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Objetivou-se analisar a atenção à saúde dos adolescentes no que se refere ao acesso e à 
assistência prestada pelos profissionais das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). 
Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa realizado na cidade de Barbalha-
CE, tendo como informantes, alunos de uma escola municipal do referido município, 
perfazendo um total de 13 informantes. Utilizou-se a entrevista semi-estruturada como técnica 
de coleta de dados, aplicada em junho e agosto de 2009, as quais foram gravadas e 
posteriormente transcritas. Procedeu-se a análise e discussão com base na análise temática de 
conteúdo de Bardin e da literatura referente ao tema. A partir dos depoimentos dos 
informantes quatro categorias foram construídas: o adolescente e o serviço de saúde; 
necessidades indicadas pelos adolescentes; estratégias utilizadas pelos profissionais para 
captação dos adolescentes; e profissionais da UBSF x escola. Foi evidenciado que o serviço 
de saúde pouco é freqüentado pelos adolescentes e quando o fazem a assistência é centrada 
apenas na doença, através de consultas e entrega de medicamentos, onde a falta de atividades 
específicas para sua faixa etária age como um fator contribuinte para que os mesmos não 
freqüentem as UBSF. Ficou clara a necessidade de atividades que promovessem a prevenção 
e promoção da saúde. No estudado, os profissionais das equipes de saúde da família não se 
fazem presente na realidade dos alunos, apesar da escola em questão receber alunos de 
diversos bairros e zona rural do município. Pode-se concluir que existe a necessidade de 
organização do trabalho das Equipes de Saúde da Família no sentido de captar esta clientela, 
estimular e fortalecer o vínculo entre equipe e os referidos usuários, bem como consolidar a 
política voltada à saúde dos adolescentes, centrada em atividades de promoção à saúde e 
propiciem o protagonismo juvenil. Agradecimentos a Profª Drª. Fátima Antero e FUNCAP. 
(FUNCAP/URCA).  
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