
Brasília, 23 de fevereiro de 2010

BRASILEIRINHAS E BRASILEIRINHOS SAUDÁVEIS: 

Primeiros Passos para o Desenvolvimento Nacional 
Ações e desafios

Área Técnica de Saúde da Mulher-Adolescente e Jovem



Prioridades

Promover a saúde sexual e reprodutiva 
das mulheres e adolescentes;

Prevenir e tratar os agravos 
decorrentes da violência doméstica 
e sexual;

Reduzir a morbimortalidade
 

por 
DST/Aids na população feminina;

Reduzir a morbimortalidade
 

por 
câncer na população feminina;

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher



ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO

• Planejamento Reprodutivo
(Métodos Contraceptivos/ 
Reprodução Humana 
Assistida ) 

• Atenção Obstétrica
(Aborto inseguro, 
Pré-Natal, Parto,
Puerpério, Urgências 
e Emergências)

• Vigilância Epidemiológica
da Morte Materna

• Violência 
(Sexual, Doméstica)

• Climatério

• Queixas Ginecológicas 

•Gênero e Saúde Mental

•Feminização

 

da AIDS e DST

• Câncer 
(Útero, Mama e Pulmão )

• Mulheres Negras/  
Quilombolas 

• Mulheres em Situação 
de Prisão

• Mulheres Índias

• Trabalhadoras
do Campo, da Floresta 
e cidade

• Mulheres Portadoras 
de Deficiência 

• Mulheres que vivenciam a 
Transexualidade

• Mulheres Lésbicas e Bissexuais

• Mulheres Idosas 

Mulheres em situação de rua 
e Mulheres Ciganas (nova ação)



Compromisso para Acelerar a Redução das
Desigualdades  na Região Nordeste e na Amazônia Legal

Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil

• Curso de Urgências e Emergências Obstétricas (Advanced Life 
Support in Obstetrics – ALSO)

• Qualificação de Parteiras Tradicionais

• Curso de Educação à Distância para integrantes / futuros 
membros de Comitês de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal

Ações 



Ações

• Portaria nº 3.136, de 24 de dezembro de 2008, que prevê o 
repasse de incentivo financeiro (R$ 2,7 milhões no total) para 
os Estados auxiliarem as maternidades de referência a se 
adequarem aos requisitos de ambiência e humanização do 
parto e do nascimento, de acordo com a RDC nº 36 da ANVISA

• Fortalecimento das ações para melhorar o acesso ao 
Planejamento Familiar

• Plano de Qualificação da Atenção Obstétrica, Neonatal e ao 
Recém Nascido em Maternidades da Região Nordeste e da 
Amazônia Legal e de Fortalecimento da Rede Norte-Nordeste 
de Saúde Perinatal



Ações

• Portaria para a aquisição de biombos e poltronas para 
viabilizar a Lei do Acompanhante (em elaboração)

• Rede Nacional de Atenção às Mulheres em Situação 
de Violência Doméstica e Sexual



Publicações

Livro “Manual da Gestação de Alto Risco”
Livro “Parto e Nascimento Domiciliar Assistidos por Parteiras 
Tradicionais – O Programa Trabalhando com Parteiras 
Tradicionais e Experiências Exemplares”
“Manual de Atenção à Saúde da Mulher no Climatério/Menopausa”
Cartaz “Avaliação e Manejo em Emergências Obstétricas –
hemorragia pós-parto”
Adesivos de mesa “Avaliação e Manejo em Emergências 
Obstétricas – hemorragia pós-parto”
Cartaz “Avaliação e Manejo em Emergências Obstétricas – pré-
eclâmpsia/eclâmpsia
Adesivo de mesa “Avaliação e Manejo em Emergências 
Obstétricas – pré-eclampsia/eclâmpsia



• Gravidez na adolescência – 10 a 19 anos - 500 mil partos/ano

Vulnerabilidade:

Pessoal: potencial de desenvolvimento,
expectativas de  vida, falta de apoio da 
família e de um companheiro, medo do 
novo,idade 

Social: escola, econômico, emprego, plano 
de futuros adiados: 

Institucional: dificuldade dos profissionais
de saúde de do pré-natal, assistência
fragilizada do puerpério na UBS,
ausência de políticas de proteção voltadas 
as mães e pais  adolescentes

PARA TERMOS BBS É FUNDAMENTAL CONSIDERAR.....
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MATERNAGEM
Mudanças psicológicas importantes para a 
“abertura” de um espaço psíquico de aceitação e 
envolvimento com o bebê para poder entendê-lo e 
proporcionar-lhe, não só, a satisfação de suas 
necessidades físicas, como das emocionais



• As especificidades de adolescentes 
como pessoas em condição 
peculiar de desenvolvimento e 
crescimento – um olhar 
diferenciado com forte componente 
educativo em saúde no: pré-natal, 
na amamentação e no 
acompanhamento do crescimento 
do bebê voltado para a qualidade 
do vínculo que se estabelece entre 
essa mãe e seu filho.

• O parceiro como: Apoio, segurança e 
divisão das Responsabilidades

• Rede social de proteção

PARA TERMOS BBS É FUNDAMENTAL CONSIDERAR...
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Contribuições da ASAJ para o BBS

Área Técnica de Saúde de
Adolescentes e Jovens

Acompanhamento do 
Crescimento e 

Desenvolvimento
Saúde Sexual e 

Saúde Reprodutiva

Prevenção às violências e 
cultura da paz

Participação
Juvenil



• Instrumento de apoio a profissionais que atendem a 
esse segmento e instrumento orientador do 
autocuidado para os/as adolescentes





Crescimento e Desenvolvimento





Imunização



Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva



Contribuições da ASAJ para o BBS

Área Técnica de Saúde de
Adolescentes e Jovens

Acompanhamento do 
Crescimento e 

Desenvolvimento
Saúde Sexual e 

Saúde Reprodutiva

Prevenção às violências e 
cultura da paz

Participação
Juvenil



Programas de 
educação, orientação e 
assistência sexual sem 
juízos de valor,sem 
qualquer 
exigência que possa 
afastar ou impedir o 
exercício pleno ao 
seu direito à saúde

serviços de 
planejamento reprodutivo 
métodos contraceptivos 
para adolescentes que 
contribuam para proteger 
a sua saúde.

programas integrais de 
educação sobre 
sexualidade e saúde, 
dentro e fora da escola 
fundados na igualdade 
entre os gêneros e 
adequados a cada 
faixa etária

educação e sexual que 
permita aos adolescentes 
exercer sua sexualidade 
de forma segura, livre e 
responsável incluindo
a escolha quanto a ser ou 
serem sexualmente ativos

Compreender que a concepção dos 
direitos que envolvem a assistência à
saúde sexual e saúde reprodutiva dos 
adolescentes é um direito à saúde e 

portanto um direito humano fundamental
Essa concepção permitirá 

oferecer Cuidados pré-natais, 
parto seguro e 
cuidados pós-natais
amamentação e 
cuidados para a criança 
e para a mulher



Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva
• Capacitação das ESF nas 

especificidades da atenção à saúde 
de adolescentes – Curso EAD

• Orientação e organização de 
serviços na atenção à saúde sexual 
e saúde reprodutiva de adolescentes

• Caderno de Atenção Básica da 
Saúde de Adolescentes

• Integração com as áreas de interface 
com o MS – mulher, mental, 
Aids/SDST, MEC, DAB,  
PNH,Criança, SVS

• Programa Saúde na Escola e Projeto 
Saúde e Prevenção nas Escolas 

• Elaboração de documentos para 
subsidiar profissionais de saúde nas 
questões ética e legais em relação a 
SSSR



Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva

• Capacitação de jovens promotores de saúde 
em SSSR

• Ação integrada com a OPAS para apoiar 
maternidades na atenção específica a 
adolescentes grávidas

• Inclusão das especificidades da atenção à 
adolescentes grávidas nas maternidades da 
Amazônia Legal e Nordeste

• Apoio a pesquisas em SSR de adolescentes de 
ambos os sexos das regiões ribeirinhas do 
médio Solimões



Prevenção as violências e assistência

• Qualificação de serviços de saúde para a 
atenção integral à crianças e adolescentes 
vitimas de violência (Santarém, Altamira, 
Manaus, BH e Fortaleza) – cooperação 
técnica  com as SMS e SES, articulação 
com gestores para o fortalecimento das 
ações e capacitação de profissionais de 
saúde da AB, média e alta complexidade 
incluindo a atenção ao aborto legal



Prevenção as violências e assistência

• Fortalecimento das Redes de prevenção 
e assistência a mulheres e adolescentes 
vítimas de violência

• Elaboração de Orientação das linhas de 
cuidado para a atenção a criança e 
adolescentes vitimas de violência e suas 
famílias

• Articulação intersetorial com a SEDH, MJ 
(PRONASCI)



Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis: 
um compromisso de todos
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