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RESUMO 
 
O desenvolvimento de políticas públicas voltadas para os 
adolescentes no Brasil vem se tornando algo prioritário, devido aos 
complexos fatores que os colocam como um dos principais sujeitos 
às vulnerabilidades e riscos sociais. Este estudo reflexivo de 
abordagem qualitativa tem como objetivo refletir sobre a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes sob o 
enfoque da estratégia saúde da família no âmbito da promoção da 
saúde dos adolescentes. A contribuição almejada é o 
enriquecimento do debate em torno da integralidade do 
atendimento desse grupo, que reverbere na redução de 
vulnerabilidades na perspectiva de garantia de direitos.  
 
Palavras-chave: Adolescente. Estratégia Saúde da Família. 
 
ABSTRACT 
 
The development of public policies for adolescents in Brazil has 
become something priority, because of the complex factors that 
place as a major subject to vulnerability and social risks. This 
qualitative approach of reflective study aims to reflect on the 
National Policy on Health Care for Adolescents with a focus on the 
family health strategy in promoting adolescent health. The intended 
contribution is the enrichment of the debate around the whole of 
the care of this group, which reverberates to reduce vulnerabilities 
in rights protection perspective. 
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1 INTRODUÇÃO 

A promoção à saúde dos adolescentes constitui-se num dos grandes desafios as 

políticas intersetoriais na atualidade, considerando os complexos fatores que permeiam a 

dinâmica juvenil e as vulnerabilidades a que estão expostos. De acordo com o relatório “O 

direito de ser adolescente: Oportunidade para reduzir vulnerabilidades e superar desigualdades” 

realizado pelo UNICEF em 2011, os adolescentes constituem-se um dos grupos mais sujeitos 

aos impactos das vulnerabilidades e riscos sociais, como a miséria, a violência, doenças 

sexualmente transmissíveis- DST, AIDS, uso abusivo de drogas, gravidez precoce, homicídio, 

bem como a privação da convivência familiar e comunitária. 

O Relatório aponta que a pobreza no Brasil tem “rosto de criança e adolescente”, o 

número de adolescentes brasileiros de 12 a 17 anos de idade que vivem em famílias com renda 

inferior a ½ do salário mínimo per capita é 7,9 milhões, isso representa que 38% dos 

adolescentes estão em condição de pobreza. Sobre a escolaridade, em 2009 13% das crianças 

e adolescentes tinham atraso escolar superior a 02 anos.  

De acordo com o Índice de Homicídios de Adolescentes (IHA) criado em 2007 pela 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDHPR), UNICEF, Observatório 

das Favelas e o Laboratório de Análise da violência (LAV-UERJ), em estudo realizado em 2012 

constataram que o número de mortes de adolescentes entre 12 a 18 anos vem aumentando, ou 

seja, para cada mil pessoas nesta faixa etária 2,98 é assassinada. Outro dado não muito 

animador é que até 2016 um total de 36.735 adolescentes poderão ser vítimas de homicídios. 

(TAVARES, 2014) 

Segundo Costa (2006) o crescimento das demandas dos adolescentes tem sido 

maior que a cobertura de suportes sociais, materiais e psicológicos que os favoreçam no seu 

desenvolvimento saudável, propor condições de enfrentamento e superação de adversidades 

passa a ser algo prioritário. 

A partir da Constituição de 1988 (Art. 226 e 227), crianças e adolescentes obtêm o 

reconhecimento diante da lei como sujeitos de direitos, dando fim ao caráter tutelar do Código 

de Menores e a doutrina4 de situação irregular. A história muda significativamente o olhar 

                                                           
4
 Essa doutrina de acordo com Saraiva (2009) pode ser definida como sendo aquela em que os menores 

passam a ser objeto da norma, ou seja, quando se encontram em estado de patologia social, o autor faz 

referência aos códigos de Menores de 1927 e 1979.  



 

 

 
                  

assistencialista e arbitrário dos códigos anteriores (1927 e 1979) e coloca crianças e 

adolescentes como prioridade nas políticas públicas com caráter universal. 

Em 1990, com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/Lei 

8.069/90), as conquistas por dignidade, liberdade, respeito e a garantia das condições 

necessárias para o desenvolvimento físico, psíquico e moral são asseguradas por lei, através 

de um sistema de garantia de direitos-SGD. 

Apesar de no Brasil a noção de direitos não ser hegemônica em relação à essa 

população, com o advento do ECA, é inaugurado um SGD em que diversos atores são 

chamados a participar em torno de sua efetividade, a partir da intersetorialidade das políticas 

públicas e da participação da sociedade civil. Isso resultará em um “conjunto articulado de 

ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios” (ECA art.86). 

Nesse contexto, o Sistema Único de Saúde-SUS (Lei 8.080) a partir do amplo 

conceito de saúde que considera os fatores sociais como condicionantes e determinantes para 

o seu pleno exercício, cria a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes e 

Jovens- PNAISAJ em 2006, direcionado para uma concepção de saúde como direito a ser 

garantido pelo Estado, tendo como pilares os princípios do SUS. Tomando em consideração as 

especificidades e pluralidades dos adolescentes e jovens que advém de suas características 

socioeconômicas e culturais, bem como as diferenças de gênero, raça e etnia. (BRASIL, 2005)

  

Essa política reflete uma nova linha de reflexão da atenção à saúde do adolescente, 

principalmente por evidenciar a integralidade da atenção em consonância com um 
dos princípios do SUS, o que pressupõe o atendimento integral com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais, e a organização de 
serviços para a execução dessas práticas de saúde, destacando a importância da 
promoção da saúde e a necessidade de estabelecer processos de trabalho intersetoriais 
e interdisciplinares. (RAPOSO, 2009, p.126) 

  

A mudança de paradigma que a referida política traz, ressalta a importância das 

ações de promoção da saúde que visa contribuir para a efetivação da saúde como bem estar 

geral, na promoção de mudanças que reflitam em condições de vida saudável a partir de uma 

abordagem intersetorial. A política propõe que as mesmas "sejam permeadas por práticas 

educativas numa perspectiva participativa, emancipatória, multiprofissional, voltadas a equidade 

e cidadania." (BRASIL, 2005, p.11) 

Apesar dos avanços legais impressos na política e nas diretrizes de atenção integral 

à saúde do adolescente (2010), alguns autores (BOAS et al., 2010; RAPOSO 2009; 



 

 

 
                  

HENRIQUES et al., 2010) elencaram os entraves sobre a realidade do público jovem, 

considerando-os ainda à margem dos serviços de saúde, especialmente da atenção básica. 

Dentre eles são: escassez de recursos materiais, estrutura física inadequada, ausência de 

profissionais capacitados para o atendimento dos jovens, má organização e gestão dos 

serviços, bem como as representações sociais que os próprios adolescentes carregam, 

influenciando nas práticas de saúde. 

Desse modo, o objetivo geral deste estudo consiste em refletir sobre a PNAISAJ sob 

o enfoque da estratégia saúde da família-ESF no âmbito da promoção da saúde dos 

adolescentes. A contribuição que se almeja com este estudo é o enriquecimento do debate em 

torno da integralidade das ações no atendimento desse grupo populacional que reverbere na 

redução de vulnerabilidades na perspectiva de garantia de direitos.     

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Metodologia 

A pesquisa trata-se de um estudo reflexivo de abordagem qualitativa, faz parte da 

construção da dissertação de mestrado (em andamento) a ser defendida ao Programa de pós-

graduação em Saúde da Família pela Universidade Federal do Ceará-UFC/Sobral. Esta 

pesquisadora desde a graduação tem se delimitado a estudar adolescência e políticas públicas, 

bem como as representações sociais que este público tem carregado a partir do 

desenvolvimento histórico, social, político e cultural em nossa sociedade, sendo este fator 

determinante de acordo com os estudos na materialização das políticas públicas a partir de 

seus atores executantes. 

O período para realização deste estudo reflexivo se deu a partir de janeiro a março 

de 2015, mesmo com os resultados aqui apresentados, é importante ressaltar a escassa 

produção científica relacionada ao tema e a necessidade de estudos que tragam à pauta a 

efetividade das ações da PNAISAJ no âmbito da ESF que como porta de entrada da atenção 

básica no SUS que articula as ações de promoção da saúde dentro dos territórios. Os teóricos 

que subsidiaram as reflexões sobre a promoção da saúde dos adolescentes no âmbito da 

estratégia saúde da família foram: Raposo (2009); Reis et al. (2014); Costa et al. (2006); 

Queiroz (2011) e Henriques et al. (2010).  

Destacamos 03 resultados que foram latentes nos estudos analisados e nortearam 

as reflexões deste: 1) Concepção dos problemas relacionados à saúde dos adolescentes; 2) O 



 

 

 
                  

desenvolvimento das ações dirigidas a este grupo populacional; 3) Articulação das equipes da 

ESF na atenção à saúde dos adolescentes. 

As discussões aqui apresentadas se entrecruzam nessas três vertentes, 

demonstrando as interrelações de realidades que expressam a necessidade de um olhar 

voltado aos contextos em que se inserem as equipes da estratégia saúde da família na atenção 

integral a saúde dos adolescentes dentro dos territórios.          

 

2.2 Resultados e discussão 

As concepções de adolescência em nossos dias enfrentam uma indefinição na 

sociedade, uma situação de “inacabamento”, “esta indecisão subjetiva se faz acompanhar de 

uma incerteza social, uma vez que, dependendo das circunstâncias, a família e as instituições 

reconhecem o adolescente ora como criança, ora como adulto”. (OLIVEIRA 2001, p.33) 

Esta condição de “sem lugar” permeada nas construções que carregam o 

adolescente é marcada por uma série de variáveis. Dentre as mais conhecidas, podemos 

representá-la como uma etapa da vida, ligada ao desenvolvimento biológico, como rito de 

passagem, como faixa etária ou mesmo como determinações subjetivas que, de acordo com 

Trassi (2006), são, por todas essas e por muitas outras variáveis, historicamente ou 

circunstancialmente conectadas. 

Para Pais (1993), determinadas fases da vida são identificadas, enquanto tal, em 

determinados períodos históricos, principalmente quando esses períodos remetem a fases da 

vida tidas como geradoras de problemas sociais. A adolescência só passou a ser “vulgarmente” 

reconhecida como fase da vida quando, na segunda metade do século XIX, os conflitos e 

tensões a ela ligados a colocaram como objeto de reconhecimento social. 

Esses “espaços” que ocupam os adolescentes em nosso mundo nos levam a 

pensar a adolescência como uma “idade crítica” (KEHL, 2004), compreendida como parte de 

uma produção histórica, social e cultural do nosso tempo, em que a categoria juventude passa 

por um processo de “manipulação”, definindo-se a um grupo determinado por “faixas de 

idades”, vinculado a “interesses comuns”.  (PAIS, 1993; BOURDIEU,1983). 

As fronteiras etárias são um marco abstrato útil para a delimitação de políticas e de 
estratégias, mas na vida concreta e na experiência individual das pessoas, as fronteiras 
da adolescência e da juventude não estão dadas de modo homogêneo e fixo 
(PORTELA; PORTELA, 2005). Assim, parece ser mais adequado falar em adolescências 
e juventudes, levando-se em conta os diferentes grupos populacionais, porque essa 
etapa dentro do continuum da vida implicará em experiências diferenciadas e em 
significados específicos. (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE 2010, p.46) 

 



 

 

 
                  

Para Organização Mundial de Saúde (OMS) a adolescência compreende a faixa 

etária entre 10 a 19 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990, 

estabelece a adolescência entre 12 a 18 anos incompletos. Nas Diretrizes Nacionais para a 

Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da 

Saúde (2010) reconhece a pluralidade da experiência juvenil e adota o termo "adolescências" 

para possibilitar a gama de sujeitos que fazem parte desse grupo etário, uma representação 

que não imprima uma "imagem" que os descaracterize a partir de determinados perfis. 

 A concepção de adolescência citada no documento implica em quebra de 

paradigmas que reflitam em práticas de saúde que funcionem como efetivas ferramentas que 

consideram como eixo prioritário o fortalecimento da atenção básica e a promoção à saúde dos 

adolescentes, mas como isso é materializado no cotidiano das equipes da ESF nos territórios? 

 A Estratégia Saúde da Família- ESF como diretriz estruturante da atenção básica à 

saúde no Brasil, traz como princípios fundantes o território como lócus de trabalho e a família 

como objeto central do cuidado tem a proposta de atuar através de uma equipe 

multiprofissional, propondo ações junto a grupos com fatores de riscos, contribuindo para 

hábitos/estilos de vida saudáveis, minimizando o aparecimento dos agravos. (ANDRADE, 

BARRETO E COELHO, 2013) 

Segundo Henriques Et al. (2010; p.254) a ESF tem a proposta de mudar a 

“racionalidade da assistência” sendo um “instrumento de grande potencial para a elaboração, 

a implantação e a execução de ações de saúde pública que atendam aos anseios e às 

necessidades dos adolescentes.” 

Neste contexto o que se observa a partir da apreensão dos estudos aqui 

analisados, é que o imperativo das ações e do atendimento voltado a essa população no 

cotidiano, é representado por uma concepção patológica através de uma proposta curativa 

carregada de representações que “desconsidera a diversidade de patologias não orgânicas 

que ameaçam a vida dos adolescentes”. (HENRIQUES Et al. 2010; p.254) 

As representações da adolescência influenciam diretamente na execução das 

ações que se dá na não compreensão de seu desenvolvimento que transcende o aspecto 

biológico e se materializa a partir dos diferentes contextos vivenciais dos jovens. Para 

Henriques Et al. (2010) é um desafio o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a este 

público devido a complexidade de características que lhe são peculiares, ao mesmo tempo 

que urge a necessidade de se repensar a educação permanente das equipes 

multiprofissionais para a adequação dos serviços de saúde às necessidades específicas dos 



 

 

 
                  

adolescentes e a inserção dos mesmos no planejamento e na avaliação das ações que visem 

a promoção da sua qualidade de vida. 

 

Destaca-se que quando se fala em saúde do adolescente, o cuidado está sempre 
focado nos denominados problemas orgânicos, negligenciando as questões do 
desenvolvimento psicossocial e a formação intelectual, moral e espiritual, associadas 
aos processos de identidade, sexualidade e autonomia. O que se observa é a 
implementação de programas verticais com ações dirigidas para atacar problemas 
específicos, os quais não são programas integrais dirigidos a promover o 
desenvolvimento à saúde integral dos adolescentes.  (HENRIQUES Et al. 2010; p.253)   

     

Dentro dessa perspectiva é importante observar que há um descompasso entre o 

legal e o real que reverberam no cotidiano das ações profissionais, Reis et al (2014) em um 

estudo realizado em Minas Gerais com 166 profissionais da ESF observou que a execução 

das ações da atenção básica voltadas à saúde dos adolescentes é focalizada no sexo 

feminino e nas situações vivenciadas pelo grupo como pré natal e planejamento familiar, 

aliando-se as ações da Estratégia Saúde da Família, pautadas na patologia e não nos 

aspectos que transcendem o biológico. Demonstrando que a percepção da "integralidade das 

ações" para a saúde dos adolescentes ainda carece ser discutida no âmbito do SUS, pois 

ainda predomina:  

 

A tradicional ênfase em programas de saúde direcionados à mulher e à criança; o mito 
de que as pessoas jovens não adoecem; o baixo percentual de profissionais da Atenção 
Básica capacitados para o atendimento; a noção de que apenas os “especialistas” e os 
centros de referência seriam suficientemente qualificados para atender às suas 
demandas; a falta de integração entre os serviços de saúde e as demais instituições 
públicas e não-governamentais que atendem à população jovem (BRASIL,MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2006, p. 19-20). 

    

A conjugação de todos esses fatores nos leva a refletir a necessidade de ampliar o 

debate a cerca da avaliação das práticas de saúde desenvolvidas na atenção básica através 

da ESF. Segundo Reis et al. (2014) as ações voltadas à atenção à saúde dos adolescentes 

estão representadas nas noções vinculadas a fragilidade e a dependência desse grupo, o que 

compromete sua autonomia e a sua efetiva participação nas decisões relacionadas a sua 

saúde. 

Outro fator limitador da efetivação de uma política de atenção integral a saúde dos 

jovens se dá em decorrência da desarticulação das equipes multiprofissionais quando se trata 

da atenção à saúde dos adolescentes. Para Henriques Et al. (2010) mesmo com a proposta da 

ESF o que se observa é que em menor ou maior escala as ações estão relacionadas a 



 

 

 
                  

questões envolvendo: acessibilidade, objetivos propostos, metodologias utilizadas e preparo 

da equipe, fatores que são essenciais para a efetividade de uma política pública dessa 

natureza. 

Reis Et al. (2014) confirma quando se refere a execução do Programa Saúde na 

Escola-PSE5 que na sua execução na realidade investigada demonstrou sua baixa articulação 

entre as equipes de saúde e educação, os resultados mostram que apenas 3,6% dos 

profissionais realizam as ações do PSE.  

 

É preciso então repensar a forma como as ações da ESF voltadas para os adolescentes 
se desenvolvem, pois as vulnerabilidades à saúde desse grupo demandam por 
iniciativas mais integradas pelos setores da educação e saúde, de valorização do 
indivíduo como ser social, com peculiaridades e vivências únicas. Sugerem-se processos 
que visam desenvolver as habilidades cognitivas, afetivas e de relações sociais dos 
adolescentes para o enfrentamento das situações de vulnerabilidades prevalentes nessa 
faixa etária. (REIS Et al. 2014; p. 55) 

 

Raposo (2009) destaca que as dificuldades materializadas pelos serviços de saúde 

na atenção básica, se apresentam “na contramão da efetivação da atenção integral à saúde de 

adolescentes”, ressaltando que a “ausência de profissionais capacitados para o atendimento ao 

adolescente, bem como de uma demanda organizada em consonância com a estratégia da 

territorialidade voltada para o desenvolvimento de ações como: busca ativa, captação precoce 

de adolescentes grávidas, estratégias de trabalho com grupos de adolescentes na perspectiva 

do protagonismo juvenil.” (Pág.129)  

Queiroz (2011) em pesquisa que buscou analisar os discursos dos profissionais 

sobre o cuidado ao adolescente na atenção primária em Fortaleza-Ce destaca, que a 

desarticulação das equipes passa pelo desconhecimento a cerca de uma política de atenção 

integral voltada a esse grupo. Apesar das suposições levantadas pelos profissionais o que se 

evidenciou foi uma passividade em relação a esse desconhecimento mediante a “justificativa de 

que a prática oferecia subsídios suficientes para se aprender a cuidar desse público, 

independente da existência de programas que auxiliassem o direcionamento do cuidado”. 

(p.1042) Queiroz complementa que a procura dos adolescentes pela a atenção primária se 

                                                           
5
 Em 2007, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, através do decreto presidencial nº 

6.286/2007, lançaram o Programa Saúde na Escola (PSE) com objetivo de articular as ações entre saúde 
e educação, tendo o território como lócus de produção social da saúde e a escola como o “lugar” 
privilegiado para a prática de promoção da saúde e de prevenção de agravos à saúde e de doenças em 
articulação com as unidades de saúde (BRASIL, 2013) 



 

 

 
                  

delimitava a situações de agravo à saúde, em decorrência das ações desenvolvidas 

timidamente pelas equipes que reforçavam uma dimensão patológica do cuidado. 

É possível perceber nos estudos aqui analisados, que o déficit coloca os 

adolescentes como um dos principais grupos sujeitos as vulnerabilidades e riscos sociais 

existentes no Brasil, se materializa também no desenvolvimento das práticas de saúde dentro 

dos territórios brasileiros, que se detém a reproduzir um modelo assistencial historicamente 

fadado a um enfoque curativo, com base na demanda espontânea.     

 

3 CONCLUSÃO   

Diante das reflexões aqui apresentadas é essencial trazer para a pauta das 

discussões das políticas públicas o planejamento, desenvolvimento e a avaliação das ações de 

saúde desenvolvidas pela ESF na política de Atenção Integral à Saúde do adolescente, 

constituindo-se num campo fecundo para a produção científica no Brasil, pela complexidade 

das vulnerabilidades que envolvem esse grupo populacional apresentando desafios à gestão 

dos serviços e as equipes multiprofissionais no atendimento às demandas. 

 Vários fatores foram identificados como latentes no desenvolvimento da PNAISAJ, 

faz-se necessário repensarmos os desafios colocados a ESF que vem se deparando com a 

necessidade cada vez maior de repensar as ações que visem à integralidade do cuidado com o 

objetivo de reduzir desigualdades, não se restringindo sob o foco patológico historicamente 

construído na saúde brasileira.   

 Os estudos demonstram a necessidade de fortalecimento dos processos de 

educação e saúde que viabilizem a desconstrução de paradigmas e a compreensão da 

integralidade das ações na execução da PNAISAJ no atendimento das necessidades dos 

jovens a partir dos contextos em que os mesmos estão inseridos, numa perspectiva de garantia 

de direitos para reduzir vulnerabilidades.   
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