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RESUMO 

Objetivo: descrever as características de um Serviço de saúde Amigo do Adolescente e 

identificar exemplos no Brasil. Método: Uma revisão sistematizada da literatura nas bases de 

dados MEDLINE e LILACS, através do endereço da BVS, utilizando o descritor “adolescent” 

e a palavra-chave “adolescent friendly health services”. Buscou-se artigos nos idiomas inglês, 

português e espanhol publicados nos anos de 2013 a julho de 2017. Após o processo de busca 

na base de dados, 7 artigos foram incluídos na análise final. Para identificar os exemplos no 

Brasil, foram realizadas buscas nas páginas na internet das secretarias estaduais e municipais 

de saúde dos 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal. Resultados: Os profissionais de 

saúde devem evitar julgar as atitudes dos adolescentes, promover consultas com privacidade e 

confidencialidade. Os serviços devem ter horários de funcionamento mais acessíveis para o 

público, contar com profissionais competentes e capacitados e promover um tempo de espera 

mais curto e com entretenimentos. Segundo o que está disponível na internet, verificou-se 

exemplos de serviços voltados especificamente para adolescentes em 4 das 5 grandes regiões 

brasileiras, mas apenas 4 dos 27 estados brasileiros abrigam esses serviços. Conclusão: As 

características dos Serviços Amigos do adolescente estão relacionadas com às atitudes dos 

profissionais, à organização do serviço, ao seu ambiente e infraestrutura. Ainda deve-se 

avançar no Brasil em Serviços Amigos do adolescente, atendendo às necessidades específicas 

deste grupo etário.   

Palavras-chave: Adolescente; Serviços de saúde do adolescente; Qualidade da assistência à 

saúde. 

 

 

 

 

 



 

 

Introdução 

 A adolescência, período dos 10 aos 19 anos de idade, é marcado por intensas 

mudanças físicas, psicológicas, sócio econômicas e ambientais. Considerada, porém, uma fase 

da vida saudável, muitas vezes julga-se não ser necessário ações prioritárias voltadas para os 

adolescentes. Entretanto, essas ações são fundamentais, devido à vulnerabilidade nessa faixa 

etária e à morbimortalidade por vários agravos. Pensando nisso, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) estabeleceu uma agenda para a criação de Serviços Amigos dos Adolescentes, 

que devem ser acessíveis, equitativos, aceitáveis, apropriados, abrangentes, eficazes e 

eficientes. A equipe de profissionais envolvida deverá ter competência técnica e olhar voltado 

para a integralidade. O espaço físico e os horários de atendimento devem ser acessíveis, a 

confidencialidade e privacidade devem ser promovidas e o adolescente precisa ser envolvido 

no seu processo de cuidado, de forma que se sinta responsável pela sua saúde1.  

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) estabeleceu que para se adotar de um olhar 

diferenciado para com a população adolescente e jovem é necessário realizar um acolhimento 

de qualidade, em espaços humanizados; melhorar o acesso aos serviços de saúde; ter 

sensibilidade para com as demandas e necessidades, estabelecendo um vínculo de confiança e 

respeito, com abordagem integral2. O MS desenvolveu algumas ações com o objetivo de 

promover a saúde do adolescente de forma integral. Dentre essas ações, há o fornecimento da 

Caderneta de Saúde do Adolescente e a disponibilização de vacinas específicas para essa faixa 

etária. Além disso, há o Programa Saúde na Escola (PSE), política que faz a intersetorialidade 

da saúde com a educação, para promover saúde e educação integral para crianças e 

adolescentes3.  

 Considerando que esse tipo de serviço foi proposto há mais de 15 anos, sendo 

desenvolvido em vários países, torna-se relevante investigar as informações disponíveis na 

literatura cientifica sobre serviço de saúde amigável e acolhedor para o adolescente. Desse 

modo, o objetivo deste estudo foi descrever as características de um Serviço Amigo do 

Adolescente e identificar exemplos no Brasil.  

 

Métodos 

Este estudo  consiste numa revisão sistematizada da literatura, realizada nos meses de 

junho e julho de 2017, por meio da base de dados MEDLINE e LILACS, através da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando-se o descritor indexado no Medical Subject 

Headings (MESH) “adolescent”, e a palavra-chave “adolescent friendly health services”, 

através do operador booleano AND. Buscou-se responder a seguinte pergunta condutora: 

“Quais as características de um serviço de saúde voltado para o adolescente e quais são os 

exemplos desses serviços no Brasil?”.  

Os critérios de inclusão foram: artigos realizados com adolescentes na faixa etária de 

10 a 19 anos e que respondessem à pergunta condutora. Os critérios de exclusão foram: 

artigos de revisão de literatura, estudos que não apresentassem resumo, realizados com 

populações de adolescentes específicas e artigos que não respondessem ao objeto do estudo. 

Os filtros utilizados foram: ano de publicação de 2013 a julho de 2017, idiomas inglês, 

português e espanhol, bases de dados MEDLINE e LILACS.  

Por meio da estratégia de busca na BVS obteve-se 535 resultados, após a aplicação 

dos filtros, restaram 204 textos. Após a leitura dos títulos e resumos, 186 foram excluídos e 



 

 

18 selecionados para serem lidos na íntegra. Após essa leitura, 7 foram incluídos na amostra 

final da revisão (Figura 1).  

Numa segunda estratégia de busca, as fontes de informações para identificar os 

exemplos de serviços no Brasil foram as páginas públicas disponíveis na internet das 

secretarias estaduais de saúde dos 26 Estados brasileiros, do Distrito Federal e das suas 

capitais, assim como referências disponibilizadas nessas páginas.  

 

Resultados 

Com relação à busca realizada na BVS, todos os sete artigos incluídos nesta revisão 

foram publicados no idioma inglês, realizados nos seguintes países: Estados Unidos, Vanuatu, 

Quênia, Peru, Equador, Tanzânia, México e China. Quanto ao desenho do estudo, três artigos 

foram estudos transversais quantitativos, um foi estudo qualitativo, dois foram estudos 

híbridos e um foi um estudo de caso múltiplo. 

Dos sete artigos, apenas quatro citam o termo em inglês “Adolescent Friendly Health 

Services”, traduzido para o português como “Serviços de Saúde Amigo do Adolescente”. Os 

demais, apesar de não fazer referência ao serviço dessa forma, também tratam de serviços de 

saúde especificos para o adolescente. Quanto ao tipo do serviço, três artigos se referem a 

serviços de atenção à saúde sexual e reprodutiva, especificamente, e quatro sobre serviços de 

saúde geral para o adolescente (Tabela 1).  

Sobre as características apresentadas pelos artigos4–10 como importantes para um 

serviço de saúde voltado para o adolescente, elas estão relacionadas às atitudes dos 

profissionais de saúde, à infraestrutura do ambiente onde está localizado o serviço e a sua 

organização.  

Os resultados demonstram que se espera que os profissionais escutem atentamente o 

adolescente, sejam capacitados sobre temas relevantes para a saúde dos mesmos, tenham 

paciência, não julguem as suas atitudes e sejam confidenciais com as informações 

compartilhadas com ele4–8. Para que o serviço atinja o seu objetivo de promover a saúde do 

adolescente, é importante não só o envolvimento dos profissionais de saúde, mas também o 

apoio do governo9. 

Em relação ao ambiente onde está localizado o serviço e sua infraestrutura, alguns 

estudos demonstram a importância de existirem salas de espera específicas para o adolescente, 

assim como um quarto exclusivo, nos hospitais, espaços que possam promover uma maior 

privacidade para que esse público se sinta acolhido5,8,10. 

Também é importante que o serviço possua uma organização adequada para lidar com 

o público adolescente. Alguns estudos sugerem que o tempo de espera para as consultas seja 

curto e suficiente e que tenha um horário de funcionamento mais amplo, funcionando durante 

a noite e nos finais de semana4,8,10.   

No Brasil, há serviços voltados para a saúde do adolescente em quatro das cinco 

regiões, entretanto apenas os Estados da Bahia (Nordeste), São Paulo (Sudeste), Santa 

Catarina (Sul) e Distrito federal (Centro-oeste) apresentam disponíveis na internet 

informações sobre os serviços voltados para essa população.  

Na Bahia há três Serviços Diferenciados, Amigáveis e Confidenciais para 

Adolescentes" que funcionam nas maternidades Tsylla Balbino, Maternidade de Referência 

José Maria de Magalhães Neto, e IPERBA - Instituto de Perinatologia da Bahia11. No Estado 

de São Paulo há 17 Casas do Adolescente, que conta com equipe multiprofissional dedicada à 



 

 

promover a saúde do adolescente12. Já em Florianópolis-SC existe o Ambulatório de 

Atendimento aos Adolescentes e Jovens Adultos (Ajas) do Centro de Pesquisas Oncológicas 

(Cepon) voltado para adolescentes com doenças oncológicas13. Em Brasília-DF há o 

Adolescentro, serviço público que assiste adolescentes de 12 a 18 anos com serviços 

ambulatoriais e tratamentos em saúde mental14.  

Discussão 

 A maioria dos estudos4–6,8,10  avaliados ressaltaram a importância da abordagem do 

profissional de saúde na aceitabilidade dos adolescentes aos serviços. Evita-se julgar os 

adolescentes e guardar as informações confidenciais, assim como realizar a consulta em 

ambientes que permita a privacidade, estabelecendo uma relação de confiança, paciente-

profissional. 

A acessibilidade é uma característica importante citada por alguns autores,  para que 

esses serviços sejam acolhedores, que o horário de funcionamento seja maior, incluindo turno 

noturno e final de semana, de forma que os adolescentes tenham maiores possibilidades de 

escolhas. Destaca-se que os turnos diurnos, na maioria das vezes, corresponde ao horário em 

que os adolescentes estão na escola10,8.Outro fator relacionado à acessibilidade é a existência 

de um número de profissionais suficiente para atender a população de adolescentes5.  

 Além da quantidade suficiente de profissionais, também é importante que esses 

profissionais tenham a competência necessária para lidar com essa faixa etária. Dessa forma, a 

efetividade desses serviços depende dessa competência, do uso de práticas clínicas baseadas 

em evidências4,6,8. Em um estudo realizado no Quênia, evidenciou-se que os profissionais de 

um serviço de saúde amigável para adolescentes não se sentiam totalmente capacitados para 

lidar com esse público. Os autores ressaltaram a necessidade de formação contínua sobre mau 

uso de substâncias, enquadramento jurídico, sobre até que ponto pode-se guardar informações 

confidenciais dos adolescentes, assim como técnicas de comunicação e abordagem de jovens8. 

 De maneira semelhante, profissionais que trabalham com adolescentes residentes em 

áreas rurais dos Estados Unidos demonstraram não estarem capacitados para abordar temas 

relevantes para a saúde desse grupo etário, apesar de terem acesso aos serviços de saúde 

amigáveis para adolescentes. Isso porque temas como uso de preservativos, controle da 

natalidade e suicídio foram pouco discutidos e orientados por esses profissionais7.  

Apesar de se reconhecer a importância de uma equipe de saúde entusiasmada e 

competente, Goicolea et al.9 2016 observaram que é mais difícil manter a eficácia do serviço 

quando o apoio do Governo é falho, havendo apenas o empenho dos profissionais no bom 

andamento do serviço. Observou-se a necessidade do envolvimento do governo, em atuação 

articulada com os profissionais de saúde, concedendo o apoio financeiro, capacitação e 

incentivo necessários para que se atinjam os objetivos.   

 Outros fatores como promover um tempo de espera mais curto para as consultas, 

promover entretenimento durante essa espera e a existência de áreas específicas para os 

jovens aguardarem, separados dos adultos, também foram demonstrados como importantes 

para a adequação desses serviços para os adolescentes4,5,8.  

Na Bahia11, em 2009, foram inaugurados os “Serviços Diferenciados, Amigáveis e 

Confidenciais para Adolescentes" nas maternidades Tsylla Balbino, Maternidade de 

Referência José Maria de Magalhães Neto, e IPERBA - Instituto de Perinatologia da Bahia. 

Este projeto foi resultado da cooperação técnica da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) no Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde da Bahia e as maternidades. Para 



 

 

a implementação desses serviços, a OPAS realizou oficinas com o objetivo principal de 

provocar uma mudança no olhar dos profissionais em relação aos adolescentes, transformando 

o relacionamento entre eles e a população-alvo. Essa mudança no olhar do profissional é 

essencial para que eles não julguem as atitudes dos adolescentes, principalmente por tratar-se 

de adolescentes gestantes, assistidas nessas maternidades.   

Outro exemplo de Serviço Amigo do Adolescente no Brasil é a Casa do Adolescente, 

existente desde 1991 em São Paulo. O atendimento é multidisciplinar, realizado por médicos, 

dentistas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiros, psiquiatras, psicólogos e 

professores. Além disso, há oficinas, bate-papos e terapias em grupo. Ao todo, há 17 Casas do 

Adolescente no Estado de São Paulo, em municípios do interior e da capital12,15.  

O Adolescentro, em Brasília e o Ambulatório de Atendimento aos Adolescentes e 

Jovens Adultos (Ajas) em Florianópolis também contam com acompanhamento de 

profissionais de diversas áreas para os adolescentes13,14. 

O Adolescentro é uma unidade da rede pública que oferece assistência para 

adolescentes de 12 a 18 anos com serviços ambulatoriais e tratamentos em saúde mental. 

Neste local, há serviços multidisciplinares de pediatria, ginecologia, neurologia, nutrição, 

psiquiatria, fonoaudiologia, psicologia, odontologia, serviço social, terapia ocupacional e 

enfermagem. Além disso, há grupos terapêuticos que atendem os adolescentes e seus pais14. 

Outro serviço que possui características citadas como acolhedoras para o adolescente é 

o Ambulatório de Atendimento aos Adolescentes e Jovens Adultos (Ajas) do Centro de 

Pesquisas Oncológicas (Cepon), em Florianópolis. O Ajas atende pacientes de 15 a 29 anos de 

idade e está localizado em um lugar que foi pensado para os adolescentes e adultos jovens 

fossem acolhidos, sentindo-se seguros e tendo identificação com o ambiente. Esse serviço 

possui uma equipe médica de oncologistas clínicos e pediatras, ortopedistas, radiologistas e 

patologista que tratam adolescentes. Além deles, há uma equipe multidisciplinar formada por 

pedagoga, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem13. 

No ano de 2014, o Ministério da Saúde (MS) apontou Manaus como uma das dez 

melhores cidades brasileiras no atendimento aos adolescentes. O mérito deveu-se, 

principalmente, pelo fato de 82% das UBS da cidade terem atingido suas metas na 

distribuição das cadernetas do adolescente. Essa distribuição contou com um treinamento 

prévio dos agentes comunitários de saúde e capacitação dos profissionais de saúde em 

oficinas. Consequentemente, observou-se um aumento significativo no número de consultas 

para pacientes nessa faixa etária16. Apesar do reconhecimento do MS, não se pode afirmar que 

o aumento no número de consultas e na distribuição da caderneta configura um atendimento 

acolhedor e de qualidade. É importante que a mudança no olhar dos profissionais para com o 

adolescente não aconteça apenas com o objetivo de cumprir metas, mas que o acolhimento e a 

atitude amigável sejam constantes no processo de trabalho.  

Observando as informações disponíveis nas páginas oficiais na internet das secretarias 

de saúde, identificaram-se 22 exemplos de serviços para o adolescente no Brasil, 3 

localizados nas maternidades da Bahia, 17 Casas do Adolescente em São Paulo, o Ajas em 

Santa Catarina e o Adolescentro no Distrito Federal. Apenas com a descrição desses serviços 

é difícil concluir se eles realmente possuem todas as características citadas pelos artigos como 

necessárias a um serviço de saúde voltado para o adolescente.  



 

 

Possuir uma equipe de trabalho suficiente para atender à população não significa que 

essa equipe está capacitada para atuar com os adolescentes. Assim como um serviço que tem 

salas de esperas ou enfermarias específicas para esse público pode não possuir profissionais 

capacitados para se relacionar com os adolescentes. Por isso, torna-se necessário que todas 

essas características sejam reconhecidas e unidas, para que o objetivo de ter serviços voltados 

para o adolescente seja alcançado.  

Para discernir sobre se os serviços existentes no Brasil são de fato exemplos, seria 

necessário conhecer de perto cada serviço, realizar pesquisas com os profissionais de saúde 

atuantes e com a população assistida. Ainda assim, é importante reconhecer que a iniciativa 

de criar esse tipo de serviço ou de adaptá-lo para tal já é um grande passo em busca de 

melhorias para a saúde do adolescente.  

 

Considerações finais 

As características dos serviços voltados para o adolescente estão, em sua maioria, 

associadas às atitudes dos profissionais atuantes nesses serviços. Os profissionais devem 

evitar julgar as atitudes dos adolescentes, promover consultas com confidencialidade e ter 

capacitação necessária para trabalhar com esse público. Os serviços devem ter horários de 

funcionamento mais acessíveis, promover um tempo de espera mais curto, com 

entretenimentos e ter um ambiente adaptado com salas de espera e consultórios específicos 

para o adolescente.  Essas caraterísticas tornam o serviço mais acolhedor para esse público 

específico. 

 No Brasil, apesar de existir serviço voltado para o adolescente em 4 das 5 grandes 

regiões, segundo o que está disponível nas fontes pesquisadas, apenas 4 dos 27 estados 

brasileiros abrigam esses serviços. Isso demonstra que ainda deve-se avançar em ações e 

serviços voltados para a saúde do adolescente, afim de promover uma melhor qualidade de 

vida e redução das principais causas de morbimortalidade nessa faixa etária.   
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Figura 1: Fluxograma Prisma 

 

 
 



 

 

 

Tabela 1: Distribuição das características dos Serviços Amigos do Adolescente de acordo 

com autor/ano, país, fonte de informação e tipo do serviço. 

Características  Autor/Ano País Amostra 

(n) 

Tipo de 

serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitude do 

profissional 

Escutar 

atentamente o 

adolescente 

 

 

Secor-

Turner et 

al., 2014 

 

 

Estados 

Unidos 

 

 

322 

adolescentes 

 

 

Serviços de 

saúde do 

adolescente  

Ter respeito 

Fornecer 

explicações claras 

Estar capacitado 

Owuondo 

et al., 2015 

Quênia 348 

profissionais 

e 472 

adolescentes 

Serviços de 

saúde do 

adolescente 

Paciência Tsai et al., 

2014 

China 4907 

adolescentes 

Serviço de 

saúde do 

adolescente  

 

 

Competência 

Kennedy et 

al., 2013 

Vanuatu 341 

adolescentes 

Serviço de 

atenção à 

saúde 

sexual e 

reprodutiva 

 

 

 

 

 

Confidencialidade 

 

 

Mchome et 

al., 2015 

Tanzânia 42 jovens de 

18 e 19 anos 

Serviço de 

atenção à 

saúde 

sexual e 

reprodutiva 

Tsai et al., 

2014 

China 4907 

adolescentes 

Serviço de 

saúde do 

adolescente 

 

Kennedy et 

 

Vanuatu 

 

341 

Serviço de 

atenção à 

saúde 

sexual e 



 

 

 

 

 

 al., 2013 adolescentes reprodutiva 

Não julgar 

 

 

 

 

 

Ambiente/ 

infraestrutura 

Apoio do governo Goicolea et 

al., 2016 

Equador 

e Peru 

17 

profissionais 

de saúde 

Serviços de 

saúde do 

adolescente 

Salas de espera, 

consultórios e 

quartos e 

específicos para o 

adolescente com 

privacidade 

Mchome et 

al., 2015 

Tanzânia 42 jovens de 

18 e 19 anos 

Serviço de 

atenção à 

saúde 

sexual e 

reprodutiva 

Villalobos 

et al., 2017 

México Profissionais 

de saúde de 

505 serviços 

Serviço de 

atenção à 

saúde 

sexual e 

reprodutiva 

 

Owuondo 

et al., 2015 

 

Quênia 

348 

profissionais 

e 472 

adolescentes 

Serviços de 

saúde do 

adolescente  

 

 

 

 

 

Organização 

do serviço 

 

Tempo de espera 

mais curto e com 

entretenimento 
Tsai et al., 

2014 

China 4907 

adolescentes 

Serviço de 

saúde do 

adolescente 

 

Horário de 

funcionamento 

mais amplo 

Villalobos 

et al., 2017 

México Profissionais 

de saúde de 

505 serviços 

Serviço de 

atenção à 

saúde 

sexual e 

reprodutiva 

 

Owuondo 

et al., 2015 

 

Quênia 

348 

profissionais 

e 472 

adolescentes 

Serviços de 

saúde do 

adolescente 


