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RESUMO

A adolescência é marcada por descobertas e instabilidade emocional. É
quando se consolida a personalidade do indivíduo e onde este terá que se
deparar com decisões sociais, psicológicas e biológicas que carregará
por toda a vida. Quando se deparam com tais descobertas, podem
apresentar comportamentos extremos e muitas vezes podem negligenciar
a si mesmos, mostrando-se vulneráveis a certas situações. O presente
estudo objetiva uma revisão e discussão das vulnerabilidades encontradas
pelos adolescentes diariamente e como lidar com isso, bem como as
políticas públicas que foram criadas para a intervenção. Foi realizada uma
revisão sistemática de literatura, embasada em análises documentais
tanto de artigos publicados sobre o assunto da Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS) e Scielo, quanto em textos na íntegra como Estatuto da
Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar Brasileiro e leis do Ministério
da Educação e da Saúde. Foram analisadas categorias de vulnerabilidades
inseridas em contextos como: vulnerabilidades dos adolescentes em
relação a doenças sexualmente transmissíveis, Programa Saúde na
Escola, Programa Bolsa Família, Conselho Tutelar na atuação de
vulneráveis mediante a violência doméstica ou abandono. As
manifestações das vulnerabilidades ocorrem diariamente em casa e na
escola, fazendo com que o adolescente, quando não há intervenção
correta, procure ambientes não propícios, permitindo desvios de conduta.
Para isso, têm-se os programas criados pelo governo para o
enfrentamento dos problemas, porém percebe-se que não somente a
criação dos mesmos tem que existir, mas colocar em prática de maneira
correta para que os adolescentes fiquem menos vulneráveis a situações
que comprometam seu bem-estar.
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