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São Paulo, 18 de setembro de 2019. 

 

 

OFÍCIO G.S. nº 4814/2019 

SIALE/SES nº 1145/2019 

 

 

 

Senhor Secretário, 

 

 

 

Confirmo o recebimento da Mensagem Eletrônica (Processo ATL nº 

2712/2019), que encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, a 

Indicação Parlamentar nº 2712, de 2019, de autoria do Deputado Frederico D’Avila , que 

solicita a implementação do “Programa Gravidez na Adolescência: Reflita. Não Repita”. 

 

Sobre o assunto, após consulta ao Programa Saúde do 

Adolescente, da Coordenadoria de Regiões de Saúde – CRS órgão técnico competente 

desta Pasta, tenho a informar: 

 

Desde o início, há mais de trinta anos, o objetivo do Programa 

Saúde do Adolescente desta Secretaria é voltado fundamentalmente para a Saúde 

Sexual/Reprodutiva e Plano de Vida, tendo como meta principal a redução da incidência 

da gravidez na adolescência, fato este que traz impacto relevante na vida de cada jovem 

e da sociedade como um todo.  Como pode ser observado, o Estado de São Paulo vem 

apresentando resultados exitosos: 

 

1ª. Gestação: Redução de 50,6% 

2ª  Gestação: Redução de 47% 

 

Mães de 10 a 14 anos 

São Paulo 1998 

4.528 nascimentos 

12 nascimentos por dia 

1 nascimento a cada 2 horas 

São Paulo 2017 

2.431 nascimentos 

6,6 nascimentos por dia 

1 nascimento a cada 3h36min 

Redução de nascimentos – 46,82% 

Mães de 10 a 19 anos 

São Paulo 1998 

148.018 nascimentos 

405 nascimentos por dia 

16,8 nascimentos por hora 

São Paulo 2017 

73.966 nascimentos 

202 nascimentos por dia 

8 nascimentos a por hora 

Redução de nascimentos – 50,6% 

                   Fonte: DATASUS 

 

O resultado ora demonstrado, ocorreu com a participação da rede 

de unidades básicas, ambulatórios de especialidades, hospitais universitários e as Casas 

do Adolescente (Centro de Atenção a Saúde do Adolescente), que a partir deste ano vai 

poder contar com a “Linha de Cuidado para a Saúde na Adolescência e Juventude para o 
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Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo”, projeto aprovado pela Bipartite em 

Outubro de 2018, cujo desafio, a partir de agora, será a sua implementação. 

 

Portanto, atendendo a presente Indicação, esta Pasta acredita ser 

pertinente que sejam envidados esforços no sentido de que o projeto acima referido seja 

implantado em todo o Estado, conforme solicitado pelo nobre parlamentar. 

 

Para conhecimento de maiores detalhes da presente sugestão, 

indico acessar o site: http://www.saudeadolecentesejovens.net.br/. 

 

                              Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração. 

 

 

 

(original assinado) 

JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA 

Secretário de Estado da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor  

EVERALDO TEIXEIRA DOURADO JUNIOR 

DD. Subsecretário de Assuntos Parlamentares 

kp 


