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Detalhes
Criado: 14 Março 2014
Nas últimas duas décadas, a gravidez na adolescência se tornou um importante tema de debate e alvo de políticas públicas em praticamente todo o mundo. Neste
sentido as principais ações do Ministério da Saúde são:
 A implantação da política de direitos sexuais e direitos reprodutivos como uma prioridade de governo de cunho intersetorial envolvendo:
Ministério da Saúde,
Secretaria de Políticas para Mulheres,
Ministério do Desenvolvimento Social,
Ministério da Educação, da Justiça,
Desenvolvimento Agrário,
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial.
Política em relação ao planejamento familiar incluindo adolescentes e jovens.
 Campanhas nacionais sobre o planejamento familiar.
 Distribuição da caderneta do adolescente.
 Elaboração das Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção da Saúde, Prevenção de Agravos e de Enfermidades na
Assistência.
 Disponibilização de métodos contraceptivos, inclusive a contracepção de emergência na atenção primária. Aquisição de 1 bilhão de preservativos no ano de 2008,
sendo 100 milhões, de 49mm, para adolescentes.
 Produção de preservativos masculinos na fábrica de Xapuri, no Acre.
 Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas em parceria com o Ministério da Educação, Unicef e UNFPA e Unesco articulado com as secretarias estaduais e municipais.
Uma ferramenta para promover o diálogo e o compartilhamento de experiências. Projeto que contribuiu para a sociedade organizada, as famílias, os jovens e a escola
trabalharem juntos e discutir temas, tais como participação juvenil, saúde sexual, saúde reprodutiva, diversidade e cidadania. Atualmente são 300 municípios que
atuam nesta estratégia.
 Produção de 400 máquinas dispensadoras de preservativos para as escolas que desenvolvem ações educativas em saúde sexual e saúde reprodutiva.
 De acordo com o censo escolar de 2005, 9,2 mil escolas trabalham o tema DST/Aids e disponibilizam preservativos.
 Produção de materiais educativos e cursos a distância para os profissionais de saúde e educação sobre sexualidade de adolescentes.
 Realização da III Mostra de Saúde e Prevenção nas escolas e fortalecimento da participação juvenil entre pares nacionalmente.
 Implementação de políticas para adolescentes vivendo com HIV.
 Implantação do Plano Nacional de Enfrentamento da Feminização da Aids e outras DST envolvendo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde.
 Capacitação de profissionais de saúde e educação e jovens nas temáticas de saúde sexual e saúde reprodutiva.
 Lançamento em setembro de 2008, do Programa Saúde na Escola (PSE), articulado com o MEC, que disponibiliza recursos financeiros para os municípios de menor
Índice de Educação Básica. Estes recursos serão utilizados na atenção primária na promoção de saúde, prevenção de agravos e assistência em saúde de escolas
adstritas aos territórios de saúde da família. Atualmente 608 municípios aderiram ao PSE.
Salientase que as ações de saúde são pactuadas entre o Ministério da Saúde, os Secretários Estaduais e Municipais de saúde e desenvolvidas de maneira articulada e
intersetorial respeitando as diversidades regionais com especial integração com o Ministério da Educação e Secretaria de Políticas para as Mulheres.

