 

centrais consistem na decisão livre e responsável no que diz respeito à vida sexual e 

reprodutiva; a possibilidade de acesso à informação e aos meios para o exercício 

dos direitos individuais, livres de discriminação, coerção ou violência (BRASIL, 

2005). 

Embora os direitos reprodutivos refiram-se essencialmente à sexualidade, não 

abrangem tão somente questões relacionadas ao funcionamento do aparelho genital 

e do processo reprodutivo, mas estende-se ao ideário da busca do prazer, “[...] uma 

necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de 

outros aspectos da vida” (PERES et al, 2000, p. 17). Logo, compreendido como 

direito de todo cidadão e, não mais considerado meramente como uma necessidade 

biológica, pois mais do que isso: 
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[...] é energia que motiva encontrar o amor. Contato e intimidade que se 
expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas 
tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamento, sentimentos; 
ações e integrações e, portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um 
direito humano fundamental, a sexualidade também deveria ser considerada 
como direito humano básico (PERES; et al, 2000, p. 17). 

Neste sentido, a sexualidade é compreendida como uma dimensão inerente 

ao ser humano e que está presente em todos os atos de sua vida, marcada pela 

cultura, assim como pelos afetos e sentimentos, expressando-se com singularidade 

em cada sujeito, e implica a saúde física e mental do mesmo. 

Sexualidade se constitui um dos elementos da personalidade do indivíduo e o 

seu desenvolvimento está ligado ao seu desenvolvimento integral. Na adolescência, 

a expressão da sexualidade ocorre de diferentes formas e seu exercício é um direito 

de todos, reconhecendo-se também que a garantia dos direitos sexuais e dos 

direitos reprodutivos dos sujeitos que se encontram nesta fase da vida é uma 

questão de direitos humanos e propicia o pleno exercício do direito fundamental à 

saúde (SILVA, 2007; BRASIL, 2007a). 

Para a garantia destes direitos foi criado e estabelecido um marco teórico e 

referencial pelo Ministério da Saúde. Este marco está fundamentado na produção do 

conhecimento sobre saúde e sexualidade de adolescência no Brasil e no exterior e 

nas experiências políticas dos sujeitos sociais com os relatos e colaboração dos (as) 

adolescentes (BRASIL, 2007b). Estes documentos contemplam questões sobre 

grupos, mundo do trabalho, saúde, sexualidade, raça, educação, tais com: "[...] 

jovens em regime de reclusão, jovens com necessidades especiais, discriminação 

da adolescente grávida, mercado de trabalho, relação entre drogas e prática sexual 

inadequada, homossexualidade, raça [...]" (OLIVEIRA; et al, 2008, p. 310). 

Assim, para estes autores, a integralidade é condição primordial da 

assistência à saúde dos (as) adolescentes e jovens tanto do ponto de vista da 

organização dos serviços em diversos níveis de complexidade quanto da 

compreensão dos aspectos sociais. Portanto, constitui-se fator primordial para 

efetivação das políticas sociais para a juventude, além disso, consideramos a 

participação desses sujeitos nas etapas de elaboração, implementação, 

monitoramento e avaliação a fim de garantir respostas às demandas de 

adolescentes e jovens na totalidade de dimensões de seu cotidiano. 
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2. O DIREITO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA NA ADOLESCENCIA 

  

 

2.1. OS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS NA ADOLESCÊNCIA 

 

 

 A saúde é um dos direitos sociais assegurados na Constituição Federal de 

1988, no seu artigo 196, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

 No Brasil, o conceito ampliado de saúde é fruto da luta do Movimento da 

Reforma sanitária e foi concebido na VIII Conferência Nacional de Saúde realizada 

em agosto de 1986. Assim, a saúde é compreendida como resultante das condições 

de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. 

 O conceito ampliado de saúde incorpora também a sexualidade e a 

reprodução como um dos componentes do direito à saúde. Entretanto, esses temas 

ganham destaque mediante inúmeros problemas e agravos existentes relacionados 

saúde reprodutiva, tais como, gravidez não planejada, aumento de doenças 

sexualmente transmissíveis, surgimento do vírus inumodeficência adquirida 

(HIV/AIDS), dentre outros fatores.  

 Porém, compreendemos o direito à saúde sexual e reprodutiva como parte 

constitutiva dos direitos de cidadania e representam um grande avanço perante às 

questões ligadas ao gênero, geração e à vida sexual do cidadão bem como ao 

desenvolvimento das relações democráticas entre o Estado e a sociedade. 

 O desenvolvimento da noção de direitos reprodutivos e sexuais tem seu ponto 

de partida nas reivindicações de mulheres que objetivando a conquista da igualdade 

social e política com os homens incorporaram as demandas das minorias referentes 

às questões da saúde sexual e reprodutiva.  
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 Neste contexto, a Conferência do Cairo e a Conferência de Beijing 

representam o reconhecimento internacional do caráter público e político dessas 

reivindicações. A partir desses dois momentos, a comunidade internacional 

reconheceu os direitos reprodutivos como direitos humanos e os países 

comprometeram-se a incorporar os princípios em suas agendas políticas e sociais. 

 Para Linhares (1998), no Cairo, em 1994, a Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento introduziu um novo modelo relacionado à temática do 

desenvolvimento populacional, deslocando a questão demográfica para o âmbito 

das questões relacionadas aos direitos reprodutivos e o desenvolvimento. 

A Conferência Internacional do Cairo, em seu programa de ação conceitua 

saúde reprodutiva da seguinte forma:  

Saúde reprodutiva é um Estado de completo desenvolvimento físico, mental 
e bem-estar social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade, 
em todas as questões relativas ao sistema reprodutivo e suas funções e 
processos. Saúde reprodutiva, portanto, implica que as pessoas são 
capazes de ter uma vida que satisfaça e sexo seguro e que têm a 
capacidade de reproduzir e a liberdade de decidir se, quando e quantas 
vezes a fazê-lo. Implícito nessa última condição são o direito de homens e 
mulheres sejam informados e tenham acesso a métodos de seguros, 
eficazes, acessíveis e aceitáveis de planeamento familiar de sua Escolha, 
bem como outros métodos de sua escolha para regulamentação da 
fertilidade que são não contra a lei e o direito de acesso aos serviços de 
cuidados de saúde adequados que permitirá que as mulheres a percorrer 
com segurança a gravidez e o parto e fornecer casais com a melhor chance 
de ter um criança saudável. De acordo com a definição acima da saúde 
reprodutiva, serviços de saúde reprodutiva é de...ONU,1994). 

Segundo Ventura (2002), a Plataforma de Ação da referida Conferência, 

assim como o Plano de Ação da Conferência Mundial de População e 

Desenvolvimento ocorrida no ano anterior ao Cairo, assinalam que o conceito de 

saúde reprodutiva envolve bem estar físico, mental e social relativo ao sistema 

reprodutivo. 

Neste sentido, deve ser assegurada uma vida sexual segura e satisfatória aos 

indivíduos. Mulheres e homens devem ser informados e ter acesso aos métodos de 

planejamento familiar, direito de acesso aos serviços de saúde reprodutiva, cuja 

intervenção deve ter como elemento chave:  

1) Informação e educação;  
2) Serviços sociais, jurídicos e de saúde;  
3) Ambiente social adequado e respeito às especialidades;  
4) Ação comunitária participativa e interativa com a ação governamental. 
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Conforme este enfoque, a saúde sexual e reprodutiva ultrapassa e muito o 

mero aconselhamento e assistência relativo à reprodução e às doenças 

sexualmente transmissíveis, haja vista que se apoia na ética mais ampla, colocando 

a atividade social como uma construção social da sexualidade que vai além de seus 

componentes biológicos e que também inclui a proteção dos direitos sexuais e 

reprodutivos e o conceito de cidadania de ambos os sexos, consideradas as 

diversidades de orientação sexual. 

Em países da América Latina, principalmente o Brasil, o Estado se manifesta 

historicamente em relação ao reconhecimento da dimensão social dos direitos 

reprodutivos e sexuais. Ao levantar o anseio prioritariamente feminino à garantia 

destes direitos destaca-se que durante os anos de 1950, priorizava-se a abordagem 

assistencialista para o tratamento dos problemas das mulheres, com base no seu 

papel reprodutivo.  

Entre os anos 1960 e 1970, vem à tona a situação de exclusão social 

feminina, avaliam-se as suas relações na esfera privada e a sua contribuição 

econômica, junto ao enfoque desenvolvimentista, e as ações afirmativas surgem 

como tentativas de superar as desigualdades entre os sexos. Somente a partir da 

década de 1980, ocorre a criação de mecanismos institucionais de defesa dos 

direitos da mulher modificando o quadro histórico anterior, com adoção de políticas 

voltadas a incidir sobre a discriminação contra a mulher e às desigualdades entre os 

sexos. A ênfase recai então sobre o conceito de eficiência que divide espaço com as 

noções de autonomia e empoderamento das mulheres (BRASIL, 2002). 

Sobre esta última noção elencada, descreve Pimenta (2001 apud BRASIL, 

2003, p. 41) que foi: 

[...] uma das principais abordagens que nasceu do movimento pelos direitos 
da mulher, que trouxe o conceito de empowerment, que pode ser traduzido 
como fortalecimento para a mudança ou empoderamento através da 
conscientização de que a mudança de comportamento, para um 
comportamento protetor ou mais seguro, não é resultado apenas da 
informação, vontade, mas passa por coerções e recursos de natureza 
cultural, política, econômica, jurídica e até policial, desigualmente distribuído 
entre gênero, segmentos sociais, etnia e faixa etária. 
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O Brasil, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2003) tem um papel 

importante no cenário internacional no desenvolvimento de programas de saúde da 

mulher e do adolescente de caráter permanente, criativo e de inclusão social no 

combate à discriminação e ao preconceito, além de incluir setores da sociedade civil 

organizada.  

Para ilustrar destacamos o recentemente criado Departamento de Ações 

Preventivas Estratégias do Ministério da Saúde bem como a publicação das 

diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na 

promoção e proteção e recuperação da saúde. Estas diretrizes resultaram do 

processo de construção de Política Nacional de Atenção à Saúde de Adolescentes e 

Jovens, implantada mediante Portaria nº 1.162 de 07 de julho de 2005, congrega 

várias opiniões de trabalhadores da saúde, consultores nacionais e latino-

americanos de instituições que atuam na defesa integral a esta população.  

Este programa congrega propostas de prevenção relacionadas à saúde 

sexual e reprodutiva dos adolescentes e pode ser considerado como um marco na 

Atenção à saúde desta população. O Ministério da Saúde define com base na 

legislação que: 

Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos se constituem de certos 
direitos humanos fundamentais já reconhecidos nas leis nacionais e 
internacionais e nascem a partir da definição de saúde reprodutivista 
buscando interagir os direitos sociais, principalmente, o direito à saúde, a 
educação, à informação, com os direitos individuais de não interferência e 
de não discriminação (BRASIL, 2005, p. 46). 

Neste contexto, o referido documento defende e afirma que os adolescentes e 

jovens têm o direito e a liberdade de decidir livremente e responsavelmente sobre 

sua vida sexual e reprodutiva, mediante o acesso à informação e aos meios para o 

exercício dos direitos individuais livre de discriminação, coerção ou violência 

(BRASIL, 2010). 

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento4, realizada 

no Cairo, em 1994, reafirma a importância da realização de ações voltadas para a 

saúde reprodutiva dirigidas aos jovens e adolescentes. Neste evento foram 

estabelecidas diretrizes estabelecendo que jovens e adolescentes devam ter acesso 

a informações e serviços que os auxiliem a tomar decisões responsáveis e a se 

                                                           
4
 Cf: ONU. 1994.  
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protegerem de gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e do risco 

de infertilidade.  

Para tal, recomenda que as necessidades dos jovens e adolescentes sejam 

pesquisadas para o estabelecimento de programas de saúde, que abordem as 

relações de gênero, a violência contra adolescentes, o comportamento sexual 

responsável, o planejamento familiar, a vida familiar e a saúde reprodutiva, entre 

outros, destacando o caráter educativo necessário à execução de cada ação.  

Com fins a viabilizar estas condições o Ministério da Saúde redigiu as normas 

técnicas e orientações intituladas "A saúde de adolescentes e jovens: uma 

metodologia de autoaprendizagem para equipes de atenção básica de saúde", para 

formação dos profissionais que atuam na ESF, visando à efetivação dos direitos e a 

realidade de agravo à saúde. Esta publicação pode ser considerada um avanço ao 

ampliar o reconhecimento por parte do Estado da necessidade de normatizar os 

serviços de atenção à saúde que este ciclo de vida (BRASIL, 2007 d). 

No Brasil, permanecem questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva e 

questões de gênero por considerar-se, conforme dados do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2006, p. 15) que: 

[...] os principais problemas registrados quanto à saúde sexual e saúde 
reprodutiva relacionam-se às adolescentes e mulheres jovens. Isto se deve 
ao fato da responsabilização cultural e social das mulheres pela reprodução 
e pelos cuidados de saúde da família, muitas vezes reproduzidas pelos 
serviços de saúde, o que explica serem as mulheres a maioria dos usuários 
do SUS, inclusive no segmento juvenil. Esta situação reflete as 
desigualdades de poder nas relações de gênero, o menor poder de 
mulheres termina por expô-la à gravidez não planejada e aos riscos de 
infecções sexualmente transmissíveis, bem como as distintas formas de 
violência que afetam sua saúde. 

 

 

2.2.  MARCO LEGAL 

 

 

A adolescência pode ser entendida por diversos âmbitos, levando em conta 

fatores como idade, desenvolvimento e maturação. A Organização Mundial de 

Saúde - OMS, em 1975, conceituou como adolescente os indivíduos com idade 
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entre 10 e 19 anos, entendendo também como a fase do desenvolvimento humano 

onde: 

1) O indivíduo passa do ponto do aparecimento inicial dos caracteres 
sexuais secundários para a maturidade sexual; 

2) Os processos psicológicos do indivíduo e as formas de identificação 
evoluem da fase infantil para a adulta; 

3) Ocorre uma transição do estado de dependência econômica total a 
outro de relativa independência (OMS, 1975 apud REIS, 1993). 

 

De acordo com Pimenta et al (2001 apud BRASIL, 2003) o avanço do debate 

sobre a saúde sexual e reprodutiva incorpora a discussão sobre a sexualidade. No 

Brasil estas discussões receberam a contribuição dos movimentos da sociedade 

civil, como o movimento feminista, que foi determinante para que em 1980 fossem 

estabelecidos programas que conferiam maior destaque para a área de saúde social 

e reprodutiva, como o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM).  

Criado em 1983, representando oficialmente o direito da mulher a exercer sua 

sexualidade e vida reprodutiva por meio de seu próprio controle e determinação de 

cuidados, o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, 

originado em 1985 é implementado a partir de 1987, como resposta ao impacto do 

surto epidêmico no país. Está diretamente relacionado ao exercício da sociedade, da 

população, e o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD) que é oficializado no 

em outubro de 1988. 

Estes fatos foram importantes para a modificação do olhar para a 

adolescência e o adolescente no final do século XX. Ressaltamos ainda que nessa 

fase da vida os sujeitos estão passando por transformações próprias do adolescer, 

Lessa (2004) destaca a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança, entendendo-a como um conjunto de todos os menores de dezoito anos, 

cujo documento adotado na Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de 

novembro de 1989, objetiva garantir condições para o desenvolvimento completo da 

criança e do adolescente em todo o mundo. No mesmo sentido, e em acordo com 

suas diretrizes, ocorre no Brasil a elaboração de um importante marco legal que 

segundo Pestalozzi (2001, p. 11), trata-se do: 

[...] Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 13 de julho de 
1990, em substituição ao artigo Código de Menores, atendendo ao 
dispositivo 227 da Constituição Federal e sob o nº 8069, coloca a infância e 
adolescência sob uma ótica de direitos avançada inclusive em relação a 
legislações vigentes em outros países. 
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Aprovado pelo Decreto Legislativo nº 28 de 14 de setembro de 1990, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) encontra-se em conformidade com a 

Convenção da ONU que tratou sobre o tema, assemelhando-se com o art. 1º da 

mesma “[...] para efeito da presente convenção, considera-se como criança todo ser 

humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com 

a lei aplicável à criação, a maioridade seja alcançada antes” (ISHIDA, 2010, p. 3). 

Para os efeitos desta lei, "a pessoa entre zero e 12 anos incompletos como 

criança, e o menor entre 12 e 18 anos adolescente. Esta alteração da denominação 

visa evitar a rotulação da palavra menor como aquele em situação irregular, não 

permitindo a marginalização, a marca, o estigma [...]” (LIBERATI, 1995, p. 15).   

Com objetivo primordial de garantia da proteção integral da criança e do 

adolescente e o bem comum, o ECA atende aos interesses de toda a sociedade, 

pois na interpretação desta lei a condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento é levada em consideração para a garantia de direitos 

e estabelecimento de punições. 

Sendo a Onda Jovem5, na década de 1990, um desafio para o país e para as 

políticas públicas, Lessa (2004) afirma que a partir dessa década um esforço 

começa a se manifestar, destacando-se dentre outros aspectos, o desenvolvimento 

de estruturas e serviços para o atendimento global às demandas do adolescente. 

Surge então, no Brasil, o que se poderia chamar amplamente de uma especialização 

no adolescente, com a instrumentalização dos profissionais de saúde e dos serviços 

de orientação sexual no atendimento ao jovem. “Especialistas que foram e ainda são 

fontes qualificadas e credenciadas para falar do e com o adolescente” (ibidem, p.90). 

Na revisão de literatura pertinente ao tema, verificamos que a medida de 

urgência da especialização no adolescente é dada também pela emergência da 

AIDS, na necessidade de controlar a epidemia e de orientar a prevenção, sendo 

imprescindível a diminuição da vulnerabilidade a qual o jovem está submetido.  

De acordo com Castilho e Szwarcwald, a epidemia entre os jovens apresenta 

características específicas, quais sejam: "[...] o compartilhamento de seringas ou 

                                                           
5
 Segundo Lessa, esse nome foi dado ao fenômeno do crescimento demográfico da população 

brasileira na faixa entre 12 e 18 anos na década de 1990 (2004). 
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agulhas contaminadas, quando o uso de droga ilícita por via parenteral, entre 

homens e mulheres, seguido da transmissão heterossexual do homem infectado 

pelo HIV para sua(s) parceira(s) sexual (is), constituem a principal característica da 

disseminação do HIV entre os jovens brasileiros" (1998, p. 202). 

A questão geral que se coloca é orientar o adolescente no sentido de 

promover comportamentos seguros no referente à transmissão do HIV e no campo 

da sexualidade à promoção do uso da camisinha, já apontado nos estudos de 

Berqué; et al (1999). 

Nestes termos, há a uma implementação generalizada de programas de 

enfrentamento aos problemas, tabus, preconceitos, dificuldades e desafios relativos 

ao tema na sociedade brasileira. Segundo Dadoorian (2000) na década de 1990, 

esses programas terão duas outras preocupações: a gravidez e a AIDS na 

adolescência. Assim, a prevenção será o foco das intervenções.  A autora ainda 

destaca o advento da AIDS e a consequente necessidade de se ter uma política de 

prevenção também focada no jovem. Assim a sexualidade passa a receber nova 

atenção e tratamento.  

Ao considerar a adolescência na perspectiva de gênero, compreendemos que 

as adolescentes, em especial, são retiradas de um quase silêncio sobre 

sexualidade, pois conforme palavras de Parker (1991, p.94), para a menina esse 

silêncio era total: 

[...] a transformação da menina em moça, que acontece com o começo da 
menstruação é permeada pelos mal-entendidos e silêncios; o mesmo se dá 
com a passagem da moça a mulher, com a perda da virgindade que marca 
a entrada da jovem na vida sexual plena, adulta e reprodutiva. Relação 
sexual, gravidez e maternidade – acontecimentos comentados 
exaustivamente em outras esferas do cotidiano – são notáveis por sua 
ausência no início da educação sexual dos jovens. Embora alguma 
informação seja inevitavelmente obtida, especialmente devido a amigas e 
colegas da escola, é quase sempre parcial, fragmentada e frequentemente 
contraditória. Ela precisa encontrar o seu lugar no âmbito, mais largo da 
desinformação e ignorância, que têm tradicionalmente marcado os primeiros 
anos da existência da mulher na sociedade brasileira. 

Para retirar o silêncio que permeia o tema relativo à sexualidade na rotina das 

adolescentes são incluídas aulas de Educação Sexual na grade escolar, oficinas de 

sexo seguro oferecidos por organizações não governamentais e campanhas 

governamentais sobre prevenção da AIDS, conforme descrevem Arilha e Calazans 

(1998, p. 697), quando assinalam: 
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[...] no que tange a tematização da gravidez adolescente, é publicado em 
1986 um estudo exploratório sobre o tema, financiado pela cooperação 
entre o Instituto de Planejamento Econômico e Social, IPLAN/IPEA e o 
UNICEF [...] explorando as áreas de Educação Sexual, Saúde, Justiça e 
Promoção Social, esta pesquisa indica a forma e os condicionamentos que 
tornam a gravidez na adolescência um problema entre nós. 

Estes mesmos autores destacam que na década de 1990, as organizações 

não governamentais encontram apoio e financiamento para concretizar ações junto 

aos adolescentes. Tais ações foram voltadas para o trabalho de educação sexual 

implementadas sobremaneira por fundações como Ford e MacArthur e, em especial, 

“com perspectiva de informar no campo da sexualidade” (ARILHA e CALAZANS, 

1998, p. 617). 

Cabe salientar que o conceito de vulnerabilidade, especificamente aplicado à 

saúde pública, surgido a partir da proposta de um diagnóstico das tendências 

mundiais da pandemia da AIDS no início da década de 90, permite entender mais 

plenamente como questões relacionadas à desigualdade, estigma, discriminação e 

violência, dentre outros, aceleram a disseminação da epidemia de AIDS, e que 

alguns indivíduos e grupos estão em situação de maior vulnerabilidade, dentre elas 

as mulheres (PARKER, 2000). 

Neste estudo compreendemos que sexo, sexualidade e comportamento 

sexual são construções sócio-históricas. São dimensões da vida social que são 

mediadas pelo plano da cultura, da família, do Estado, e da sociedade.  

Destarte, a iniciação sexual deixa de ser um ato meramente individual, 

psicológico ou biológico para ser um fato social, pois, conforme estudos realizados 

pelo CEBRAP (2000) a população brasileira está iniciando sua vida sexual cada vez 

mais cedo.  Na mesma direção o Ministério da Saúde (BRASIL, 2003) afirma que a 

iniciação sexual feminina é precoce e ocorre por vários motivos, dentre os quais, a 

manifestação espontânea; pressão social, coerção de homens mais velhos e até 

mesmo a violência física, acrescentando ainda que o comércio informal do sexo em 

troca de dinheiro, proteção, alimentação ou habitação é realidade vivenciada por 

adolescentes que trabalham e/ou moram nas ruas do país. 

Brandão et al (2001) afirma que para a saúde pública, a prática do sexo 

seguro entre adolescentes encontra-se muito distante dos níveis ideais, pois além de 

alguns dados disponíveis sobre o uso de preservativo por jovens revelarem a 
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necessidade constante de trabalho educativo junto a essa população, há um número 

elevado de jovens grávidas, situação que, inevitavelmente, evidencia práticas 

sexuais desprotegidas. 

Neste sentido, para o Ministério da Saúde assevera que "[...] as ações 

educativas, desde a infância e principalmente na pré-adolescência e adolescência 

são importantes para favorecer o fortalecimento das mulheres e relações mais 

igualitárias entre homens e mulheres e potencialmente a possibilidade de 

negociação do sexo mais seguro entre parceiros" (BRASIL, 2003, p. 18). (grifos 

nossos). 

Na sua peculiar condição de pessoas em formação e desenvolvimento, os 

adolescentes são sujeitos tanto de direitos fundamentais, universalmente 

reconhecidos a toda pessoa humana, principalmente, os direitos derivados de sua 

peculiar condição de vulnerabilidade, dependência e contínuo desenvolvimento, 

posto em foco pela ciência moderna e contemporânea.  

 

 

2.3 O PROGRAMA SAÚDE INTEGRAL DO ADOLESCENTE 

 

O Programa do Adolescente oficializado pelo Ministério da Saúde em 1996, 

em cumprimento à Constituição Federal de 1998, apresenta as suas Bases 

Programáticas por meio da Coordenação Materno-Infantil (COMIN). 

De acordo com o Ministério da Saúde “[...] os adolescentes brasileiros têm, 

como cidadãos, direito à saúde, e é dever do Estado possibilitar esse acesso de 

forma universalizada hierarquizada e regionalizada, dentro dos preceitos do Sistema 

Único de Saúde" (BRASIL, 1996, p. 5). 

O Programa Saúde do Adolescente (PROSAD) tem por objetivos, diretrizes e 

estratégias promover a formação, integração, apoio e incentivo às práticas de 

educação em saúde nas unidades com os adolescentes. Tais atividades educativas 

e preventivas devem fazer parte do processo de trabalho das equipes de saúde nos 

municípios, organizações não governamentais e outras instituições, pois conforme 

descrito pelo Ministério da Saúde,  
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[...] os adolescentes brasileiros necessitam de forma urgente e eficaz, da 
atenção dos diversos setores do governo e de instituições não 
governamentais, num esforço conjunto, com a participação imprescindível 
da população, vale dizer, dos próprios adolescentes, das famílias e da 
comunidade em geral (BRASIL, 1996, p. 4). 

 A sua execução deve preocupar-se em conformidade com as diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS), as diretrizes básicas do PROSAD estão 

fundamentadas 

[...] numa política de promoção de saúde, identificação de grupos de risco, 
detecção precoce dos agravos, tratamento adequado à reabilitação. Deverá 
planejar e desenvolver práticas educativas e participativas que permeiem 
todas as ações dirigidas aos adolescentes, associando apropriação por 
parte destes de conhecimentos necessários a um maior controle de sua 
saúde (BRASIL, 1996, p.12). (grifos nossos). 

 

Assim, o sistema de referência e contrarreferência deve ser visto 

amplamente, pois além dos níveis secundários e terciários, estão inseridos o 

estímulo e o encaminhamento a centros culturais, organizações comunitárias e 

outros, focalizando como objetivo último a promoção da saúde, sendo ainda 

fundamental colaborar com as áreas afins na implementação do ECA nos patamares 

federal, estadual e municipal conjuntamente aos conselhos dos direitos e aos 

conselhos tutelares. 

Para alcançar estas diretrizes o Ministério da Saúde (BRASIL, 1996, p. 12 – 

13) elenca os seguintes objetivos: 

a) Promover a saúde integral do adolescente favorecendo o processo 
geral de seu crescimento e desenvolvimento, buscando reduzir a 
morbimortalidade e os desajustes individuais e sociais; 
b) Promover as ações nas áreas prioritárias do Programa; 
c) Estimular e apoiar a implantação e/ou implementação dos programas 
estaduais e municipais, na perspectiva de assegurar ao adolescente um 
atendimento adequado às suas características respeitando as 
particularidades regionais e a realidade local; 
d) Promover e apoiar estudos e pesquisa multicêntrica relativa à 
adolescência; 
e) Estimular a criação de um sistema de informação e documentação 
dentro de um sistema nacional de saúde, na perspectiva da organização, de 
um centro produtor, coletor e distribuidor de informações sobre a população 
adolescente; 
f) Contribuir com as atividades intra e interinstitucionais nos âmbitos 
governamentais e não governamentais, visando à formulação de uma 
política nacional para a adolescência e juventude, a ser desenvolvida nos 
níveis federal, estadual e municipal, norteados pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 
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O Ministério da Saúde define como áreas prioritárias o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento, sexualidade, saúde bucal, saúde mental, saúde 

reprodutiva, saúde do escolar adolescente, prevenção de acidentes, abordagem da 

violência e maus tratos, família, trabalho, cultura, esporte e lazer (BRASIL, 1996).  

 A definição destas áreas prioritárias na atenção ao adolescente, não significa 

a fragmentação. Ao contrário, afirma o Ministério da Saúde, conduz à sistematização 

de ações para se alcançar os mesmos objetivos, de maneira integral, abrangendo 

profissionais de diversas áreas, numa abordagem multidisciplinar, em busca das 

respostas às necessidades de atenção nos diversos níveis (BRASIL, 1996). 

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do adolescente é 

definido, pelo Ministério da Saúde, como um processo que recebe fortes influências 

dos fatores genéticos e ambientais, sendo na fase da adolescência que se torna 

evidente a influência dos fatores hereditários, explicitada sob vários aspectos 

somáticos, dentre os quais, a época do início da puberdade, a intensidade de 

determinadas características sexuais – pilosidade, tamanho das mamas; a idade da 

menarca, que se refere ao conjunto de modificações biológicas da adolescência, 

denominada de puberdade, englobando como componentes a “[...] aceleração e 

desaceleração do crescimento esquelético, alteração da composição corporal, 

desenvolvimento dos sistemas respiratório e circulatório, desenvolvimento das 

gônadas, órgão de reprodução e caracteres sexuais secundários (MARSHALL; 

TANNER, 1979 apud BRASIL, 1996, p. 15): 

O Ministério da Saúde ressalta que o crescimento, o desenvolvimento e as 

características pessoais dos adolescentes são resultantes da interação biológica, 

psicológica e social, no contexto familiar, da sociedade e do ambiente sociocultural. 

Ainda reforça a importância do acompanhamento, do crescimento e 

desenvolvimento nos serviços de saúde, sendo este o eixo central do atendimento 

ao adolescente, situando que “[...] a metodologia a ser utilizada para a execução 

dessa atividade é simples, econômica, não traumática, aceitável culturalmente, e 

que propicia detecção precoce de alterações puberianas e pondero-estaturais" 

(BRASIL, 1996, p. 16). 

 Nesta perspectiva, preceitua como procedimentos a serem realizados, a 

obtenção de informações que caracterizam o crescimento e desenvolvimento de 
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forma periódica padronizada do adolescente e o registro seguro com interpretação 

destas informações frente a um apropriado padrão de referência e busca de fatores 

explicativos de eventuais deficiências que se apresentem como procedimentos a 

serem realizados, assim como a garantia de manutenção das atividades de 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, possibilitando que sejam 

corrigidos os fatores que levem ao comprometimento destes aspectos. 

No âmbito da atenção primária, para que o acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento seja devidamente executado, o Ministério da Saúde estabelece 

que os serviços de saúde devam desenvolver um “sistema eficiente de captação 

precoce da população de adolescentes; conjunto de fichas, tabelas e/ou prontuários 

para o referido acompanhamento; conteúdo padronizado para atividades relativas ao 

adolescente” (BRASIL, 1996, p. 17). 

Assim, conforme assinala o Ministério da Saúde, a grande importância do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento concerne à participação dos 

pais, família, educadores e da comunidade. Ainda afirma que toda ação educativa 

deve ser focada neste objetivo, possibilitando a apropriação, pelo usuário, de 

conhecimentos sobre as condições de saúde do adolescente e sobre os cuidados 

que a ele estão sendo direcionados (BRASIL, 1996). 

Em relação à sexualidade o Ministério da Saúde afirma que é “[...] uma 

manifestação psicoafetiva individual e social que transcende sua base biológica 

(sexo) e cuja expressão é normatizada pelos valores sociais vigentes” (BRASIL, 

1996, p. 17). Portanto, a sexualidade supõe, além da constituição biológica do 

homem e da mulher, aspectos históricos e culturais que vão criando valores em 

torno de um instinto e de um aparelho capaz de reproduzir a espécie, como 

enfatizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais:  

[...] se por um lado, sexo é expressão biológica que define um conjunto de 
características anatômicas e funcionais (genitais e extragenitais), a 
sexualidade é, de forma bem mais ampla, expressão cultural. Cada 
sociedade cria um conjunto de regras que constituem parâmetros 
fundamentais para o comportamento sexual de cada indivíduo (BRASIL, 
1997, p. 117). 

A limitação da sexualidade a um conceito abstrato reduz sua expressão a 

uma manifestação genital ou reprodutiva, em conjunto com os tabus existentes e as 

normas sociais que não reconhecem a homossexualidade, bissexualidade, 
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transsexualidade “[...] geram sentimentos de culpa e conceitos no adolescente que 

se refletem num ajuste sexual acompanhado de preocupações, ansiedades e/ou 

problemas” (BRASIL, 1996, p. 17). 

No seu processo de desenvolvimento sexual, o adolescente sofre as 

influências dele mesmo, da família, de sua cultura e subcultura e de seus 

companheiros, a pressão do grupo, talvez o fator de maior determinação do seu 

comportamento. Assim sendo, a sexualidade é construída na interação do indivíduo, 

ou grupo de indivíduos e na sociedade. Pois, conforme Barbosa (2002), desde bem 

pequenas, as crianças descobrem na interação com os adultos, crenças e valores 

que vão sendo distribuídos a eles quando buscam o prazer. Neste sentido, a 

sexualidade na adolescência vai sendo construída encontrando as posições dos 

adultos que a circundam impregnados de julgamentos de como devem se comportar 

as meninas, os meninos e os (as) adolescentes. 

Deste modo, afirma o Ministério da Saúde,  

Os papéis sexuais determinados pela nossa sociedade e sobre os quais se 
constrói a sexualidade masculina e feminina nos fazem acreditar, 
erradamente, que o homem é inexoravelmente um ser genital, naturalmente 
preparado para o coito, e que a mulher, com seu instinto maternal, priorizará 
a reprodução. Os adolescentes não estão livres de preocupação sobre o 
seu desempenho sexual da mesma maneira que, como tudo na vida, a 
paternidade e a maternidade são resultados de uma aprendizagem 
(BRASIL, 1996, p. 18). 

A forma de compreender a sexualidade, característica das normas sociais da 

sociedade brasileira, somando ao fato de que a falta de conhecimento sobre o sexo 

e/ou o constrangimento provocado pelo tema faz, por vezes, com que os 

adolescentes iniciem uma atividade sexual sem estar devidamente preparado. 

Neste sentido, Lage (2009) considera justo o respeito a culturas, conceitos e 

tradições, realçando que não se deve permitir que tabus proporcionem a gravidez 

não planejada e o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, interrompendo 

sonhos e projetos de crianças, adolescentes e jovens que abandonam tudo para 

criar as suas crianças. 

A autora ainda assevera que o que se sabe que a sexualidade não tem idade 

e nem regras, assim temos a necessidade de preparar os adolescentes para a vida 
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sexual mediante ações das famílias, meios de comunicação, instituições, e escola. 

Ou seja, estimular a consciência crítica para o uso de métodos contraceptivos.  

Pois, conforme Lage “[...] uma gravidez precoce pode acarretar males 

incalculáveis que marcarão vidas, como toxemias gravídicas, anemia, partos 

prematuros, disposição pélvica ou cefálica e contrações uterinas exageradas, lesões 

cervicais e outros" (2009, p. 50). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 1996) diz que um grande contingente de 

jovens entrará em puberdade isento de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs) e de graves problemas sexuais e será responsabilidade da sociedade e dos 

profissionais reduzirem os riscos. Assim, é fundamental a implantação de programas 

de saúde voltados para a população adolescente, educação permanente para os 

profissionais envolvidos com atividades de educação e saúde. 

Ao considerarmos que os adolescentes estão em fase de desenvolvimento da 

feminilidade e da masculinidade, por vezes, aspectos não almejados tais como “[...] 

gravidez precoce não desejada, falta de conhecimento e/ou uso indevido de 

métodos contraceptivos, aborto, vitimização, doenças sexualmente transmissíveis 

(DTS) e traumas psicossociais” (BRASIL, 1996, p. 21), podem passar a existir.  

Portanto, o Ministério da Saúde desde 1996 recomenda o uso de 

metodologias educativas em que o adolescente é o agente multiplicador de 

informação junto ao seu grupo. A perspectiva é formar multiplicadores em 

intercâmbio com a equipe de saúde interdisciplinar para tornar possível o 

conhecimento da realidade das reais necessidades dos (as) adolescentes. 

No que se refere à saúde bucal, o Programa Saúde do Adolescente, enfatiza 

que os programas preventivos e serviços especializados devem participar de 

maneira integrada na promoção da saúde. E, no mesmo sentido, para a saúde 

mental, pois “[...] não se pode omitir, nessa oportunidade, a grande incidência de 

acidentes, homicídios e suicídios, que são hoje as causas mais frequentes de 

mortalidade para esse grupo etário” (BRASIL, 1996, p.20).  

Consideramos ainda o acometimento de depressões, abuso de drogas, 

desajustes familiares na escola e no trabalho. O Ministério da Saúde aponta ainda 

como fundamental o conhecimento dos aspectos do desenvolvimento normal e 
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patológico para a identificação do adolescente de alto risco e partindo-se rumo a um 

trabalho que vise à detecção e tratamento de psicopatologias (idem). 

Já em relação à saúde dos adolescentes na escola, o Ministério da Saúde 

aponta que o sistema educacional ainda não atende às especificidades evidenciadas 

na faixa etária da adolescência, por não possuir condições adequadas para 

acompanhamento desse ciclo de vida (BRASIL, 1996).  Portanto, considera que 

âmbito escolar há certo despreparo para atender às necessidades de saúde do 

adolescente, assim, sugere ações conjuntas entre a saúde e a educação para o 

redimensionamento das atividades prioritárias de intervenção e solucionar os 

problemas mais urgentes. 

Neste sentido, a definição de prioridades deve envolver ações de educação e 

saúde voltadas para promoção e prevenção de agravos e acidentes, este último, por 

ser um dos principais motivos de atendimento nos serviços de emergência e uma 

das principais de mortalidade na adolescência. É importante ressaltar que os dados 

epidemiológicos referentes a acidentes e violências apontam o sexo masculino, na 

faixa etária de 14 a 25 anos, com alta taxa de mortalidade por causas externas, 

sendo os veículos a motor a primeira causa dos acidentes (BRASIL, 1996).  

Conforme o Ministério da Saúde, nesta faixa etária é comum a busca pela 

afirmação e identidade. É natural nessa etapa de maturação biológica querer viver 

experiências novas, curiosidade, impetuosidade, idealismo e a contestação; 

despertando um sentimento de desafio, que associado à falta de experiências e 

vivências anteriores levando, por vezes, mas não necessariamente a uma conduta 

de risco (BRASIL, 1996).  

Acrescentam-se ainda as limitações impostas pela sociedade e a alteração 

dos fatores sociais com os biológicos e psicológicos que influenciarão, também, de 

maneira inequívoca, este grupo populacional, possibilitando-lhes várias situações de 

risco que servem para explicar a grande incidência dos acidentes. 

A violência é outra área de prioridade focada pelo Programa Saúde do 

Adolescente (PROSAD). No final da década de 1980, este tema passou a ser 

prioritário e o enfrentamento pelo setor de saúde, em particular, foram criados 

serviços de referencia para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas.  
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Devido a sua magnitude e relevância o PROSAD dá enfoque privilegiado à violência 

intrafamiliar, principalmente, física e sexual. Assim, a violência física é baseada no 

poder disciplinador do adulto e na desigualdade adulto/criança/adolescente e a 

violência sexual definida como 

[...] Todo ato ou jogo sexual, relação homo ou heterossexual entre um ou 
mais adultos e uma criança ou adolescente, tendo por finalidade estimular 
sexualmente essa criança ou adolescente ou utilizá-los para obter uma 
estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa (AZEVEDO E 
GUERRA apud BRASIL, 1996, p. 27). 

 De tal modo que o Ministério da Saúde afirma que integração entre diversos 

programas do sistema de saúde é indispensável, bem como a articulação 

intersetorial entre as demais esferas de governo envolvidas na prevenção e na 

assistência à infância e adolescência.  

Compreendemos que os profissionais em saúde, confrontam-se nos dias 

atuais, com a necessidade de prestar atendimento a uma população de 

adolescentes explorados no mundo do trabalho, sujeitos à prostituição, expostos a 

abusos sexuais, físicos, psicológicos, vítimas de sequestros e roubos, tentativas de 

homicídios, dentre outras violências (BRASIL, 1996). 

A família considerada área prioritária do Programa Saúde do Adolescente, 

deve ser levada em conta na abordagem de atenção à saúde, tanto como fator 

facilitador das ações como um desencadeador dos problemas vivenciados pelo 

adolescente. Em qualquer situação de risco ou de atenção à saúde, o adolescente 

tem um contexto familiar “[...] em qualquer dos casos, o profissional de saúde deve 

estar atento para a questão e, na medida do possível tentar envolver a família, às 

ações que serão desenvolvidas com o cliente” (BRASIL, 1996, p. 23).  

Assim, o Programa mostra a necessidade de envolver e engajar a família 

como um todo na produção da melhoria de vida de seus membros, posto que a 

abordagem familiar sirva para aproximar os profissionais de saúde de contexto 

social do adolescente. 

O deslocamento do foco de atenção do indivíduo para a família é uma 

tendência atual das políticas setoriais que, segundo Acosta e Vitale (2008), é 

adotada também pela Política Nacional de Atenção Básica. 

 



53 

 

2.4. A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA  

 

 

Após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, a saúde pública no país passou por um processo de mudanças, e neste 

contexto, deu-se a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), que conforme 

definição do artigo 198 da Carta Constitucional de 1988, - é um conjunto de ações e 

serviços públicos de saúde, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada, 

constituindo-se um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

 1 – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

2 – atendimento integral, com prioridade para as atividades privativas, sem 

prejuízos dos serviços assistenciais; 

 3 – participação da comunidade. 

Além disso, um dos princípios doutrinários do SUS é que “o homem é um ser 

integral, biopsicossocial e deverá ser atendido com esta visão integral por um 

sistema de saúde também integral, voltado a promover, proteger e recuperar a 

saúde” (CHERUBIM; SANTOS, 2006, p. 246).  

Assim, o SUS foi criado para que ações do setor de saúde, o SUS tem como 

finalidade prover adequadamente, tanto em quantidade quanto em qualidade, as 

ações e serviços assistenciais. Em sua análise Fleury (1992) diz que a organização 

desse sistema e sua estrutura visam melhorar o nível de saúde da população, 

através da prestação de serviços e das ações necessárias para atingir esses 

objetivos.  

O acesso da população à rede deve-se dar através dos serviços de nível 

primário de atenção que devem estar qualificados para atender e resolver os 

principais problemas que demandam os serviços de saúde, que organizado de forma 

hierarquizada e regionalizada, possibilite um conhecimento maior dos problemas de 

saúde da população da área delimitada, favorecendo assim ações de vigilância 

epidemiológica, sanitária, controle de vetores, educação em saúde, além das ações 

de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade. 
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Costa et al (2009) relata que a implantação do SUS é adotada por conta da 

necessidade de novos conhecimentos e novas estratégias de intervenção que 

assegurassem maior eficácia, eficiência e equidade nos serviços de saúde em 

contrariedade do modelo conhecido também como hospitalocêntrico. Conquistadas 

as bases constitucionais e legais, verificou-se a imprescindibilidade da 

operacionalização da reforma no setor de saúde, objetivando a construção de um 

sistema de serviços de saúde democrática, universal, igualitário e integral, pois se 

enfrentava “[...] uma crise de atenção médica manifestada na desorganização dos 

hospitais e ambulatoriais em que se misturam ingredientes perversos, filas, 

atendimentos desumanos, pacientes em corredores, mortes desnecessárias, etc" 

(Ibidem, p. 114).  

Desta forma, reafirma-se a necessidade de um processo de construção social 

de um sistema de saúde com mudanças estruturais, e como finalidade a efetiva 

transformação no modelo assistencial hegemônico pautado em uma atenção médico 

assistencial privatista hospitalocêntrico. 

Vale enfatizar que o modelo privatista instituído de forma legal e com prática 

efetiva até 1988 estava determinado na Lei 6.221/75, gerando dicotomias entre 

curativo e preventivo, individual e coletivo. Através de práticas assistenciais se 

centrava firmemente em hospitais, limitados aos cidadãos contribuintes da 

previdência, que de acordo com Mendes tinha uma prática atrelada à lógica de que: 

“[...] as doenças devem ser enfrentadas com mais, ou seja, se dá mais serviços de 

atenção disponíveis, a saúde deve melhorar e se esses serviços são universais, as 

disparidades de saúde devem atenuar-se” (1996 apud COSTA et al, 2009, p. 115). 

Nesta perspectiva o modelo de atenção ou modelo sanitarista concebido com 

"[...] uma dada forma de combinar técnicas e tecnologias para resolver problemas e 

atender necessidades de saúde individual e coletivas, é uma forma de ser, uma 

racionalidade, uma espécie de lógica que orienta a ação” (COSTA et al, 2009, p. 

115). Portanto, este modelo de atenção, enquanto concepção de saúde defende que 

a expansão do número de serviços de saúde por si só não possibilita a garantia da 

construção de um novo modelo de assistência à saúde, impondo-se, portanto a 

constituição social de uma prática inovadora que contemple a sistematização 



55 

 

detalhada de uma resposta de organização do SUS tendo como pilar a proposta de 

vigilância à saúde ou da produção social da saúde. 

Teixeira, Paim e Vilas Boas (1997) asseveram que para que esta proposta, na 

perspectiva do movimento sanitário, não se reduza apenas a uma proposta de maior 

racionalização das ações de saúde pública, o modelo de vigilância à saúde deve 

buscar a superação de modelos anteriores, implica numa definição do sujeito, do 

objeto, formação de profissionais da saúde e organização dos processos de 

trabalho. 

Já Campos (2007, p. 1869) que entre as diretrizes do SUS, as duas que 

lograram alcançar maior legitimidade foram exatamente à do acesso universal e da 

atenção integral a todo e qualquer tipo de procedimento considerado necessário 

para intervir sobre o processo saúde e doença. Estas duas diretrizes, em tese, são 

compatíveis tanto com o desenho socializante da tradição europeia dos sistemas 

nacionais, quanto com a tradição norte-americana, liberal – privatista. 

Durante os anos de 1980, eclodiu a crise do sistema previdenciário e o 

momento pela Reforma Sanitária brasileira foi consolidado. Mas, conforme Teixeira e 

Solla (2005), houve pouco avanço em termos do debate sobre a mudança do 

modelo de atenção, a não ser no breve período de implementação do Sistema 

Unificado e Descentralização de Saúde (SUDS), criado entre 1987 e 1989, sendo 

que durante estes dois anos, em muitos dos municípios do país foram criados 

distritos sanitários, espaço institucional de experimentação de mudanças na 

aquisição dos serviços de atenção primária, e, em menor grau, na relação deste com 

a atenção secundária e terciária. 

Estes autores acentuam que, com a implantação do SUS, a partir da 

aprovação do marco jurídico, Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da 

Saúde 8.080 e 8.142, serviços induzidos pela Norma Operacional Básica em janeiro 

de 1993, o debate concernente a mudança do modelo de atenção, foi tema 

abordado inclusive na 10ª Conferência Nacional de Saúde. Assim, o atendimento de 

populações com precárias condições de vida tomou novo impulso no ano de 1996, 

com a formação da norma operacional básica do SUS (NOB 01/96), instrumento 

legal que estabeleceu os requisitos para o processo de descentralização do SUS, 
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concentrando-se na relação entre União e os municípios. Acontece então um 

redirecionamento do Sistema de saúde vigente e sua real e efetiva implementação. 

Neste enfoque, Teixeira e Vilasboas (2010, p. 135) referem que: 

Entre 1998 e 2000, a maioria dos municípios estava habilitada na gestão 
plena da atenção básica. Houve uma expansão expressiva do número de 
equipes de saúde da família, especialmente em municípios de pequeno 
porte populacional. Neste período, construiu-se um pacto político entre as 
três esferas administrativas do SUS em torno da implantação do PSF, 
modificando seu caráter inicial de programa vertical, passando a ser 
considerado como estratégia de organização da atenção básica à saúde. 

Desse modo, o Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Atenção 

Básica, reafirma o compromisso com a ampliação de cobertura e qualificação das 

equipes do PSF, nos pequenos e médios municípios brasileiros, precede a 

implantação do Programa de Expansão da Estratégia de Saúde da Família – 

PROESF, nos municípios de mais de cem mil habitantes, inclusive nas regiões 

metropolitanas (TEIXEIRA; VILASBOAS, 2010, p. 133). 

 

 

2.5. A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

Inserido na Política Nacional de Atenção Básica, a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) denominação adotada pelos órgãos oficiais em defesa da saúde, 

visando contribuir com a construção e consolidação do SUS, teve como finalidade 

primordial a reorientação do modelo assistencial do país. 

De acordo com Teixeira e Vilasboas (2010) a Estratégia Saúde da Família, 

formulada inicialmente como um Programa foi implantada nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, no início da década de 90, sendo apropriada e redefinida por um 

conjunto heterogêneo de sujeitos políticos, ao nível estadual e, posteriormente, 

federal, deixando assim de ser um programa que operacionalizava uma política de 

focalização da atenção básica em populações excluídas do consumo de serviços, 

passando a ser considerada uma estratégia de mudança do modelo de atenção à 

saúde no SUS. 

Trad (2010, p.107) assinala que o Programa Saúde da Família (PSF) “tinha 

como principal objetivo expandir a assistência em saúde para os territórios com 
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baixa cobertura de serviços, mas não introduziram mudanças significativas nas 

práticas de saúde”. Assim, a partir do PSF dá-se início um processo político de 

transformação do modelo assistencial existente no país, especialmente, no âmbito 

da atenção primária de saúde, cuja meta prioritária era desenvolver um conjunto de 

estratégias organizacionais e assistenciais com base nos paradigmas de promoção 

da saúde e sua vigilância. 

Nesta perspectiva, as bases operacionais do PSF incorporaram de forma 

contundente, a interdisciplinaridade, o planejamento e programação local, a atenção 

com base territorial, dentre outros elementos, destacando-se entre suas diretrizes, o 

estabelecimento de uma maior aproximação com a realidade cotidiana das 

comunidades e famílias nos territórios sob a responsabilidade das equipes de saúde, 

com objetivo, ainda, de desenvolver vínculos mais individualizados e consistentes 

com as famílias cadastradas nas respectivas Unidades de Saúde da Família (USF), 

esperando-se em ambos os casos, favorecer o reconhecimento de necessidades 

específicas, bem como estimular mudanças comportamentais em sintonia com a 

prevenção de agravos e a promoção de hábitos saudáveis. 

Atualmente, a Estratégia Saúde da Família consta como essencial para 

promover mudanças culturais e melhorias na saúde de cada um dos brasileiros de 

acordo com governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva e, por conseguinte, com 

o Ministro da Saúde do José Gomes Temporão, afirmados em Encontro Nacional de 

Prefeitos, em Brasília no ano de 2009. Este exemplificado afirma que a promoção e 

atenção à saúde com família tem sido essencial para a redução dos índices de 

mortalidade infantil e de outras doenças que afetam os brasileiros.  

Desta forma, afirmou o Ministro da Saúde: “Saúde da Família é o principal 

instrumento do Ministério da Saúde para reorientar o sistema a partir da Atenção 

Básica. Nesse nível de atenção, até 85% dos problemas de saúde podem ser 

solucionados” (BRASIL, 2009, p. 18). Assegura a continuidade do programa nos 

municípios brasileiros e disse ser fundamental que a atenção primária tem ampla 

cobertura e qualidade, tendo em vista a existência de países com saúde exemplar 

que já demonstraram que é a partir das ações de atenção primária à saúde nos 

campos da promoção da saúde, prevenção, educação da sociedade e mudança 

cultural que se obtém melhores e mais duradouros resultados. 
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O Presidente Luis Inácio Lula da Silva, no seu segundo exercício 

governamental de 2009, em sua proposta de parceria entre governo e povo, situa no 

centro a Estratégia de Saúde da Família, que é pautada pelos princípios do SUS de 

universalização do atendimento, equidade dos serviços e pela integridade da 

assistência, como relatado na Revista Brasileira Saúde da Família 21 (BRASIL, 

2009, p. 14): 

[...] ao valorizar a atuação do município, pela descentralização, leva saúde 
às famílias brasileiras nos locais mais diversificados e distantes. São 
equipes treinadas ensinando cuidados básicos, tirando dúvidas e, 
sobretudo, criando soluções ao conhecer os problemas de saúde 
específicos de cada comunidade, o que contribui para uma nova cultura, 
além de auxiliar na prevenção, combate e controle de doenças. 

Como posto em tela, a Estratégia Saúde da Família figura não somente como 

um programa de atenção à saúde, mas se constitui estratégia essencial para 

promover mudanças culturais relacionadas à saúde da população usuária, pois 

focaliza a reorganização desta atenção em ações de promoção da saúde, prevenção 

e riscos de doenças, resolutividade na assistência e recuperação, com qualidade, 

favorecendo desta forma a uma maior proximidade entre a população e os serviços. 

Fernandes (2004) concebe a ESF, como proposta inovadora de 

reestruturação das ações e serviços de saúde, por ultrapassar a visão fragmentada 

de indivíduo para uma compreensão integral da saúde envolvendo a família e a 

comunidade. Já Trad (2010) discorre que a abordagem interdisciplinar nela 

expressa, representa um diferencial dos modelos centrados no médico de família 

adotado em outros países como Cuba e Canadá.  

Em todas as intervenções de caráter relacional ou interativo com as 

responsabilidades na gestão e atenção em saúde, que também é preconizado pela 

Política Nacional de Humanização, remete à construção de relações dialógicas, 

embasadas no respeito à autonomia e no reconhecimento da capacidade dos 

sujeitos de intervirem sobre a realidade social. 

Em contraponto, expressa Trad (2010) que o ponto de partida no que diz 

respeito à pretensão de construir vínculos com base no respeito à singularidade e à 

autonomia das famílias, deveria ser o reconhecimento da complexidade e 

diversidade deste sujeito social. Conforme destaque de outros autores que retratam 

a família na contemporaneidade, este núcleo se caracteriza pela multiplicidade na 
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sua composição e dinâmica relacional, sendo imprescindível admitir que no espaço 

familiar os processos relacionados com saúde/doença/cuidado, ou seja, prevenção, 

promoção da saúde, recuperação ou a cura, adquirem significados e modos de 

enfrentamento peculiares.  

Nestes termos, enfatiza Carvalho (2005) ser um dos grandes desafios que se 

vislumbra no projeto assistencial preconizado pelo modelo saúde da família, no país, 

a superação de abordagens normativas, assistencialistas, predominantes nas 

políticas de família em geral centrando-se em uma política de privilégio a assistência 

compensatória, negligenciando investimentos no desenvolvimento da autonomia do 

grupo familiar. 

Convém ressaltar, com base em Trad (2010) que até meados da década de 

1990, a lógica da programação em saúde no Brasil, manteve-se baseada em grupos 

de risco, nos quais se inserem os denominados programas de saúde da mulher, 

saúde da criança; saúde do idoso, dentre outros.  A partir da implantação do PSF, e 

à medida que se ampliavam as expectativas referentes ao potencial desta estratégia 

para transformar os modelos e as práticas de assistência vigentes, assiste-se a uma 

distorção negativa desta lógica.  

Assim, a adoção do enfoque familiar na saúde pública brasileira implicou 

redefinições de caráter conceitual e operacional, posto que, tanto para os gestores 

quando para os técnicos que atuavam na área de planejamento ou na assistência, 

se apresentava a meta de superar a ação fragmentada de programas especiais, em 

particular, para o coletivo familiar. Nesta empreitada, conforme palavras de Gomes 

da Costa (2003) apud Trad (2010, p. 118), um aspecto particular: “[...] residia no 

potencial nucleado da família no âmbito das políticas públicas; um ponto de 

confluência da realidade da criança, do jovem, da mulher, do deficiente etc.” 

Esta diretriz de priorizar os grupos de riscos presentes na ESF, entretanto, 

“favoreceu, na prática, uma lógica híbrida” (TRAD, 2010, p. 118). O credenciamento 

no território ocorre com base na referência da unidade familiar. Contudo, a oferta 

organizada nas Unidades de Saúde da Família, ou mesmo o atendimento domiciliar 

como exposto pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) tem sua regência atrelada à 

lógica de grupos específicos: mulher, criança, hipertensos, idosos, entre os demais.  
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Neste aspecto, instaura-se com clara dificuldade para o trabalho da ESF, que 

os médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, e outros profissionais que 

venham integrar-se à equipe, devem deter conhecimentos e habilidades para 

desenvolver uma atuação que leve em conta tanto as necessidades ou 

características do núcleo familiar, quanto às demandas e particularidades dos seus 

membros, e nesse segundo caso, Trad (2010) diz ser importante considerar, por 

exemplo, necessidades associadas ao ciclo de vida, pois se anteriormente falava-se 

da complexidade do objeto família como um desafio para o trabalho da ESF, agora 

adiciona-se a complexidade concernente ao universo da criança, do idoso, do 

adolescente, entre outros. 

Teixeira e Vilasboas (2010), ao tratarem das características, tendências e 

desafios da prática das equipes de Saúde da Família, expõem que a expansão do 

acesso aos serviços de saúde mediante a Estratégia, apesar de significar um 

avanço considerável em termos do aumento da cobertura das ações básicas, 

especialmente nos pequenos municípios, ainda enfrenta uma série de limitações, 

porque, na prática, pode vir a ser subjugada pela lógica dominante e constituir-se em 

mais um espaço de reprodução do modelo hegemônico médico-assistencial 

hospitalocêntrico, contribuindo, inclusive, para o seu fortalecimento.  

Concordamos com estes autores quando afirmam que a simples implantação 

de Unidades de Saúde da Família e a conformação de equipes multiprofissionais 

que passam a atuar sob o rótulo do PSF, não dão garantia da incorporação dos 

princípios e diretrizes do Programa ao processo de trabalho cotidiano, posto que “[..] 

o conteúdo da prática não ultrapassa, na maioria dos casos, a simples oferta das 

ações e serviços básicos que compõem o cardápio de prioridades nacionais, 

referendados pelo Pacto da Saúde” (Ibidem, p. 141). 

Silva (2002) e Teixeira (2004), em seus estudos, assinalam que a maioria das 

equipes do programa tem se centrado na oferta organizada de ações de educação 

sanitária dirigida a gestantes, mães, doentes crônicos e idosos, paralelo a ações de 

planejamento familiar, pré-natal, acompanhamento e outros agravos que constituem 

o perfil da demanda nesse nível de atenção. E que, mesmo com os efetivos esforços 

de capacitação e educação permanente dos diversos profissionais da saúde, há 

evidências da persistência de uma baixa qualidade de atenção e baixa efetividade 
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na resolução de problemas comuns, tais como o controle das diarreias em menores 

de um ano ou a redução da mortalidade materna, em cujos fatores de risco estão 

inclusos a baixa cobertura e a baixa qualidade da atenção ao pré-natal.  

Acrescentam-se ainda as ações de vigilância em saúde, ou vigilância 

sanitária, ou mesmo a epidemiologia sobre doenças e agravos prioritários, como as 

diabetes, hipertensão e câncer de útero e de mama, e os problemas de saúde 

mental, têm sido desenvolvidos de forma incipiente pela maioria das equipes. 

 Vale ressaltar que a tendência que se materializa no cotidiano das unidades 

não é muito distante do modelo preconizado há mais de quarenta anos pelo 

movimento de atenção primária de saúde, somente enriquecido pelos esforços e 

torno da melhoria da qualidade e humanização das relações entre os profissionais 

de saúde e usuários do sistema, premissas do SUS. 

Scott (2010) afirma que a Estratégia de Saúde da Família, consiste em 

modelo substituto e de cobertura universal e, assim sendo, exige alta complexidade 

tecnológica nos campos do conhecimento e de desenvolvimento de habilidades e 

mudanças atitudinais, portanto, de vigilância e de atuação inter e multidisciplinar e 

responsabilidade integral “[...] não é uma estratégia desenvolvida para atenção 

exclusiva ao grupo mulher e criança ou um programa pobre para ações pobres” 

(Ibidem, p. 253).  

 

 

2.6 A PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

 

A atenção à saúde na adolescência requer uma capacidade de interação e 

sensibilidade pelo profissional de saúde e criação de espaços para diálogo.  

Conforme identificado na pesquisa sobre gênero no PSF no Recife, boa parte dos 

trabalhos de promoção e educação em saúde direciona-se para a garantia das 

jovens não engravidarem. De acordo com Scott (2010) neste processo as equipes 

da ESF têm como percepção que os e as adolescentes colocam a própria saúde e a 

de outras pessoas em risco e que, lidar com uma questão tão ampla, extrapola os 

limites restritos da área de atendimento pelos serviços formas de saúde. 
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Ainda conforme Scott (2010, p. 257): 

[...] procura-se facilitar o atendimento rápido dos jovens para minimizar o 
risco a eles mesmos, às outras pacientes e aos integrantes da própria 
equipe. Eles são vistos como um “risco” simplesmente por serem humanos, 
jovens e pobres, independente de qualquer associação com o mundo da 
reprodução. Os esforços de integrá-los à experiência do parto, através da 
valorização da paternidade e do cuidado ainda são incipientes. 

O autor expõe que as ações educadoras da ESF têm no jovem o alvo 

principal. Em contrapartida, os rapazes recorrem aos serviços de saúde para coisas 

graves que requerem intervenção médica, com base no modelo biomédico, 

resultando assim em um tratamento diferenciado entre homens e mulheres, o que 

alerta para a relevância de se pensar o lugar do masculino no atendimento à saúde. 

Sarti (2010) segue esta linha de raciocínio e reforça a ideia de reprodução das 

dificuldades de se incorporar a atenção à saúde do homem, problema estrutural na 

atenção básica, centrada na saúde materno-infantil, pois se dá continuidade à 

concepção de família como assunto de mulheres, crianças e idosos, indivíduos nos 

quais se reconhecem vulnerabilidades, sendo estes os principais frequentadores das 

unidades básicas de saúde, deixando transparecer uma noção de virilidade 

dissociada da necessidade de cuidados preventivos, e que “o PSF volta a reforçar 

esse lugar feminino” (VILELLA; MONTEIRO, 2003 apud SARTI, 2010, p. 97). 

Conforme crítica feita pelas feministas, protagonistas do movimento que 

discutiu e defendeu a implantação o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), este programa buscou uma ruptura da identificação da mulher com 

a mãe, própria do programa de saúde materno-infantil que caracterizava a atenção 

básica e tratam os problemas de saúde da mulher independentemente de suas 

funções reprodutivas. 

Entretanto, conforme Scott (2010) verifica-se o tratamento diferenciado se dá 

aos homens que frequentam as unidades de saúde. E no referente à mulher e as 

relações de gênero, o problema não parece estar no enfoque universalista e sim na 

forma como se implementa o enfoque dado pela ESF, em que não estão inseridas 

questões de gênero. 

Este mesmo autor diz que a adolescência feminina se associa a ideia de risco 

na reprodução, e aos adolescentes do sexo masculino, há outra atribuição de risco, 
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já que se costuma dissociá-los do âmbito da reprodução, sendo tal dissociação 

cômoda tanto para eles quanto para os profissionais de saúde, por haver uma 

tendência convergente, posto que, se os jovens não buscam locais de atendimento à 

saúde por não quererem demonstrar fraqueza e doença “[...] os profissionais de 

saúde também preferem que eles se mantenham à distância para não tumultuar os 

serviços” (SCOTT, 2010, p. 245).  

O risco masculino é extraordinariamente presente no cotidiano de equipes de 

saúde que exercem seu trabalho em comunidades pobres, cuja regra consiste em 

evitar os rapazes. Além disso, a presença do PSF reforça o discurso calcado na 

biologia e no corpo feminino, entre homens e mulheres, em paralelo a uma lógica 

coletiva das tradições da epidemiologia de gravidez de risco, com tratamento a 

jovens mulheres como vitimadas pelos riscos provenientes da reprodução, acirrando 

a dicotomização generalizada da ideia de risco, que acabam por se tornarem 

múltiplos, influenciando o trabalho profissional que articula desigualdades sociais, 

classe, gênero e geração, o que segundo Scott (2010) desvela as fraquezas dos 

serviços de saúde disponíveis para as classes populares. As adolescentes são 

tratadas como de risco “[...] e por isso estão sob o olhar vigilante de serviços de 

saúde, desde a descoberta da gravidez até o exercício de cuidados maternais” 

(Ibidem, p. 253). 

Embora o número de famílias sob a responsabilidade de cada agente de 

saúde e, por extensão de equipes internas, seja excelente, há demonstração de uma 

boa aceitação do PSF pela população. Entretanto, conforme Scott (2010) este 

excesso é prejudicial ao acompanhamento preconizado pela estratégia, sendo 

certamente um fator que afasta as mães do serviço, em conjunto à falta de espaço 

físico e temporal para a dedicação da atenção às adolescentes, pois a dificuldade de 

não ter espaço, não tem local no posto é, reclamação frequente dos profissionais. 

Apoiando-se nas premissas de Alves (2005) e Berni, Luz e Kohirusch (2007) 

de que as práticas de educação em saúde baseadas no modelo tradicional 

hegemônico privilegia a assistência curativa e preconiza que as prevenções das 

doenças a partir de atitudes e comportamento individuais, essas práticas têm como 

estratégias o uso verticalizado de difusão de informações e ditam comportamentos a 

serem seguidos para a manutenção da saúde. 
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Neste contexto, além da relação a um estímulo somente temporário, a 

população em comento não muda de comportamento e gera a falta de estímulo na 

organização da comunidade para o desenvolvimento da cidadania e participação 

nas atividades efetivadas pela unidade de saúde. 

Tendo em vista que o PSF se constitui em lócus de fomento a participação da 

população, Merhy (2002 apud COSTA et al, 2009) diz que promover saúde é 

estabelecer uma nova relação entre os sujeitos, ou seja, tanto o profissional  quanto 

o usuário podem ser produtores de saúde, o que só é possível por meio de uma 

processo dialógico entre os saberes, no qual  vai contribuir com seu conhecimento 

peculiar de situação, acreditando-se que o desenvolvimento efetivo da participação 

tem como ponto de partida as práticas vivenciadas no cotidiano. Ou seja, o direito à 

saúde tem como co-requisito fundamental uma assistência à saúde eficiente, 

asseverando que “[...] a oferta e o uso do serviço de saúde não dependem de sua 

simples existência, mas das facilidades ou dificuldades de seu acesso que os 

usuários vivenciam” (Ibidem, p. 887). 

O trabalho de atenção à saúde na adolescência priorizando o acolhimento, 

além de possibilitar a ampliação de conhecimentos relativos à saúde sexual e 

reprodutiva, pressupõe um momento de aprendizagem em relação ao administrar 

novas descobertas a emoções e de perceber as mudanças que acontecem com o 

corpo em decorrência da carga hormonal. 

[...] o acesso aos cuidados de saúde tem sido associados à redução de 
comportamentos de risco, aumento de hábitos saudáveis e melhora da 
saúde, principalmente dos adolescentes. Por outro lado, existem poucos 
serviços no Brasil disponíveis para atender especificamente as 
necessidades próprias dos adolescentes, configurando-se em obstáculo ao 
acesso às informações e às ações que protejam adequadamente a sua 
saúde (CARVALHO et al, 2008, p. 887). 

Assim, compreendemos que a atenção integral à saúde sexual e reprodutiva 

na adolescência requer atuação profissional interdisciplinar e intersetorial, necessita 

de formação e serviços que garantam as condições de atendimento e confiabilidade 

das informações.  

Entendemos que a atenção integral à saúde sexual e reprodutiva deve 

congregar ações de promoção de saúde com discussões dos direitos de cidadania, 

participação e controle social, acolhimento, atendimento integral, atividades de 
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educação em saúde como orientações para uma sexualidade segura e realização de 

grupos educativos, ações de prevenção como vacinação, saúde bucal, notificação 

de situações de violência, realização de pré-natal e, se necessário, encaminhamento 

para serviços especializados ou de referências de assistência primária, secundária e 

terciária (BRASIL, 2007b).  

Dito isto, passamos à análise das ações de promoção e educação em saúde 

desenvolvidas para a garantia do direito à saúde sexual e reprodutiva na 

adolescência em um recorte pontual. 
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3.  A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA NO MUNICÍPIO 

DE OEIRAS/ PI. 

 

3.1 OS CAMINHOS DA PESQUISA.  

 

O direito à saúde sexual e reprodutiva na adolescência visto sob o foco da 

atenção básica é abordado neste estudo a partir das ações de promoção e 

educação em saúde, desenvolvidas na Estratégia Saúde da Família.  

 A temática do direito à saúde na adolescência nos levou à seguinte questão: 

"As ações de promoção e prevenção desenvolvidas pelas equipes da Estratégia 

Saúde da Família garantem a efetivação do direito à saúde sexual e reprodutiva na 

adolescência?". Buscamos averiguar que ações de promoção da saúde nas 

informações em saúde são desenvolvidas que efetivam o direito à saúde sexual e 

reprodutiva para os (as) adolescentes na Estratégia Saúde da Família no município 

de Oeiras/PI.  

Compreendemos que a efetivação do direito à saúde sexual e reprodutiva na 

adolescência apresenta-se permeada de contradições por se constituir em valores 

morais, éticos, culturais, sociais e econômicos. Estas contradições são vivenciadas 

pelos (as) adolescentes, suas famílias e profissionais da rede de saúde. Portanto, 

desvelar essas contradições significa entender a adolescência a partir de suas 

particularidades como ciclo de vida e principalmente os adolescentes como sujeito 

de direitos. 

O estudo caracteriza-se como exploratório, de análise qualitativa. Gil (2002) 

afirma que os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua 

experiência em torno de determinado problema, aprofundando seu estudo nos 

limites de uma realidade específica, por conseguinte, buscando sua historicidade 

para em seguida desenhar sua análise. Desta forma, este estudo fundamenta-se no 

método dialético, ou seja, é a partir do desvelamento das contradições que 

permeiam o direito à saúde sexual e reprodutiva na adolescência que analisaremos 

a sua efetivação.  
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Adotamos como procedimento de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e 

documental. A primeira consta da revisão de literatura referente ao objeto de estudo, 

permitindo “[...] um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados com o 

tema” (MARCONI e LAKATOS, 1996, p. 24), referentes ao fenômeno estudado. As 

fontes da pesquisa bibliográfica foram livros e publicações periódicas, ou seja, obras 

de referencia, revistas e artigos científicos publicados. Já a pesquisa documental 

caracteriza-se como “a fonte de coleta de dados restrita a documentos” (idem, p. 

57), a partir informações documentadas, relatórios e bancos de dados, ou seja, 

acervos já existentes. 

 

3.1.1. ETAPAS DA PESQUISA 

 

1ª ETAPA 

O processo de construção da investigação de campo iniciou-se desde a ida à 

Secretaria de Saúde do município para apresentação do projeto de pesquisa e 

oficializar a permissão para a coleta de dados. Nesta ocasião foram solicitados 

documentos referentes às ações e cuidados preventivos e de promoção da saúde 

desenvolvidos pela ESF, seguidos dos informes quanto à pesquisa e da solicitação 

de anuência à utilização dos dados.  Ficou esclarecido ao gestor que o estudo é de 

base documental, portanto, não oferecia quebra de sigilo dos envolvidos. 

O universo da pesquisa é o município de Oeiras/PI, em particular, a Estratégia 

Saúde da Família. A amostra constituiu-se nas 14 Equipes Saúde da Família que 

desenvolveram ações relacionadas à temática, preconizadas pelo Ministério da 

Saúde.Essas equipes (ESF) atuam no município com unidades básicas de saúde 

localizadas territorialmente nas zonas urbana e zona rural.  

 Foram levantados dados correspondentes ao período de janeiro de 2010 a 

janeiro de 2011. Os documentos encontrados como fonte de informação primária 

foram o Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) e os relatórios de 

Atividades das Unidades de Saúde da Família. Estes registram as ações 

desenvolvidas pelas Equipes, que envolvem ações de promoção e educação em 

saúde e foi fornecida pela Secretaria de Assistência à Saúde (SAS/DATASUS). 
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Também foi utilizada, como fonte secundária, dados do Programa Saúde do 

Adolescente (PROSAD/MS), bem como o Boletim Informativo Epidemiológico de 

AIDS (MS) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

2ª ETAPA 

Para operacionalização da pesquisa selecionamos os seguintes dados:  

 Consolidado do SIAB /MS: 

1. Número de famílias atendidas na ESF; 

2. Número de pessoas distribuídas por sexo e faixa etária atendidas na 

ESF; 

3. Número de adolescentes grávidas atendidas na ESF. 

 Relatórios de Atividades das Unidades de Saúde da Família: 

1. Ações de promoção de saúde desenvolvidas pelas Equipes de Saúde 

da Família;  

2. Ações/programas/projetos desenvolvidos de educação em saúde para 

prevenção de gravidez na adolescência pelos profissionais da Equipe 

da Estratégia de Saúde da Família; 

3. Acesso e regularidade das ações; 

4. Atividades interdisciplinares;  

5. Ações intersetoriais. 

 

3ª ETAPA 

Nesta fase da pesquisa realizamos a análise e interpretação dos dados 

coletados, baseados na Analise de Conteúdo proposta por Bardin. O termo pode 

então ser compreendido como "um conjunto de instrumentos metodológicos, cada 

vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 'discursos' 

(conteúdos e continentes) extremamente diversificados" (BARDIN, 2009, p.11). 

Torna-se então um conjunto de técnicas de análise de comunicação que visa "[...] 

obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam fazer inferência de 

conhecimentos relativos a condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens" (idem, p.44).  
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 Segundo Bardin (2009) existem várias maneiras para analisar conteúdos das 

pesquisas, quais sejam: análise de avaliação ou representacional; análise de 

expressão; análise de enunciação e análise temática. Optou-se neste estudo pela 

análise temática, que como o próprio nome sugere, são analisados os itens de 

significação previamente determinados, ou seja, o foco da pesquisa emerge na 

sistematização dos dados (ibidem).  

Bardin (2009, p.122) diz que a exploração dos textos a serem utilizados numa 

pesquisa "consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar e em 

conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações”. A esta fase, 

denomina de leitura flutuante. 

 Seguindo este caminho metodológico demarcamos os documentos a serem 

analisados, constituindo assim o corpus (conjunto de documentos a serem 

submetidos aos procedimentos analíticos) da pesquisa. Em seguida os textos por 

temas principais para, posteriormente, criar as unidades de enunciação, 

classificação e interpretação acompanhando o roteiro. 

 

 

3.2 CONHECENDO O MUNICÍPIO DE OEIRAS – PI. 

 

 

Com data de instalação em 26 de dezembro de 1717, o município de Oeiras 

(PI), localizado a 320 km da atual capital Teresina, é o mais antigo do Estado do 

Piauí, tendo sido a sua primeira capital. A cidade possui um passado histórico 

importante, evidenciado nas edificações da arquitetura portuguesa, como a Capela 

de Nossa Senhora da Vitória, construída em 16976. Por essa razão faz parte da 

Associação Brasileira de Cidades Históricas – ABCH.  

 De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000), a população total do 

Município era de 33.910 habitantes em 2000 e hoje totaliza 35.646 habitantes (IBGE, 

2010). Com área territorial de 2.702 km², Oeiras representa 1.08% da área total do 

Estado, 0.17% da Região e 0.03% de todo o território brasileiro. Faz parte da 

microrregião de Picos (PI), onde a mesorregião é Sudeste Piauiense. Assim, a 
                                                           
6
 SOARES FILHO, A. R. Oeiras: geografia urbana. Teresina: Júnior, 1994. 
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cidade integra-se ao Território da Cidadania do Vale do Canindé, apresentando 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,625 no ano 2000, segundo o Atlas de 

Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). 

Informações contidas no Sistema de Informações da Atenção Básica – SIAB 

mostram que o município possui 8.351 domicílios e 8.985 famílias cadastradas. 

Sendo 16.371 homens, ou seja, 48,35%. Já as mulheres somam 17.539 e 

correspondem a 51,7% dos habitantes.  A população está assim distribuída em 

urbana com 19.629 ou 57,9% e rural com 14.281 e corresponde a 42,1% das 

pessoas residentes no município de Oeiras7. Quanto à distribuição por faixa etária, o 

município dispunha no ano 2000 de 6.807 adolescentes entre 10 e 19 anos, que 

abrange a faixa etária denominada de adolescência preconizada pelo Ministério da 

Saúde e OMS. 

                               

  

 3.2.1. SAÚDE 

  

 

 O Programa Saúde da Família (PSF) implantado no Brasil pelo Ministério da 

Saúde no ano de 1994 formava equipes de assistência à saúde das famílias 

circunscritas a um determinado território, como objeto de intervenção através da 

atuação das equipes de saúde distribuídas em unidades básicas de saúde. Hoje, o 

PSF ganhou abrangência e se tornou mais que um mero programa assistencial, mas 

uma estratégia de atenção à saúde da população brasileira vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), então chamada de Estratégia Saúde da família (ESF).  

Conforme afirma Carvalho (2010) aos serviços públicos compete acolher a 

comunidade territorial, flexibiliza rotinas e processos que melhor atendam suas 

demandas. Portanto, com compromissos voltados para a comunidade adstrita, os 

serviços públicos básicos, em especial os serviços de saúde vinculados à ESF, 

devem combinar diversas modalidades de atenção ancoradas na família e na 

comunidade, as quais por sua vez, ganham centralidade na política social e de 

saúde. 

                                                           
7
 IBGE. Fonte: Censo 2000. Disponível em: HTTP://www.ibge.gov.br/censo2000. 
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Na ESF, modelo baseado na delimitação ou adscrição de território ou áreas 

de abrangência, o foco da atenção desloca-se do indivíduo para a família, nas ações 

coletivas de saúde, sendo esta perspectiva seguidora de uma tendência atual das 

políticas sociais em geral, não se restringindo apenas à área de saúde (SARTI, 

2010). 

 Com relação aos indicadores de Atenção Básica no município investigado, 

constatamos que no ano de 2008, 110,9% da população é coberta pela ESF, porém 

com baixa média mensal de visitas domiciliares, correspondendo a 0,06%. Além 

disso, verificamos uma cobertura de consulta de pré-natal considerável (86,3%). No 

entanto no ano de 2009, o percentual de cobertura pela Estratégia de Saúde da 

família cai para o percentual 93,7%, com aumento na média mensal de visitas por 

famílias para 0,07%.  Já o percentual de cobertura de consultas de pré-natal foi de 

89,2%. Os dados ainda revelam uma variação negativa de população coberta pela 

ESF, no período de 2007 e 2009 (tabela1).  

 Tabela 1  -    Indicadores da Atenção Básica 

Ano Modelo de 
Atenção 

População 
coberta  

(1)
 

% população 
coberta pelo 

programa 

Média mensal de 
visitas por família 

(2)
 

% de cobertura de 
consultas de pré-natal 

(2)
 

2007 PACS - - - - 

PSF 34.384 97,0 0,06 88,6 

Total 34.384 97,0 0,06 88,6 

2008 PACS - - - - 

PSF 40.004 110,9 0,06 86,3 

Total 40.004 110,9 0,06 86,3 

2009 PACS - - - - 

PSF 34.010 93,7 0,07 89,2 

Total 34.010 93,7 0,07 89,2 

Fonte: SIAB. Situação da base de dados nacional em 22/02/2010. 
Notas: 
(1): Situação no final do ano 

(2) Como numeradores e denominadores, foi utilizada a média mensal dos mesmos. 
 

Compreendemos que a visita à família preconizada pelo Ministério da Saúde, 

integra a atenção à saúde e baseia-se na convivência da Equipe Saúde da Família 

com o usuário, sua família e com os cuidadores. Portanto, é um instrumento para 

conhecimento da realidade socioeconômica e das condições de saúde da população 

adscrita, devendo ser realizada com frequência pela Equipe da Estratégia saúde da 

Família, fato que não se pode observar no município nos últimos anos. 
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Assim, entendemos que a Estratégia Saúde da Família (ESF) é a porta de 

entrada do sistema, seu objetivo fundamental é promover mudanças na qualidade 

de vida e nas condições de saúde da população usuária. Para tal, se propõe realizar 

ações assistenciais compreendendo a integralidade da saúde do indivíduo e família 

e na comunidade.  

Em Oeiras existem atualmente 14 equipes da Estratégia Saúde da Família 

(ESF), com 07 unidades básicas de saúde na zona urbana.   

O número das pessoas cobertas pela ESF da zona urbana é de 5.956 

distribuídas em sexo, faixa etária e adolescente na condição de gravidez estão 

distribuídas, por equipe (Tabela 2).  

Tabela 2– Famílias cadastradas, adolescentes atendidos por sexo e faixa etária na Estratégia 
Saúde da Família, zona urbana de Oeiras – PI, ano janeiro de 2010 a janeiro de 2011. 

Equipes Famílias 
Cadastradas 

 
Nº 

ADOLESCENTES 
(sexo e faixa etária) 

Condição 
Gestante 

M F 

Total 
Nº 

10  
a  
14 

15  
a  
19 

Total 
Nº 

10 
a 
14 

15 
a 
19 

10 a 19 

Nº % 

EQUIPE I – 
Várzea  

923 325 157 168 315 151 164 2  0,63 

Equipe II –  
Haiton Alves 

646 225 109 116 212 99 113 - - 

Equipe III – 
Rodagem de 
Picos 

1.060 354 182 172 388 208 108 1  0,26 

Equipe IV – 
Jereminha 

811 292 169 123 305 154 151 2  0,66 

Equipe V – 
Canela 

670 223 110 113 200 95 105 - - 

Equipe VI –  
Dr. Pedro 
Barbosa 

769 191 80 111 202 95 107 1  0,50 

Equipe XIV – 
Oeiras 

1.077 261 143 118 278 123 155 6  2,16 

TOTAL 5.956 1.851 930 921 1.900 925 975 12  4,21 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base no consolidado das famílias cadastradas no 
SIAB/DATASUS. 

 

Os dados da tabela revelam que os adolescentes do sexo masculino, 

totalizam 1.851, distribuídos de maneira semelhante nas fases de pré-adolescência 

(10-14 anos) e adolescência propriamente dita (15-19 anos). Predominam então, 

adolescentes do sexo feminino totalizando 1.900 indivíduos. 
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Tomando como ponto a definição de adolescência preconizada pelo Ministério 

da Saúde (2005) como indivíduos de idade compreendida entre 10 e 19 anos, estes 

totalizam 3.747 adolescentes cadastrados no conjunto das Unidades Básicas de 

Saúde na zona urbana de Oeiras. Estes dados revelaram ainda que no período 

estudo havia 12 adolescentes em condição de gravidez, distribuídas em cinco das 

sete equipes de ESF que atuam nesta zona do município, excluindo-se apenas duas 

(EQ; II; V), nas quais não foram identificadas adolescentes na situação referida. 

Tabela 3 – Famílias cadastradas, adolescentes atendidos por sexo e faixa etária na Estratégia 
Saúde da Família, zona rural de Oeiras – PI, ano janeiro de 2010 a janeiro de 2011. 

Equipes Famílias 
cadastradas  

Nº 

ADOLESCENTES  
(sexo e faixa etária) 

Condição 
Gestante 

M F 

Nº 10  
a 

 14 

15  
a  
19 

Nº 10 
 a  
14 

15  
a  

19 

10 – 19 

Nº % 

Equipe VII  
Briona 

637 250 113 137 257 126 131   

Equipe VIII 
Buriti do Rei 

507 170 72 98 169 90 79 1  0,59 

Equipe IX  
Morro Redondo 

769 294 147 147 341 153 188 1  0,29 

Equipe X 
Contentamento 

647 238 130 108 226 125 101 4  1,77 

Equipe XI  
 Alagoinha 

605 244 123 121 227 111 116 2  0,88 

Equipe XII  
Várzea Tranqueira 

408 159 94 65 137 64 73 1  0,73 

Equipe XIII  
Boa Nova 

473 187 98 89 161 84 77 1  0,62 

TOTAL 4.046 1.542 777 765 1.518 753 765 10  4,88 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base no consolidado das famílias cadastradas no 
SIAB/DATASUS. 

 

Os dados da tabela acima demonstram a existência de 4.046 famílias 

cadastradas na ESF na zona rural de Oeiras, perfazendo um percentual de 40,45% 

ou seja, 14.281 habitantes, segundo o Censo (2000). Sendo um total de 3.060 

adolescentes de ambos os sexos e na faixa etária entre 10 a 19 anos, 

correspondendo a 50% dos adolescentes cadastrados nas unidades básicas de 

saúde na zona rural do município de Oeiras. 

Na zona rural foi registrado um total de 10 adolescentes na condição de 

gravidez em seis das equipes de ESF que atuam nas unidades de saúde básica 
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deste território, verificado que em uma das unidades (EQ – I) não apresenta registro 

de adolescente nesta condição. 

Os dados acima evidenciam um total de 10.002 famílias cadastradas na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) sendo 5.956 ou 59,54%, situada na area urbana 

e 4.046 ou 40,45% na zona rural do município, estes dados sugerem a garantia de 

acesso aos serviços de saúde, bem como potencializam a garantia dos direitos 

sociais à saúde pelo cidadão. Os dados evidenciam ainda um total de 6.811 

adolescentes, até janeiro de 2011, possuem prontuários de atendimento nas 14 

unidades Estratégia Saúde da Família, sendo que destes 3.418 são do sexo 

feminino e 22 encontram-se na condição de gestante, ou seja, 0,64% do total. 

 O número diferencia-se no tocante à questão da zona a que pertencem, 

sendo 12 na zona urbana e um número menor (n=10) na zona rural. Vale ressaltar 

que o número inferior de gestantes adolescentes na zona rural pode associar-se a 

pontualidade da investigação, verificamos também um número inferior de 

adolescentes.  

Conforme dados do sistema de informação da Secretaria Estadual de Saúde 

do Piauí (SESAPI), dentre as cidades existentes no Estado, o município de Oeiras 

apresentou em 2005 índices elevados de gestação na faixa etária de 10 a 14 anos, 

acordada como gestação de risco pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2000). 

Dados do Ministério da Saúde indicam ainda que de 1999 a 2004, houve um 

aumento de 3,2% de adolescentes grávidas, na faixa etária entre 10 a 19 anos8. No 

Brasil, em 2009, segundo dados do Ministério da Saúde ocorreram 444.056 partos 

em adolescentes com idade entre 10 a 19 anos. No estado do Piaui, na mesma faixa 

etária, no ano de 2007 ocorreram 13.807 partos e em 2009 foram realizados um total 

de 9.951 partos, estes dados demonstram uma redução do número de adolescentes 

grávidas. O município de Oeiras segue a tendencia nacional de redução de gravidez 

nesta faixa etária, em julho de 2009, existiam 27 adolescentes grávidas com idade 

correspondente a 10 a 19 anos. No ano de 2011, o município tem registrado até 

maio, 22 adolescentes grávidas. Podemos deduzir que a redução do número de 

gravidez na faixa etária de 10 a 19 anos esteja relacionada com as ações de 

                                                           
8
. Fonte: MS DATASUS SIH_SUS TAbSAS 20/01/2010. 
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cuidados preventivos e de promoção da saúde sexual e reprodutiva promovidas pela 

ESF.  

Em relação ao número de estabelecimentos por tipo de prestador de serviço 

de saúde, são 27 estabelecimentos públicos (49%) e 28 privados (51%). Verificamos 

que 22 dos estabelecimentos do setor público se configuram como Posto de Saúde 

ou Unidade Básica de Saúde que no modelo de atenção à saúde do SUS são 

considerados essenciais para a realização de ações de promoção e prevenção da 

saúde sexual e reprodutiva na adolescência (Tabela 4).  

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. 
Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS. 

 

Entendemos que as ações da atenção primária se enquadram na perspectiva 

de transformar o perfil epidemiológico da saúde e as demandas por serviços 

assistenciais (MATTOS, 2003). A incorporação da abordagem da prevenção e 

promoção da saúde na atenção básica na Estratégia de Saúde da Família sugere 

um potencial de reorientação das ações para além da doença, mas envolve 

compreender os determinantes sociais da saúde que geram iniquidades que são 

preveníveis e evitáveis (STARFILD, 2002; CONASS, 2004). Desta forma, 

entendemos que a promoção da saúde - aqui traduzida como políticas públicas 

saudáveis - podem e devem gerar na realidade local, com colaboração intersetorial, 

a efetivação dos direitos sociais de cidadania. 

 Desta forma, mesmo considerando o cenário muitas vezes desfavorável à 

efetivação do direito à saúde sexual e reprodutiva entendemos que existe um 

movimento no cenário nacional de reconstrução no que se refere à integralidade na 

assistência e cuidado de saúde do adolescente, mesmo que contraditoriamente 

Tabela 4 - Número de estabelecimentos por tipo de prestador segundo tipo de 
estabelecimento. Dez/2009 

Tipo de estabelecimento Público Privado Total 

Centro de Atenção Psicossocial 01 - 01 

Centro de Apoio a Saúde da Família 01 - 01 

Centro de Saúde /Unidade Básica de Saúde 13 - 13 

Clinica Especializada/Ambulatório Especializado 01 03 04 

Consultório Isolado - 15 15 

Hospital Geral 01 03 04 

Posto de Saúde 09 - 09 

Unidade de Atenção à Saúde Indígena - - - 

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia - 07 07 

Unidade de Vigilância em Saúde 01 - 01 

Total 27 28 55 
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existem também ações de negação desse direito. Esta ação de negação ocorre 

quando há uma falta de articulação, ou melhor, intersetorialidade dos programas e 

políticas setoriais públicas que incorporem as discussões e reflexões da promoção 

da saúde nas ações da atenção primária à saúde, portanto, a melhoria das 

condições de vida.  

Dito isto, é importante ressaltar que os dados analisados demonstram existir 

98.891 ações de promoção e prevenção em saúde apresentada sendo que apenas 

1.149 foram aprovadas, ou seja, 22,5% de ações de promoção e prevenção 

realizadas. Já com relação às ações coletivas / individuais em saúde no município 

de Oeiras 98.386 foram apresentadas e 1.149 foram aprovadas, ou seja, 22,4%. 

Assim, do total de 197.782 ações propostas, aqui incluindo as ações de vigilância à 

Saúde apenas 2.298 foram aprovadas, ou seja, 1,16% (Tabela 5).  

Desta forma podemos inferir que as 14 equipes da Estratégia Saúde da 

Família vêm realizando mais ações de prevenção com regularidade, por exemplo, a 

imunização de todos os adolescentes na faixa etária entre 12 e 19, como preconiza 

o MS, contra a hepatite B, do que ações de promoção da saúde. 

Consideramos que é só a partir do ano de 2011 que ações de educação em 

saúde vêm sendo realizadas no município. Porém, essas ações se limitam a 

palestras semestrais em dois momentos festivos da cidade, a saber, o Oeiras – folia 

(carnaval fora de época) e o período do carnaval. Nestas festas, temas como 

DST/AIDS e gravidez na adolescência são abordados focando a prevenção e 

minimização de exposição a riscos.  

Tabela 5 - Quantidade e valor aprovados e apresentados dos procedimentos ambulatorial por 
município de atendimento, segundo grupo e subgrupo de procedimentos - 2009 

Categoria de procedimentos Qtd. 
Aprovada 

Valor Aprovado Qtd. 
Apresentada 

 Nº % R$ % Nº % 

Ações de promoção e prevenção 
em saúde 

1.149 0,4 - - 98.891 22,5 

Ações coletivas/individuais em 
saúde 

1.149 0,4 - - 98.386 22,4 

Vigilância em saúde - - - - 505 0,1 

Total 2.298 1.16   197.782  

Fonte: SIA/SUS. Situação da base de dados nacional em 30/04/2010. 
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Com relação às doenças sexualmente transmissíveis, segundo dados do 

Boletim Epidemiológico do Departamento Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais 

do Ministério da Saúde, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), até 30 de junho de 2009, 462.237 casos de AIDS em todo o 

Brasil, no qual a região Nordeste encontra-se em terceiro lugar com 50.989 casos de 

AIDS.  

 Dentre os estados da região Nordeste, o Piauí ocupa o 7º lugar em números 

de casos de AIDS. Segundo os dados da secretaria estadual de saúde, entre 1975 e 

2003, havia sido notificado um total de 4.201 casos de AIDS na população em geral. 

Em 2010 foram diagnosticados 134 novos casos, sendo 84 casos do sexo masculino 

e 50 do sexo feminino. Destes 134 novos caos, na idade entre 20 a 39 anos, foram 

diagnosticados 32 casos e na faixa etária de 01 a 18 anos 03 novos casos 

notificados. Observa-se a crescente infecção no sexo feminino cuja concentração na 

faixa etária entre 25 a 30 correspondem a 40,23% dos casos. Nesta mesma faixa 

etária 36,60% dos casos corresponde ao sexo masculino. Com relação à totalização 

casos de AIDS, em ambos os sexos, temos 39,07%, na faixa etária entre 25 a 34 

anos. Na faixa etária de 13 a 24, o percentual é 15,89% no sexo feminino e no sexo 

masculino é de 10,53% (PIAUÍ, 2010). 

A crescente infecção no sexo feminino pode ser atribuída por ser uma 

população extremamente vulnerável à exposição ao HIV. Dentre argumentos são 

citados "[...] o de que as mulheres ainda se encontram em condições de 

dependência econômica e emocional aos parceiros que afastam ou dificultam 

possibilidades de negociação do preservativo [...]" (PIAUÍ, 2010, p. 10). 

Verificou-se com base nestes dados que o Piauí vivencia o fenômeno da 

feminização da AIDS, por conta da dependência econômica e emocional e pela 

impossibilidade de negociarem o uso de preservativo com os seus parceiros. Os 

casos de AIDS notificados de adultas jovens permite deduzir que grande parte desse 

grupo tenha adquirido o vírus HIV ainda na fase da adolescência, o que torna 

urgente acionar estratégias preventivas direcionadas para este segmento 

populacional. O percentual de meninas e adolescentes infectadas reforça a 

necessidade de se trabalhar ações com foco no público jovem, prioritariamente o 

sexo feminino. 
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No município de Oeiras/PI, entre 1975 e 2003, foi notificado um total de 25 

casos de AIDS. No ano de 2010 apenas 03 novos casos de AIDS foram 

diagnosticados e notificados, presume-se que esta redução pode ser atribuída ao 

investimento em campanhas preventivas, assistenciais e de vigilância da AIDS sobre 

o estado (PIAUÍ, 2010). 

A problemática da AIDS, a partir da década de 1990, passou a ser vista como 

algo que ultrapassa o campo específico enquanto discussão e reflexões acerca da 

estrutura da sociedade, sua organização política como também das estratégias 

estatais frente às desigualdades sociais (SOUSA et al, 2008). 

Para Barbosa e Villela (1996) é possível afirmar que a vulnerabilidade social 

ao HIV/AIDS vivenciada pelas jovens e adolescentes piauienses, poderia ser 

explicada por meio da interpelação de fatores de diferentes naturezas, que 

compreenderiam três dimensões: a individual, advinda em última instância da 

dificuldade de acesso às informações referentes à prevenção e aos meios para 

efetivá-las, como o preservativo e os informes educativos; a social, resultante do 

acesso a serviços públicos, como educação e saúde, aptos a reduzir a 

vulnerabilidade individual; e, política, determinada pela elaboração e implementação 

das políticas de saúde para o combate ao HIV, articuladas às políticas públicas de 

proteção à população feminina. 

A evidência do elevado grau de vulnerabilidade mostra ser imperiosa a 

necessidade de um trabalho educativo que incorpora a discussão sobre o assunto, 

não extensivo apenas às adolescentes, mas a seus parceiros, considerado de 

fundamental importância no sentido de contribuir para a mudança do quadro. A 

ampliação de serviços e/ou ações possibilitam garantir o acesso das adolescentes e 

jovens à informação de qualidade, discutindo aspectos como relações de 

gênero/sexualidade, violência e outras dimensões da vulnerabilidade, como por 

exemplo, o uso de drogas, partindo de informações trazidas por este segmento 

populacional, propiciando assim a sua inserção nos serviços de promoção e atenção 

à saúde (PIAUÍ, 2010). 
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3.2.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
 

 

As políticas públicas da Assistência Social no município de Oeiras envolvem o 

compromisso governamental na garantia dos direitos de cidadania regulamentados 

com transparência e controle social, integrando ações voltadas às famílias em 

situação de vulnerabilidade social.   

No município, entre os programas voltados para a garantia dos direitos dos 

adolescentes há o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que tem 

como objetivo a retirada de crianças e adolescentes vítimas da exploração de 

trabalho infantil a partir da inserção na rede escolar com frequência mínima de 85% 

nas atividades de ensino regular e o Programa Bolsa Família (PBF) que mediante 

inclusão no Cadastro Único são aptos para receber os benefícios do Ministério do 

Desenvolvimento.  

Ainda na Política de Assistência Social existe também no município o 

Programa Nacional de Inclusão de Jovem (ProJovem) do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), que teve início no ano de 2009. 

Este tem como objetivo complementar a proteção social básica à família, criando 

mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária, como também criar 

condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema 

educacional.  

O município de Oeiras investiu em políticas públicas voltadas para o 

adolescente e foi aprovado com o Selo UNICEF (edição 2008) concorrendo à edição 

2009/2012 através do Conselho Tutelar (CT) e Conselho da Criança e do 

Adolescente com ações e debate permanente com a sociedade, dentre as quais 

podemos destacar a atenção à saúde reprodutiva do adolescente.  

Na área da educação 35% da população total é analfabeto (OEIRAS, 2010), o 

que garantiu a sua inclusão no Programa Brasil Alfabetizado (PBA) do Ministério da 

Educação (MEC). Este programa dá prioridade aos municípios que apresentam a 

taxa igual ou superior a 25% de analfabetos. Seu objetivo é contribuir para a 

redução das taxas de analfabetismo, mediante universalização da alfabetização e a 

continuidade dos estudos em níveis mais elevados.  
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Já os indicadores municipais dos níveis de educação na população jovem 

(tabela 6) demonstram que o percentual de indivíduos alfabetizados vem crescendo, 

em especial, na faixa etária correspondente à adolescência, ou seja, com idade de 

15 a 17 anos, que no ano de 1991 era de 55,0% passando para 93,1% no ano 2000. 

Este aumento decorre dos incentivos realizados pelo estado do Piauí à educação 

formal, entendendo-a como uma das formas de modificar a realidade social das 

populações pobres.  

       Desta forma, os incentivos financeiros públicos para a educação minimizam em 

parte as expressões da questão social historicamente determinada no Brasil, 

expressões estas também presentes no município de Oeiras. 

Tabela 6 - Nível Educacional da População Jovem, 1991 e 2000. 

Faixa 
etária 
(anos) 

Taxa de 
analfabetismo 

% com menos de 4  
anos de estudo anos 

% com menos de 8  
de estudo 

% frequentando a 
escola 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

7 a 14 55,8 23,3 - - - - 68,0 94,2 

10 a 14 41,0 16,2 89,7 76,2 - - 72,6 93,1 

15 a 17 26,0 12,2 61,2 43,1 96,8 85,8 55,0 71,4 

18 a 24 28,1 12,4 48,5 36,0 78,9 68,6 - - 

Nota: (  - ) = Não se aplica 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil- Perfil Municipal - Oeiras (PI). 2000 

 

3.3. AS AÇÕES REALIZADAS DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE PELA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A ADOLESCÊNCIA EM OEIRAS. 

 

 3.3.1 AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM SAÚDE. 

 

No Brasil os principais problemas referentes à saúde sexual e reprodutiva na 

adolescência estão relacionados às relações de gênero, à gravidez não planejada e 

aos riscos de infecções sexualmente transmissíveis (DST), além dos eventos de 

violência que afetam a saúde. 

Dito isto, entendemos que promoção da saúde é um conceito que apresenta 

contradições, portanto, as estratégias e práticas incorporam interesses divergentes e 

o discurso não é homogêneo. Difere da prevenção de doenças, pois o enfoque da 

promoção é mais amplo, pois busca no enfrentamento dos determinantes sociais, 
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políticos, culturais e econômicos do processo saúde-doença alcançar a melhoria das 

condições de vida dos indivíduos. Assim, para a prevenção evitar a enfermidade é o 

objetivo maior, já a promoção da saúde vai além do comportamento e estilos de vida 

saudáveis, seu objetivo maior é saúde como direito e como qualidade de vida 

(CZERESNIA, 2009).  

Conceitualmente o mesmo ocorre com as discussões sobre a definição 

teórica de educação em saúde. É um conceito permeado de múltiplas 

determinações, envolve vários significados e perspectivas de análise e requer uma 

compreensão de diversos campos de saberes científico e popular. Numa perspectiva 

ampliada compreende políticas públicas saudáveis com recursos, gestão de 

pessoas e ambientes apropriados para reorientar ações e serviços de saúde para 

além da clínica tradicional, medicalização da vida social e práticas curativas. Neste 

sentido, entendemos que a educação em saúde na perspectiva crítica requer ações 

embasadas numa pedagogia libertadora e comprometida com a formação do 

indivíduo, família e comunidade.  

Concordamos com as análises de Traverso-Yépez que afirma que  

A preocupação pela adoção de comportamentos saudáveis fundamenta-se 
na premissa de que boas partes dos problemas de saúde estão 
relacionados com estilos de vida e a estratégia para trabalhar essa dinâmica 
foi a „educação para saúde‟. Porém, reconhece-se que existem muitas 
formas de educar, sendo que campanhas e palestras de informação, 
objetivando mudanças de condutas, tendem a negligenciar o que Freire 
(2003, p.22) colocou com tanto acerto: „”ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou para sua 
construção‟”. O que nos traz de volta aos aspectos psicossociais do 
processo (2007, p.225-226).  

É com base nestas concepções de promoção e educação em saúde que 

iremos analisar as ações desenvolvidas pelas Equipes da Estratégia Saúde da 

Família visando analisar as ações como indutoras da melhoria das condições de 

vida.  

A expressão condições de vida permite que a definição de promoção em 
saúde ultrapasse os limites daqueles fatores estritamente comportamentais, 
observáveis em geral durante o relacionamento interpessoal que ocorre no 
âmbito do nível local, para prender-se a uma teia de interações muito mais 
complexa, constituída pela cultura, por normas e pelo ambiente 
socioeconômico, cada um deles se associando com o significado histórico 
mais amplo do que se convencionou denominar de estilo de vida 
(CANDEIAS, 1997, p. 210). 
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Iremos partir da criação das Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes e Jovens, fruto do processo de articulação entre 

profissionais, Organização Não Governamentais, pesquisadores e movimentos 

sociais em defesa da adolescência que resultou na Política Nacional de Atenção à 

Saúde de Adolescentes e Jovens9 (PNASDJ), implantada pelo Ministério da Saúde 

em 2005. O objetivo da Política é sensibilizar e mobilizar gestores e profissionais 

para integrar as ações, programas e políticas do SUS e em outras areas 

estratégicas do governo com ações e programas interfederativas e intersetoriais 

direcionadas à atenção integral à saúde (BRASIL, 2010). 

Tendo em vista o modelo de atenção à saúde com base na integralidade do 

cuidado no âmbito da promoção e educação em saúde a ESF deve ter como 

objetivo a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e das famílias. Neste 

sentido, as equipes devem atuar de forma inter e multidisciplinar na atenção integral 

mediante ações de interferência positiva na melhoria das condições de saúde da 

população usuárias. 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2000) e o Programa de 

Saúde do Adolescente (PROSAD. BRASIL, 1996) é fundamental que adolescentes 

conheçam o funcionamento dos seus corpos, para que esse conhecimento os auxilie 

no controle de sua capacidade reprodutiva e ajude a entender melhor como agem os 

métodos contraceptivos e a realizar cuidados para evitar doenças sexualmente 

transmissíveis e outras doenças que possam alterar a saúde reprodutiva e sexual. 

Neste sentido, é necessário que as pessoas que se encontram neste ciclo de 

vida sejam contempladas com programas eficazes que além de abranger aspectos 

outros, como a saúde bucal, a violência intrafamiliar, também a saúde reprodutiva, o 

uso adequado de métodos contraceptivos para o sexo seguro, e outros inerentes à 

prevenção de DST ou aborto por conta de uma gravidez não planejada, fator que 

aparece como uma das dez principais causas de mortalidade entre as adolescentes 

brasileiras (BRASIL, 1996). 

Dito isto, ressaltamos que no município de Oeiras não existe nenhum 

programa específico e diferenciado para adolescentes grávidas nas unidades de 

saúde da família. As adolescentes que estão na condição de gestante, que se 
                                                           
9
 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.167, de 7 de julho de 2005. 
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encontram e realizam consultas regulares são cadastradas ao Sistema de 

Informação em Saúde Pré-natal (SISPRENATAL). 

Além disso, o uso de metodologias educativas específicas para adolescentes 

não faz parte da rotina de todas as equipes da ESF no município. Este fato justifica-

se pela quase inexistência de grupos de adolescentes formados para as ações de 

saúde. Quando possível, os profissionais que atuam nesta condição realizam a 

entrega de preservativos e anticoncepcionais, momento no qual são prestados 

esclarecimentos sobre o uso adequado destes contraceptivos, envolvendo 

adolescentes e suas famílias, tendo em vista que a família, como área prioritária 

preconizada pelo Programa Saúde do Adolescente, deve ser considerada na 

abordagem de atenção à saúde, possibilitando à família a apropriação de 

conhecimentos sobre as condições de saúde de seus filhos adolescentes (BRASIL, 

1996). 

Desta forma, concordamos com Candeias quando afirma que  

Na prática, a educação em saúde constitui apenas uma fração das 
atividades técnicas voltadas para a saúde, prendendo-se especificamente à 
habilidade de organizar logicamente o componente educativo de programas 
que se desenvolvem em quatro diferentes ambientes: a escola, o local de 
trabalho, o ambiente clínico, em seus diferentes níveis de atuação, e a 
comunidade, compreendida aqui como contendo populações-alvo que não 
se encontram normalmente nas três outras dimensões. Por constituir 
apenas uma parte de um conjunto de atividades, é óbvio tratar-se de uma 
atividade-meio (1997, p.210). 

Assim, compreendemos que para além das atividades de distribuição de 

preservativos, imunização dos adolescentes na faixa etária de 11 a 19 anos contra 

hepatite B, que são ações de rotina na agenda de atividades das equipes, torna-se 

necessário incorporar no planejamento e programação local a promoção da saúde 

visando à qualidade de vida.   

Neste sentido, as equipes da ESF além de desenvolver trabalho educativo de 

cunho preventivo no que tange à vida sexual e reprodutiva das adolescentes com 

relação às DST/AIDS, o conhecimento sobre as formas de transmissão destas 

doenças e do vírus HIV, a valorização do uso de medidas eficazes para preveni-las 

e aproximar os adolescentes e jovens cadastrados na ESF, de práticas seguras com 

relação à sua saúde e das pessoas com quem tem alguma interação, podem na 

perspectiva da pedagogia libertadora problematizar e refletir sobre seus direitos 
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sociais, o corpo, sexualidade, desejos, trabalho, participação política, cidadania, 

dentre outros.  

 

 

3.3.2.  ACESSO E REGULARIDADE DAS AÇÕES 

 

 

O acesso do cidadão ao serviço público de saúde no Brasil é um direito 

assegurado pela Constituição Federal de 1988. O Sistema Único de Saúde (SUS) 

instituído pela Carta Constitucional tem como uma das suas diretrizes básicas, o 

atendimento integral para as atividades de cunho preventivo e participação da 

comunidade (FLEURY, 1992). Assim, como cidadão de direito os adolescentes 

brasileiros têm direito à saúde, cabe ao Estado proporcionar esse acesso de forma 

universalizada, hierarquizada e regionalizada, em conformidade com os preceitos do 

SUS (BRASIL, 1992). 

A Estratégia Saúde da Família cuja atenção está centrada em família, 

entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, possibilita às equipes 

de saúde uma compreensão ampliada do processo saúde/doença/saúde e das 

necessidades de intervenção que vão além de práticas curativas (MENEZES, 2000). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) a ampliação do acesso ao 

Sistema de Saúde deve ocorrer pela ESF. Menezes (2000) expõe que as equipes do 

Programa realizam o cadastramento e o diagnóstico de saúde da comunidade 

dentro de suas áreas de abrangência, de forma a organizar e planejar as atividades 

com ênfase na promoção, proteção, vigilância e recuperação da saúde, e gerar 

informações para atualização das análises e diagnósticos da situação local mediante 

as características sociais, demográficas e epidemiológicas, registrando ainda que 

todo o trabalho realizado parte da visita domiciliar, fator essencial ao processo de 

vigilância à saúde e interação entre a equipe da ESF e a comunidade. 

Contatamos que no município, no período da pesquisa, não existem serviços 

específicos para atender às necessidades de saúde dos adolescentes. O Programa 

de Saúde do Adolescente não se encontra estruturado, apesar do município estar 

habilitado pelo Ministério da Saúde para efetivar o programa, pois dispõe da 
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caderneta do adolescente para fazer este acompanhamento e ações de promoção e 

educação em saúde.  

Desta forma, atualmente os trabalhos de promoção e educação em saúde 

realizados pelas equipes da ESF restringem-se à prevenção de doenças, a partir de 

solicitação de exames para as adolescentes grávidas com o acompanhamento pré-

natal e nos exames periódicos de colpocitologia, na imunização dos adolescentes 

contra hepatite B a cada dois meses, afixação de cartazes de campanhas 

educativas, entrega de folders, campanhas como o dia 1º de dezembro – Dia 

Mundial de Luta contra a AIDS, elaboradas pelo Ministério da Saúde para 

mobilização da população sobre a epidemia no país, tendo como público definido 

para foco os (as) adolescentes e os jovens. 

 

 3.3.3 ATUAÇÃO INTERSETORIAL E INTERDISCIPLINAR 

 

 

A atenção integral à saúde do adolescente compreende atuação intersetorial 

e interdisciplinar, necessitando de formação e serviços que assegurem as condições 

de atendimento e confiabilidade das informações. Esta incorpora a importância e a 

influência das dimensões políticas, culturais e socioeconômicos nas condições de 

saúde, estando, pois na dependência de ações intersetoriais e não exclusivamente 

de ações isolados do setor de saúde para o seu desenvolvimento (BRASIL, 2007). 

Com relação às ações intersetoriais as Equipes de Saúde da Família 

desenvolvem articulação com o setor de Educação mediante o Programa Saúde 

Escolar (PSE), visando possibilitar mediante parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação e a Coordenação Municipal de DTS/AIDS, capacitar e qualificar 

enfermeiros, médicos, agentes comunitários de saúde e professores para 

desenvolver ações de educação em saúde de caráter preventivo, abordando nos 

estabelecimentos de ensino temas transversais relacionados à saúde sexual e 

reprodutiva dos (as) adolescentes, no sentido de promover meios para que cada 

indivíduo possa traçar um caminho pessoal e original em direção ao bem-estar 

físico, psíquico e social. Nas palestras busca-se oferecer orientações aos (as) 

adolescentes para promover comportamentos saudáveis no referente sexo seguro, 
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gravidez não planejada, doenças sexualmente transmissíveis e no campo da 

sexualidade contribuir para desvendar tabus e preconceitos.  

Vale ressaltar aqui que o Ministério da Saúde (BRASIL, 1996) recomenda às 

Equipes Saúde da Família o uso de metodologias educativas para tornar possível o 

conhecimento da totalidade dos aspectos referentes à saúde sexual reprodutiva 

pelos adolescentes ressaltando a importância da informação e divulgação no 

desenvolvimento das atividades. 

O Programa  cujo modelo lógico preconiza a promoção da saúde e defesa do 

direito à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes, contribui para a redução da 

incidência das doenças sexualmente transmissíveis e infecção pelo HIV, a redução 

da incidência de gravidez não planejada, redução da evasão escolar, entre outros. 

Congrega saberes e práticas interdisciplinares entre os profissionais da educação e 

da saúde, a partir do desenvolvimento de atividades como rodas de conversas sobre 

promoção da saúde.   

Atualmente todas as Equipes da ESF estão envolvidas na realização do PSE, 

e as ações preveem acompanhamento sistemático durante todo o ano letivo das 

adolescentes com vida sexual ativa para atendimento à saúde integral utilizando a 

caderneta do adolescente10, disponibilizada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 

2009), as ações ocorrem preferencialmente no início do ano letivo, realizando exame 

ginecológico, citopatológico, avaliação clínica, psicossocial e cobertura vacinal, 

envolve uma equipe interdisciplinar com profissionais das áreas de medicina, 

enfermagem, psicologia e serviço social. 

Entendemos que as ações de atenção integral a partir de ações de promoção 

e educação em saúde devem ser articuladas entre os níveis de complexidade da 

atenção de assistência à saúde (atenção primária, média e alta complexidade). 

Devem ser desempenhadas em parceria entre as instituições e organizações 

governamentais resgatando-se assim as diferentes capacidades e 

responsabilidades, inclusive da família frente aos adolescentes, para se garantir os 

direitos sociais e de saúde conquistadas nos marcos legais. 

Entretanto, embora capacitadas para trabalhar com os (as) adolescentes as 

Equipes não vêm desenvolvendo ações de promoção e educação em saúde de 
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forma a garantir a efetivação dos direitos à saúde na adolescência e, por 

conseguinte, melhorar as condições de saúde e vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a efetivação do direito à saúde na 

adolescência. Assim, este tem como universo de pesquisa a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) que integra a rede de serviços da Atenção Básica do município de 

Oeiras / PI, buscamos a partir das ações de promoção à saúde e de educação em 

saúde realizadas na pelas Equipes da Estratégia Saúde da Família constatar a 

efetivação do direito à saúde sexual e reprodutiva para os (as) adolescentes. 

No tocante às ações de saúde o estudo revelou que são realizadas 

preventivas, tais como: distribuição de preservativos, planejamento familiar, métodos 

de anticoncepção, entre outros. Porém do ponto de vista mais amplo estas 

atividades tornam-se pontuais, pois não abrange toda a rede atendida pela 

Estratégia Saúde da Família no município.   

Na pesquisa destacamos o índice de gravidez na adolescência que 

representa, no período estudado, uma descoberta significativa tanto na zona rural 

quanto na região urbana do município. Estas adolescentes grávidas mesmo 

realizando consultas regulares e estando cadastradas no Sistema da Saúde (SUS), 

através do acompanhamento do pré-natal na ESF, não recebem uma atenção 

individualizada com relação à violência doméstica, escola, paternidade, cotidiano 

familiar, mundo do trabalho, entre outros.  

Em relação à utilização da educação em saúde para a efetivação do direito à 

saúde sexual e reprodutiva dos (as) adolescentes os resultados demonstraram que 

a ESF não embasa suas praticas educativas na pedagogia da transformação, ou 

seja, não desenvolve as ações educativas pautadas na organização e mobilização 

das famílias, pessoas e comunidade na luta pela manutenção e/ou a ampliação dos 

direitos de cidadania.  

Nas Unidades de Saúde da Família investigadas verificamos a inexistência de 

ações de mobilização organização da participação popular e controle social com 

foco para educação em saúde, principalmente, entre os adolescentes. Todavia, 

atividades de educação em saúde realizadas sempre são voltadas para prevenção 

de agravos em campanhas de vacinação, palestras e distribuição de panfletos e 

folders durante as consultas dos profissionais de saúde. 
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Vale destacar também as atividades realizadas pela Gestão da saúde 

municipal em datas comemorativas nas quais realiza distribuição de materiais 

educativos e realização de palestras. Essas consideradas de prevenção de agravos 

à saúde não são regulares, visto que acontecem apenas em alguns períodos do 

ano. Ainda, temos em processo de implantação no município o Programa Saúde nas 

Escolas (PSE), mediante articulação intra-setorial com a Coordenação Municipal de 

DST/AIDS capacitando profissionais de saúde da ESF e da rede estadual e 

municipal de ensino para realizar ações de promoção da saúde e educação em 

saúde com foco na prevenção de doenças em escolares crianças e adolescentes. É 

importante ressaltar que nessas atividades o direito das crianças e adolescentes à 

saúde será potencializando, com base na formação de cidadãos conscientes dos 

seus direitos e da sua saúde como qualidade de vida. 

A (des) atenção à saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes, evidenciada 

na pesquisa pode ser explicada pela não estruturação do Programa de Saúde do 

Adolescente (PROSAD) no município. O PROSAD encontra-se em implantação, e a 

Estratégia Saúde da Família e o município já está habilitado para realizar as 

atividades e ações preconizadas pelo Ministério da Saúde. 

Entendemos que a atenção à saúde integral na adolescência  requer ações 

de promoção e educação em saúde articuladas nos níveis de complexidade de 

média e alta complexidade. Entendemos ainda que a saúde integral deve ser 

realizada em parceria entre as instituições e organizações governamentais 

resgatando-se assim as diferentes capacidades e responsabilidades, inclusive da 

família frente aos adolescentes, para garantir a efetivação dos direitos sociais e de 

saúde conquistadas nos marcos legais. 

Destarte compreendemos que no município não existe um programa 

específico voltado para a saúde sexual e reprodutiva para os (as) adolescentes, que 

congregue ações de promoção da saúde e educação em saúde buscando a 

efetivação do direito social de cidadania para a saúde sexual e reprodutiva. Pois, 

promoção da saúde é compreendida como ações preventivas e não relacionadas 

aos determinantes sociais da saúde, tais como acesso à moradia, saneamento, 

educação, lazer, educação, renda, trabalho, alimentação, entre outros. Estes 
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determinantes relacionados às condições de vida e de saúde devem ser levados em 

consideração na efetivação do direito à saúde. 

  Desta forma ressalta-se a necessidade da gestão municipal de saúde investir 

na formação e qualificação profissional e na reavaliação das ações desenvolvidas na 

atenção básica, principalmente, relacionada à saúde dos (as) adolescentes. Faz-se 

necessário (re) colocar a promoção de saúde nas práticas realizadas pelas Equipes 

da Saúde da Família voltadas ao adolescente.  

Por fim, esperamos que este estudo, nos marcos dos seus limites, contribua à 

gestão municipal de saúde na efetivação do direito à saúde sexual e reprodutiva na 

adolescência bem como possa subsidiar a implantação de ações de promoção da 

saúde, para além das ações preventivas.  
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