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O SUS E A SAÚDE INTEGRAL DE ADOLESCENTES E 

JOVENS 
 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitárias, além de colocá-los a salva 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. (art.227, da Constituição Brasileira)  

 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e 

de Jovens  

Estatuto da Criança e do Adolescente – Art. 11  

Política Nacional de Juventude 

Pacto de Saúde - Mais Saúde Direito de Todos 

 
 

 



 

Fortalecimento da Promoção da Saúde  

  

 Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento 

 

Atenção Integral à Saúde Sexual e Reprodutiva  

 

Atenção Integral no Uso Abusivo de Álcool e de Outras Drogas  

Diretrizes Nacionais 



Quem é o adolescente? 



Direito de controle e decisão, de forma livre e responsável, 
sobre questões relacionadas à sexualidade, incluindo-se a 

saúde sexual e reprodutiva, livre de coerção, discriminação 
e violência. A igualdade entre mulheres e homens, no que 
diz respeito à relação sexual e reprodução, incluindo-se o 

respeito à integridade, requer respeito mútuo, 
consentimento e divisão de responsabilidades pelos 

comportamentos sexuais e suas conseqüências. 
(CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE A MULHER, 1995). 

Direitos Sexuais e Reprodutivos  



DIREITOS SEXUAIS 

Refere-se a um conjunto de normas, leis, 
portanto, direitos, que dizem respeito à 
liberdade sexual, autonomia, integridade, 
segurança, privacidade, prazer, escolhas livres 
e responsáveis, informação e exercício às 
formas de expressão sexual, de maneira 
segura e livre de pressões.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leis
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Liberdade_sexual&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Integridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Privacidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prazer
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Express%C3%A3o_sexual&action=edit&redlink=1


DIREITOS SEXUAIS 



 DIREITOS REPRODUTIVOS 

 Refere-se a um conjunto de normas e leis referentes 

à autonomia de homens e mulheres para decidir se 

querem ou não ter filhos e o tamanho de sua prole, 

bem como e quando desejam reproduzir 



SELO UNICEF 

7. Ações de Promoção do Direitos Sexuais Reprodutivos e 

Prevenção das IST/AIDS Adolescentes e Jovens 

7.1 Assegurar que as equipes escolares desenvolvam 

atividades com adolescentes sobre direitos sexuais e 

reprodutivos, prevenção da grávidez na adolescência  

Ação de validação 

7.2.Implementar a ação XI (“Prevenção as IST/AIDS e orientação 
sobre direito sexuais e reprodutivos do PSE”) 



Promoção da Saúde 

Ação estratégica  

Atividades educativas 

Oficinas, rodas de conversa, gincana, 

feiras de saúde e espaços de debates  

 OBJETIVO 

•Desenvolver ações educativas que promovam qualidade de vida e de 

saúde; 

• Contribuir para elaboração e desenvolvimento de ações integradas no 

contexto do PSE; 

• Valorizar e ampliar o conhecimento dos (as) adolescentes e jovens na 

temática dos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, tornando-o 

protagonista das suas escolhas; 



Rodas de conversa, oficinas temáticas, vídeos, 

esquetes teatrais, dinâmicas integrativas em 

grupo, produção de cartazes, pinturas, grafites, 

tarjetas e cartelas de palavras 

OBJETIVO 

Proporcionar aos adolescentes e jovens espaços para que 

desenvolvam atividades educativas; Disponibilizar espaços de 

diálogos, reflexão, troca de experiências e debates, entre os 

pares; 

Ação estratégica  

Atividades educativas 

Educação entre pares  



Oficinas com espaço de escuta, de troca.  

Ação estratégica  

Atividades educativas 

OBJETIVO 

Desenvolver a integração intergeracional fortalecendo o diálogo, a 

troca de experiência, entre outros, de acordo com as necessidades 

do grupo e dos indicadores epidemiológicos do território. 

Promover atividades em grupo com as famílias dos 
adolescentes e jovens 



Prevenção Combinada 

Rodas de conversa, oficinas temáticas, vídeos, esquetes 

teatrais, dinâmicas integrativas em grupo, produção de 

cartazes, tarjetas e cartelas de palavras. 

Ação estratégica  

Atividades educativas 

OBJETIVO 

A Prevenção Combinada é uma estratégia que faz uso simultâneo 

de diferentes abordagens de prevenção para responder a 

necessidades específicas de determinados segmentos 

populacionais e de determinadas formas de transmissão do HIV.  



Cuidados em saúde  

  

Individual - Uma consulta anual, disponibilização de métodos, 

realização de testes, encaminhamentos necessários e entre 

outros coletiva - Vacinação (Hepatite B e HPV), 

disponibilização da Caderneta da Saúde do Adolescente e de 

preservativo  feminino e masculino 

OBJETIVO 

Favorecer o acesso dos/das adolescentes aos serviços de 

saúde de forma desburocratizada  

Ação estratégica  

Atividades educativas 



Ações dos municípios em SSR 



Ações dos municípios em SSR 



OBRIGADA! 

marcial.3060@hotmail.com 

Tel:. (85) 3101.5282 

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará 
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