Programa Temático: Promoção dos Direitos da
Juventude
OBJETIVO:
Promover ações que contribuam para a atenção integral à saúde e à
qualidade de vida dos jovens.
CARACTERIZAÇÃO:
A partir da segunda metade da década de 1990, tem-se, no Brasil, o alargamento da
pirâmide etária na adolescência e juventude, compreendida entre 10 e 24 anos. Os efeitos
desse fenômeno, como em ondas sucessivas, serão sentidos nas faixas etárias subsequentes,
a cada década, e resultam no aumento absoluto da população que vai se integrando às faixas
etárias seguintes, fenômeno denominado de onda jovem. A queda da fecundidade, o
crescente declínio da mortalidade infantil e o aumento da esperança de vida ao nascer são
fatores que contribuem para a ocorrência dessa onda.
Entretanto, merece destaque um ligeiro decréscimo populacional de jovens na faixa
etária compreendida entre 20 e 24 anos. Esse declínio está atribuído à mortalidade por
causas externas e contribui para a configuração do cenário de morbi-mortalidade da
população adolescente e jovem no Brasil. Os acidentes e homicídios, sobretudo
relacionados ao tráfico de drogas e uso abusivo de álcool e as intercorrências da gravidez e
maternidade são as principais causas-base desse panorama.
Considerando as alterações demográficas, é fundamental elaborar estratégias
públicas que focalizem a saúde dessa população com ações promotoras da saúde,
preventivas e curativas, capazes de garantir a assistência integral à saúde dos jovens. Além
disso, são sujeitos sociais com grande potencial de mobilização e de mudança.

Na área da saúde, em âmbito acadêmico, as publicações
evidenciam a compreensão do processo saúde-doença de forma
fragmentada, com pouca repercussão para uma atenção integral à
saúde dos jovens. As evidências apontam para a necessidade de
integração da saúde com outras políticas voltadas para os jovens, a
necessidade

de

diálogo

com

as

produções

acadêmicas

sobre

juventude para a melhoria das ações ofertadas a essa população e a
incorporação desse referencial na área da saúde.

