Secretaria Municipal de Saúde

PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL
O Plano de Ação contém os compromissos firmados para o ano de 2014 entre
gestores da saúde, do socioeducativo e equipe de referência em saúde para
atenção aos adolescentes em regime de internação, internação provisória.
O Sistema Gestor e Executor da Política Socioeducativa é o Grupo Executivo
de Apoio a Crianças e Adolescentes/Secretaria de Cidadania e Trabalho –
GECRIA/SECT a qual desenvolve um Programa para a reintegração social do
adolescente em conflito com a lei, de acordo com a Lei 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). Em 27 de dezembro de 2012, é sancionada a LEI
nº 17.887 que cria do Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes GECRIA com a finalidade de coordenar e operacionalizar as políticas públicas sobre
creche, criança e adolescente, adolescente em conflito com a lei e jovem aprendiz.
Para a Operacionalização das ações o GECRIA conta com oito (08) Unidades
de Internação para Adolescentes em Conflito com a Lei, distribuídas em seis (06)
municípios (Goiânia, Anápolis, Luziânia, Formosa, Itumbiara, Porangatu) em Goiás.
Goiânia conta com (03) três Unidades Socioeducativas de internação e o
Plantão Integrado que demandam o maior número de vagas do Estado, recebendo
adolescentes do município e demais localidades de Goiás, assim ordenados:
O Plantão Interinstitucional: unidade de atendimento ao adolescente envolvido em
prática de ato infracional com objetivo de minimizar a violação de direitos do
adolescente e assegurar agilidade no encaminhamento e trato processual. Funciona
24 horas ininterruptas. O adolescente permanece na unidade por um período
máximo de 72 h. Localização: Rua 72 esquina com BR Quadra A Lote A – Parque
da Criança – Jardim Goiás – Goiânia/GO Fone: (62) 3278.2711.
Centro de Internação Provisória – CIP: é uma unidade de atendimento 24 horas, que
atende adolescentes somente do sexo masculino, para acompanhamento e
avaliação do adolescente em conflito com a lei que aguarda decisão judicial para
aplicação de medida sócio-educativa. Tal medida deve ocorrer até o prazo máximo
de 45 dias, a partir daí pode ocorrer a liberação do adolescente aos
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pais/responsáveis ou encaminhamento a entidades de abrigo como medida
protetiva. Endereço: Av. Milão, Área Física do 7º BPM, no Jardim Europa, Telefone:
(62) 3201.9294. A capacidade de atendimento é para 60 adolescentes.
Centro de Internação de Adolescentes – CIA: é uma Unidade 24 horas que atende,
acompanha e avalia os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de
internação, onde desenvolve atividades pedagógicas, lazer e profissionalizante, bem
como demais atendimentos assegurados em Lei. Localiza-se na área do 1º Batalhão
da Polícia Militar na Av. Americano do Brasil s/n, no setor Marista, Goiânia-GO, fone:
(62) 3241-6731. A capacidade de atendimento é para 60 adolescentes.
Centro de Atendimento Sócio Educativo – CASE: é uma Unidade de atendimento 24
horas que atende adolescentes do sexo masculino e feminino que cumprem
medidas socioeducativas, onde desenvolve atividades pedagógicas, lazer e
profissionalizantes, bem como demais direitos assegurados em Lei. Está localizado
na Av. Moises Augusto Santana – Área Pública Municipal – Vera Cruz I, Goiânia-Go,
Fone: 3593-7529. A capacidade de atendimento é para 60 adolescentes, sendo 40
vagas para adolescentes do sexo masculino e 20 vagas para adolescentes do sexo
feminino.
Segundo o GECRIA/SECT, a média anual de internação no ano de 2013 foi de 180
adolescentes /mês para as três USE de Goiânia, sendo a média mensal de (60)
sessenta adolescentes internados no CIP, (66) adolescentes no CIA e 55
adolescentes no CASE.
Identificação das Unidades Socioeducativas:

Unidade

Média Anual de

Socioeducativa

Adolescentes

Internação/Internação
Provisória/

Centro de Internação

65

INTERNAÇÃO/INTERNAÇÃO

Provisória – CIP

ADOLESCENTES/MÊS

PROVISÓRIA

Centro de Internação

71

INTERNAÇÃO

de Adolescentes – CIA

ADOLESCENTES/MÊS
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Centro de Atendimento

60

INTERNAÇÃO

Sócio Educativo –

ADOLESCENTES/MÊS

CASE

Indicação das equipes responsáveis pelo desenvolvimento das ações de
saúde:
Unidade Socioeducativa

Equipe de Referência da
Atenção Básica, por
categorias

Nº do CNES
Unidade Básica de
Saúde de Referência.

CIP

1. Bruna Franca Martins de CENTRO DE SAÚDE
Araujo – Enfermeira
JOSÉ EGÍDIO MARTINS VILA UNIÃO
2. Arnoldo Ribeiro Hamu –
Médico
CNES
2339641
3. David Cerchi Ribeiro –
Cirurgião Dentista

CIA

1. Joyce Carneiro Naves CIAMS
de Lima - Cirurgiã Dentista LUDOVICO
2. Miriam Nunes de Lima CNES
Roriz – Enfermeira

PEDRO

2339633

3. Paulo Evangelista da
Rocha –Médico
CASE

1. Renata Oliveira
Almeida - Médica.

de CENTRO DE SAÚDE DA
FAMÍLIA VERA CRUZ I

2. Evellyne Ferreira da CNES
Paixão - Enfermeira.

2339420

3.
Sebastião
Martins
Soares Júnior - Cirurgião
Dentista.
4. Aparecida Campos da
Silva
–
Auxiliar
de
Enfermagem.
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Indicação do(s) profissional(is) de Saúde Mental que comporão a equipe de
saúde de referência, com a(s) respectiva(s) carga horária.
NOME DAS PSICÓLOGAS

CARGA
HORÁRIA A SER
CONTRATADA

UNIDADE DE SAÚDE A
QUAL SERÁ VINCULADA

SHEILA MELO

30H

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ
EGÍDIO MARTINS - VILA
UNIÃO

REGINA CELIA DOS SANTOS
PIRES

30H

CIAMS PEDRO LUDOVICO

SISLANY PEREIRA DA FONSECA 30H

CENTRO DE SAÚDE DA
FAMÍLIA VERA CRUZ I

Indicação dos principais agravos de saúde dos adolescentes no ano
anterior:(diagnóstico situacional de saúde)
A atenção integral a saúde de adolescentes em situação de internação e
internação provisória torna-se foco primordial para assegurar os direitos humanos
desse público. A primeira tarefa que surge, refere-se a situações de concepções
ideológica e teórica que subsidia a proposta socioeducativa.
Parte-se então, de abandonar as práticas e encaminhamentos informais de
saúde que visavam apenas à atenção ao orgânico, e com isso, a supressão dos
sintomas físicos, para atuar a partir de diretrizes técnicas e políticas, direcionando as
ações de assistência integral perante as legislações. Desta forma, garantir-se-á não
só cuidado físico, mas busca-se implantar e implementar as ações de promoção a
saúde.
Considerando os dados de saúde do ano de 2013, dentre os adolescentes
que residiram nas Unidades de Goiânia nesse período, as DSTs, os transtornos
mentais, uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas e as dermatoses
apresentam um percentual significativo:
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No Centro de Atendimento Socioeducativo-CASE dos 261(duzentos e
sessenta e um) adolescentes atendidos em 2013, 2(dois) foram diagnosticados com
DST, sendo um percentual de 0,7%; 25(vinte e cinco) foram diagnosticados com
transtornos mentais, sendo um percentual de 9,5%, 195(cento e noventa e cinco)
foram diagnosticados por uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas,
sendo um percentual de 75% e 33(trinta e três) foram diagnosticados com
dermatoses, sendo percentual de 13%.
No Centro de Internação de Adolescentes-CIA dos 87(oitenta e sete)
adolescentes atendidos em 2013, 5(cinco) foram diagnosticados com DST, sendo
um percentual de 5,7%; 31(trinta e um) foram diagnosticados com transtornos
mentais, sendo um percentual de 35%; 50(cinqüenta) foram diagnosticados por uso
abusivo de álcool, sendo percentual de 57%, 42(quarenta e dois) foram
diagnosticados por dependências a outras drogas, sendo um percentual de 48% e
7(sete) foram diagnosticados com dermatose, sendo percentual de 0,8%.
O Centro de Internação Provisória-CIP dos 748(setecentos e quarenta e oito)
adolescentes atendidos em 2013, 25(vinte e cinco) foram diagnosticados com DST;
04(quatro) foram diagnosticados com transtorno mental; 509(quinhentos e nove)
foram diagnosticados por uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas e
42(quarenta e dois) foram diagnosticados com dermatose.
Estas estimativas permitem realizar um planejamento das intervenções no
âmbito da saúde, proporcionando mudanças na lógica institucional. Portanto, a
tarefa de reordenamento que concebemos objetiva a criação de dispositivos de
saúde para atender as demandas expressivas, bem como fluxos de atendimentos
que promovam a integração das equipes de referência em saúde com os
profissionais que atuam nas Unidades Socioeducativas.
I)

Indicação das ações a serem desenvolvidas no CASE, considerando o fluxo
supracitado no item 5:
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NOME DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO- CASE- GOIÂNIA.
Linhas de Ação

Ação
1. Na admissão do adolescente o Enfermeiro
da USE fará a consulta de enfermagem
avaliando o aspectos gerais, peso, altura,
IMC/idade e altura/idade, verificação da
pressão arterial, avaliação dos sistemas:
respiratório, cardiovascular, gastrointestinal,
etc. e avaliação do estagiamento puberal
(critérios de Tanner). Na ocorrência da
identificação de sinais e sintomas de agravos
a saúde, este deverá ser encaminhado à
consulta médica na Rede Municipal de Saúde
conforme fluxo estabelecido;

A)

Acompanhamento do
crescimento e
desenvolvimento físico e
psicossocial

2, Orientar a família quanto à internação,
acompanhamentos de saúde e odontológicos,
orientando quanto ao acompanhamento
familiar
pelo
CAPSi
para
aqueles
adolescentes com perfil;
3. Realizar oficinas, palestras, orientações
individuais ou em grupos buscando identificar
habilidades e fortalecendo o autocuidado
assim como o cuidado com o ambiente da
USE;
4. Avaliação pela equipe da USE sobre a
necessidade
de
encaminhamento
do
socioeducando
para
acompanhamento
psicossocial por equipe multiprofissional nos
CAPS especializados;

Meta
1. Garantir minimamente
uma
consulta
de
enfermagem para cada
adolescente em internação
definitiva;
2. Viabilizar o envolvimento
da família nas atividades
que se faz necessário,
promovendo
o
fortalecimento do vínculo e
o acompanhamento familiar
necessário para cada caso.
3. Identificar e fortalecer
habilidades, autocuidado e
cuidado com o ambiente da
USE, assim como subsidiar
a produção de projetos de
vida positivos;
4.
Garantir acesso
e
acompanhamento
especializado pelo CAPSi
àqueles adolescentes com
transtorno mental;
5. Promover a discussão e
encaminhamentos
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Responsável
1. Enfermeiro da USE e equipe
de saúde da USE em parceria
com a equipe do CSF Vera Cruz
I;
2. Equipe de saúde da USE;
3. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do CSF
Vera Cruz I;
4. Equipe de saúde da USE em
parceria
com
a
equipe
multidisciplinar
dos
CAPS
especializados;
5. Equipe multiprofissional do
CAPS em parceria com equipe
da USE, profissional de saúde
mental e CSF Vera Cruz I;
6. Equipe de Saúde da USE,
CSF Vera Cruz I, CIAMS, CAIS,
SAMU e rede conveniada.
7. Equipe de Saúde do CSF
Vera Cruz I, em parceria com os
profissionais de saúde da USE.

Secretaria Municipal de Saúde

5.
Matriciamento
dos
casos
pelos
profissionais de saúde mental da Unidade
Socioeducativa, em parceria com os
profissionais do CAPS, para os com
encaminhamentos pertinentes;
6. Assistência Especializada e Atendimento
às Urgências e Emergências
7, Implantar a Caderneta de Saúde de
Adolescentes - CSA e realizar por meio dela,
a avaliação e o acompanhamento trimestral,
da saúde de adolescentes, na USE.

B)

Saúde Sexual e Saúde
Reprodutivos

1. Realizar ações de educação em saúde aos
socioeducandos sobre saúde sexual e
reprodutiva, comportamentos de risco para
DST/AIDS
esclarecendo
dúvidas
e
dispensando o preservativo sempre que
solicitado pelo adolescente;
2. Qualificar os enfermeiros para a realização
dos testes rápidos e sensibilizar os demais
profissionais sobre saúde sexual e reprodutiva
3. Promover orientações, individualmente ou
em grupo, à respeito das testagens

pertinentes para cada caso;
6.
Garantir
assistência
qualificada e de qualidade
nos atendimentos de média
e alta complexidade, e
acesso aos cuidados em
saúde nos pontos de
atenção a rede de urgência
e emergência
7.
100%
(60)
de
Adolescentes, em privação
de
liberdade,
sendo
avaliados e acompanhados
pela CSA.

1.
Subsidiar
os
socioeducandos quanto ao
autocuidado e, saúde sexual
e reprodutiva, fortalecer
ações positivas e minimizar
comportamentos de risco e
disponibilizar preservativos
e contraceptivos quando
necessário;
2. Capacitar todos os
enfermeiros
das
USE
quanto à execução dos
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1. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do CSF
Vera Cruz I;
2. A SMS
capacitará os
enfermeiros das USE para
execução dos testes.
3. A SMS disponibilizará os
testes e
preservativos para
equipe da USE proceder sua
execução,
armazenamento,
descarte e
solicitação de

Secretaria Municipal de Saúde

disponíveis na rede de saúde assim como
doenças
detectáveis,
tratamentos
e
encaminhamentos necessários, viabilizando a
execução das testagens rápidas disponíveis
na rede municipal e encaminhamento a
profissionais habilitados quando necessário;
4.
Consultas
ginecológicas
periódicas
realizadas por médicos e enfermeiros da rede
municipal de saúde, com agendamento prévio
pela equipe da USE, para prevenir,
diagnosticar precocemente e tratar os
principais problemas ginecológicos que
acometem
esta
faixa
etária.
As
socioeducandas serão orientadas quanto a
saúde sexual/reprodutiva e opções de
contracepção para cada caso. A SMS
disponibilizará os contraceptivos disponíveis
na Rede;

testes rápidos;

reposição;

3.
Orientar
os
socioeducandos sobre pré e
pós teste e proceder a
execução dos mesmos para
os
adolescentes
que
concordarem
com
sua
realização.

4. A equipe da USE fará o
agendamento no CSF Vera Cruz
I que realizará a consulta e
disponibilizará os contraceptivos
disponíveis na Rede.

4.
Garantir acesso
à
consulta ginecológica para
todas as socioeducandas
com a realização dos
exames necessários com
orientação quanto à saúde
sexual/reprodutiva e opções
de contracepção para cada
caso.

5. Na ocorrência da gestação, a assistência
Pré-natal irá promover a atenção obstétrica,
qualificada e humanizada, através de
consultas com profissionais médicos e
enfermeiros da rede municipal de saúde de
acordo com cada caso. Garantido assistência
pré-natal
de
forma
integral
e
orientações/apoio
ao
exercício
da
maternidade responsável;

5. Garantir assistência prénatal de qualidade para
todas as socioeducandas
grávidas;

6. Assistência ao pré-natal de alto risco,
quando necessário, o CSF Vera Cruz I fará o
encaminhamento a rede especializada para o

7.
Garantir
assistência
qualificada e de qualidade

6.
Garantir
assistência
qualificada e de qualidade
para
todas
as
socioeducandas
com
gravidez de alto risco;
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5. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do CSF
Vera Cruz I, demais profissionais
da Rede Municipal de saúde e
conveniados;
6. Equipe de saúde do CSF Vera
Cruz I e da Rede conveniada;
7. Equipe de saúde do CSF Vera
Cruz I e da Rede conveniada;
8. Equipe de saúde do CSF Vera
Cruz I;
9. Membros representantes das
instituições no GTI Estadual e
Municipal do POE/POM
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atendimento, através de formulário específico.
O acompanhamento será em Unidade de
Referência para gravidez de alto risco.
7. Na assistência ao parto o CSF Vera Cruz I
fará o encaminhamento necessário para a
rede hospitalar de referência
8. No puerpério, a consulta será feita no CSF
Vera Cruz I, com orientações e apoio ao
exercício responsável da maternidade, com
orientação à prevenção de gravidez
subseqüente;
9- Fomentar com os gestores envolvidos com
a atenção a adolescentes privados de
liberdade, a garantia da visita intima e o
acesso espontâneo a preservativos na USE.

1.Orientar periodicamente os socioeducandos
quanto aos cuidados para manutenção da
saúde bucal e escovação dentária diária;
C)

Saúde bucal

D)

Saúde mental e prevenção
ao uso de álcool e outras
drogas

2. A equipe da USE avaliará a necessidade
de encaminhamento para tratamento na rede
municipal de saúde, priorizando os casos
mais urgentes;

1. Avaliação pela equipe da USE sobre a
necessidade
de
encaminhamento
do

ao
parto
para
as
socioeducandas
em
trabalho de parto ou na
iminência do parto;
8.
Garantir
assistência
qualificada e de qualidade
para as socioeducandas no
puerpério;
8. Evidenciar os temas em
pauta nas reuniões do GTI
Estadual e Municipal para
que
sejam
realizadas
discussões para a garantia
desse direito;

1. Fortalecer o autocuidado
com relação à saúde bucal
para todos os adolescentes
privados de liberdade.
2. Garantir acesso ao
acompanhamento
odontológico para todos os
adolescentes
que
necessitarem;
1.
Garantir acesso
acompanhamento

e
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1. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do CSF
Vera Cruz I;
2. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do CSF
Vera Cruz I e Cirurgião dentista
da rede municipal de saúde.

1. Equipe de saúde da USE em
parceria a equipe multidisciplinar
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socioeducando
para
acompanhamento
psicossocial por equipe multiprofissional nos
CAPS ad;
2. Capacitação técnica e treinamentos aos
profissionais das USE e equipe de referência
para desenvolver atividades de atenção a
saúde mental na atenção primaria à saúde
aos adolescentes privados de liberdade;
3.
Atendimento
aos
familiares
dos
socioeducandos na área de saúde mental por
meio de abordagem psicossocial com
acolhimento no CAPS especializado para
atividades
de
grupos
terapêuticos,
psicoterapias individuais e grupos multifamiliares, através de agendamento em
parceria com a equipe das Unidades
socioeducativas.
4.
Matriciamento
dos
casos
pelos
profissionais do CAPS com encaminhamentos
pertinentes;
5. Atendimento especializado às urgências e
emergências psiquiátricas;

E)

Prevenção e Controle de
agravos

1. Atualização do esquema vacinal conforme
orientação do PNI/ Programa Nacional de
Imunização,
através
de
abordagens

especializado pelo CAPSad
àqueles adolescentes que
fazem uso prejudicial de
álcool e outras drogas;
2. Fortalecer conhecimentos
e
habilidades
dos
profissionais de saúde para
melhor atendimento aos
socioeducandos na área da
saúde mental;
3. Fortalecer conhecimentos
e habilidades dos familiares
favorecendo a manutenção
do vínculo, mediação de
conflitos e preparando-os
para o retorno ao lar dos
adolescentes privados de
liberdade;

dos CAPS especializados;
2. Equipe multidisciplinar dos
CAPS em parceria com equipe
de saúde mental da USE, SMS,
SPAIS;
3. Equipe dos CAPS em parceria
com a equipe das USE;
4. Equipe multiprofissional do
CAPS em parceria com equipe
da USE e do CSF Vera Cruz I;
5. Equipe da USE, Pronto
socorro psiquiátrico Municipal,
Samu e rede conveniada.

4. Promover a discussão e
encaminhamentos
pertinentes para cada caso;
5. Garantir atendimento
qualificado e de qualidade
nas
urgências
e
emergências psiquiátricas
1. Garantir esquema vacinal
completo para todos os
adolescentes com medida
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1. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do CSF
Vera Cruz I e do
Distrito

Secretaria Municipal de Saúde

individuais e triagem para verificação do
esquema vacinal na caderneta de vacinação;
2.
Sempre
que
necessário
ou
semestralmente, proceder à consulta de
enfermagem para identificar situações de
risco para o adoecimento assim como
situações de adoecimento para tomada de
decisões assertivas e em tempo hábil. Na
ocorrência da identificação de sinais e
sintomas de agravos a saúde, este deverá ser
encaminhado à consulta médica na Rede
Municipal
de
Saúde
conforme fluxo
estabelecido;
3. Bloqueio vacinal(quando necessário)
através da vacinação dos adolescentes que
mantiveram contato com doente, até 72 horas
depois da notificação de casos suspeitos de
doenças imunopreviníveis.
4.Aplicação de vacinas especiais no CRIE
(Centro de Referência dos Imunobiológicos
Especiais). Através da ficha de notificação,
e/ou receita médica para pacientes especiais
definidos através do MS (manual do CRIE
para cada imunobiológico).

de internação;

Sanitário Oeste;

2. Garantir acesso à todos
os níveis de atenção para
os adolescentes privados de
liberdade;

2. Equipe de saúde da USE em
parceria com Equipe do CSF
Vera Cruz I;

3.Garantir bloqueio vacinal
nos casos que se fizer
necessário;
4. Garantir acesso aos
imunológicos
especiais
quando necessário para os
adolescentes privados de
liberdade com prescrição
médica
para
tal
procedimento;
5. Garantir assistência de
qualidade e qualificada,
através de monitoramento e
se necessário encaminhar a
rede especializada

5. Realizar aferição da Pressão Arterial e da
Glicemia capilar, dos adolescentes que forem
suspeitos
e
ou
demandarem
espontaneamente
alterações
destas
comorbidades
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3. Equipe do CSF Vera Cruz I e
do Distrito Sanitário Oeste em
parceria com a equipe da USE;
4. Equipe da USE encaminhará
o adolescente ao CRIE, a
vacinação é realizada pela
equipe de enfermagem do CRIE;
5. Equipe de Saúde USE, CSF
Vera Cruz I;

Secretaria Municipal de Saúde

1. Capacitar periodicamente os profissionais
da rede para favorecer o processo de
acolhimento, atendimento e encaminhamento,
seguindo fluxo estabelecido pela Secretaria
Municipal de Saúde.
2. Promover capacitação em saúde integral
do adolescente e viabilizar o exercício para
aplicação deste conhecimento em atividades
de grupo e individuais visando à reflexão
crítica e criteriosa das principais questões e
desafios para o melhor desenvolvimento de
competências dos adolescentes em um
contexto de privação de liberdade e conflito
com a lei;
F)

Educação em Saúde

3. Promover diariamente ou sempre que
necessário,
momentos de bate-papo,
individualmente ou em grupo com atividades
educativas
com
temas
voltados
à
adolescência;
4- Capacitar os profissionais de enfermagem
da Unidade Socioeducativa sobre atualização
do calendário vacinal de acordo com a PNI..
5. Capacitar os profissionais de saúde da
USE e do CSF Vera Cruz I, para implantar e
operacionalizar a Caderneta de Saúde de
Adolescentes – CSA.

1.
Garantir acesso
e
atendimento de qualidade e
direcionado em tempo hábil;
2.
Oferecer
aos
participantes a oportunidade
de
ampliar
seus
conhecimentos em saúde
integral do adolescente para
aplicar na rotina diária das
USE e no atendimento ao
adolescente privado de
liberdade;
3. Fortalecer o vínculo entre
equipe
adolescente,
esclarecer dúvidas do(s)
adolescente(s) à respeito da
adolescência, internação ou
outras
pertinentes,
orientando-o(s) quanto às
questões de saúde;
4- Realizar capacitação da
equipe de enfermagem na
PNI.
5. Dez (10), profissionais de
saúde, com capacitação
técnica,
para
operacionalizar a CSA.
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1. SMS;
2. SMS, SPAIS, GECRIA e
demais parceiros;
3. Equipe da USE em parceria
com o CSF Vera Cruz I quando
necessário;
4- Equipe USE, CSF Vera Cruz I
e SMS;
5. SMS, SPAIS e Equipe das
USE.

Secretaria Municipal de Saúde

G)

Direitos Humanos,
Promoção da Cultura de
Paz, prevenção de
violências e assistência a
vítimas

1. Encaminhar a(s) vítima(s) de violência(s)
para o CAIS ou CIAMS mais próximo para
acolhimento,
atendimento
e
devidos
encaminhamentos;

1. Garantir atendimento
qualificado e em tempo hábil
para a(s) vítima(s) de
violência;

2. Promover espaço de discussão sobre
violências, cultura de paz e direitos humanos
para fortalecer o comportamento responsável
e positivo dos adolescentes;

2. Fortalecer o vínculo entre
equipe
adolescente,
esclarecer
dúvidas
identificando habilidades e
incentivando
e
comportamentos positivos;

3, Participar das reuniões do Grupo de
Trabalho Intersetorial Estadual e Municipal da
PNAISARI.
4- Capacitar os profissionais de saúde da
USE, para notificar, atender, encaminhar e
acompanhar os casos, vítimas de violências,
suspeitos e/ou confirmados.
5- Constituir grupos de Adolescentes,
promotores de saúde, na USE.

3. Participar de 100% (12)
das reuniões ordinárias.
4. Promover capacitação
dos profissionais de saúde
da USE para a realização
das
notificações
e
atendimento às vítimas de
violências.
5-Utilizar o espaço da
escola e constituir grupos
de adolescentes para serem
capacitados e orientados
continuamente utilizando o
protagonismo juvenil
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1. Equipe da USE encaminhará
a(s) vítima(s) para que seja
atendido(a)
pela
equipe
multiprofissional do CAIS ou
CIAMS;
2. Equipe da USE;
3. Membros representantes das
Instituições e órgãos envolvidos
com adolescentes privados de
liberdade.
4. Equipe da USE
5. Equipe da USE e sempre que
necessário a Equipe do CSF
Vera Cruz I.

Secretaria Municipal de Saúde

H

Prevenção e Controle de
Agravos

1. Oferecer prática de esportes e lazer para a
prevenção e promoção da saúde aos
socioeducandos.;

1. Garantir e viabilizar a
prática de esportes pelos
socioeducandos;

2.
Oferecer
Práticas
socioeducandos.

2,Garantir e viabilizar as
práticas culturais para os
socioeducandos;

Culturais

aos
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1.Equipe da USE e parcerias
2.Equipe da USE e parcerias

Secretaria Municipal de Saúde

NOME DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA: CENTRO DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES- CIA -GOIÂNIA.
Linhas de Ação

A)

Acompanhamento do
crescimento e
desenvolvimento físico e
psicossocial

Ação
1. Na admissão do adolescente o
Enfermeiro da USE fará a consulta de
enfermagem avaliando o aspectos gerais,
peso, altura, IMC/idade e altura/idade,
verificação da pressão arterial, avaliação
dos sistemas: respiratório, cardiovascular,
gastrointestinal, etc. e avaliação do
estagiamento puberal (critérios de Tanner).
Na ocorrência da identificação de sinais e
sintomas de agravos a saúde, este deverá
ser encaminhado à consulta médica na
Rede Municipal de Saúde conforme fluxo
estabelecido;
2, Orientar a família quanto à internação,
acompanhamentos
de
saúde
e
odontológicos, orientando quanto ao
acompanhamento familiar pelo CAPSi para
aqueles adolescentes com perfil;
3. Realizar oficinas, palestras, orientações
individuais ou em grupos buscando
identificar habilidades e fortalecendo o
autocuidado assim como o cuidado com o
ambiente da USE;
4. Avaliação pela equipe da USE sobre a
necessidade de encaminhamento do
socioeducando para acompanhamento
psicossocial por equipe multiprofissional nos

Meta
1. Garantir minimamente
uma
consulta
de
enfermagem
para
cada
adolescente em internação
definitiva;
2. Viabilizar o envolvimento
da família nas atividades que
se
faz
necessário,
promovendo o fortalecimento
do
vínculo
e
o
acompanhamento
familiar
necessário para cada caso.
3. Identificar e fortalecer
habilidades, autocuidado e
cuidado com o ambiente da
USE, assim como subsidiar a
produção de projetos de vida
positivos;
4.
Garantir
acesso
e
acompanhamento
especializado pelo CAPSi
àqueles adolescentes com
transtorno mental;
5. Promover a discussão e
encaminhamentos
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Responsável
1. Enfermeiro da USE e equipe
de saúde da USE em parceria
com a equipe do CIAMS Pedro
Ludovico;
2. Equipe de saúde da USE;
3. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do
CIAMS Pedro Ludovico;
4. Equipe de saúde da USE em
parceria
com
a
equipe
multidisciplinar
dos
CAPS
especializados;
5. Equipe multiprofissional do
CAPS em parceria com equipe
da USE, profissional de saúde
mental
e
CIAMS
Pedro
Ludovico;
6. Equipe de Saúde da USE,
CIAMS, CAIS, SAMU e rede
conveniada.
7. Equipe de Saúde do CIAMS
Setor Pedro Ludovico, em
parceria com os profissionais de
saúde da USE.

Secretaria Municipal de Saúde

CAPS especializados;

pertinentes para cada caso;

5.
Matriciamento dos casos pelos
profissionais de saúde mental da Unidade
Socioeducativa, em parceria com os
profissionais do CAPS, para os com
encaminhamentos pertinentes;

6.
Garantir
assistência
qualificada e de qualidade
nos atendimentos de média e
alta complexidade, e acesso
aos cuidados em saúde nos
pontos de atenção a rede de
urgência e emergência

6. Assistência Especializada e Atendimento
às Urgências e Emergências

B)

Saúde Sexual e Saúde
Reprodutivos

7, Implantar a Caderneta de Saúde de
Adolescentes - CSA e realizar por meio
dela, a avaliação e o acompanhamento
trimestral, da saúde de adolescentes, na
USE.

7.
100%
(60)
de
Adolescentes, em privação
de
liberdade,
sendo
avaliados e acompanhados
pela CSA.

1. Realizar ações de educação em saúde
aos socioeducandos sobre saúde sexual e
reprodutiva, comportamentos de risco para
DST/AIDS
esclarecendo
dúvidas
e
dispensando o preservativo sempre que
solicitado pelo adolescente;

1.
Subsidiar
os
socioeducandos quanto ao
autocuidado e, saúde sexual
e
reprodutiva,
fortalecer
ações positivas e minimizar
comportamentos de risco e
disponibilizar preservativos e
contraceptivos
quando
necessário;

2. Qualificar os enfermeiros para a
realização dos testes rápidos e sensibilizar
os demais profissionais sobre saúde sexual
e reprodutiva
3. Promover orientações, individualmente
ou em grupo, à respeito das testagens

2.
Capacitar
todos os
enfermeiros das USE quanto
à execução dos testes
rápidos;
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1. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe de Saúde
do CIAMS Setor Pedro Ludovico
2. A SMS
capacitará os
enfermeiros das USE para
execução dos testes.
3. A SMS disponibilizará os
testes e
preservativos para
equipe da USE proceder sua
execução,
armazenamento,
descarte e solicitação de
reposição;

Secretaria Municipal de Saúde

disponíveis na rede de saúde assim como
doenças
detectáveis,
tratamentos
e
encaminhamentos necessários, viabilizando
a execução das testagens rápidas
disponíveis
na
rede
municipal
e
encaminhamento a profissionais habilitados
quando necessário;
4.Fomentar com os gestores envolvidos
com a atenção a adolescentes privados de
liberdade, a garantia da visita intima e o
acesso espontâneo a preservativos na
USE..

C)

D)

Saúde bucal

Saúde mental e prevenção
ao uso de álcool e outras
drogas

3.
Orientar
os
socioeducandos sobre pré e
pós teste e proceder a
execução dos mesmos para
os
adolescentes
que
concordarem
com
sua
realização.

4. Membros representantes das
instituições no GTI Estadual e
Municipal do POE/POM

4. Evidenciar os temas em
pauta nas reuniões do GTI
Estadual e Municipal para
que
sejam
realizadas
discussões para a garantia
desse direito;

1.Orientar
periodicamente
os
socioeducandos quanto aos cuidados para
manutenção da saúde bucal e escovação
dentária diária;

1. Fortalecer o autocuidado
com relação à saúde bucal
para todos os adolescentes
privados de liberdade.

2. A equipe da USE avaliará a necessidade
de encaminhamento para tratamento na
rede municipal de saúde, priorizando os
casos mais urgentes;

2. Garantir acesso ao
acompanhamento
odontológico para todos os
adolescentes
que
necessitarem;

1. Avaliação pela equipe da USE sobre a
necessidade de encaminhamento do
socioeducando para acompanhamento
psicossocial por equipe multiprofissional nos

1.
Garantir
acesso
e
acompanhamento
especializado pelo CAPSad
àqueles adolescentes que
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1. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do
CIAMS Pedro Ludovico e
cirurgião dentista do CAIS
Jardim América;
2. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do
CIAMS Pedro Ludovico e
cirurgião dentista do CAIS
Jardim América;
1. Equipe de saúde da USE em
parceria a equipe multidisciplinar
dos CAPS especializados;

Secretaria Municipal de Saúde

CAPS ad;
2. Capacitação técnica e treinamentos aos
profissionais das USE e equipe de
referência para desenvolver atividades de
atenção a saúde mental na atenção
primaria à saúde aos adolescentes privados
de liberdade;
3. Atendimento aos familiares dos
socioeducandos na área de saúde mental
por meio de abordagem psicossocial com
acolhimento no CAPS especializado para
atividades
de
grupos
terapêuticos,
psicoterapias individuais e grupos multifamiliares, através de agendamento em
parceria com a equipe das Unidades
socioeducativas.
4.
Matriciamento dos casos
profissionais
do
CAPS
encaminhamentos pertinentes;

E)

Prevenção e Controle de
agravos

fazem uso prejudicial
álcool e outras drogas;

de

2. Fortalecer conhecimentos
e
habilidades
dos
profissionais de saúde para
melhor atendimento aos
socioeducandos na área da
saúde mental;
3. Fortalecer conhecimentos
e habilidades dos familiares
favorecendo a manutenção
do vínculo, mediação de
conflitos e preparando-os
para o retorno ao lar dos
adolescentes privados de
liberdade;

pelos
com

4. Promover a discussão e
encaminhamentos
pertinentes para cada caso;

5. Atendimento especializado às urgências
e emergências psiquiátricas;

5.
Garantir
atendimento
qualificado e de qualidade
nas urgências e emergências
psiquiátricas

1. Atualização do esquema vacinal
conforme orientação do PNI/ Programa
Nacional de Imunização, através de
abordagens individuais e triagem para
verificação do esquema vacinal na

1. Garantir esquema vacinal
completo para todos os
adolescentes com medida de
internação;
2. Garantir acesso à todos os
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2. Equipe multidisciplinar dos
CAPS em parceria com equipe
de saúde mental da USE, SMS,
SPAIS;
3. Equipe dos CAPS em
parceria com a equipe das USE;
4. Equipe multiprofissional do
CAPS em parceria com equipe
da USE e do CIAMS Pedro
Ludovico;
5. Equipe da USE, Pronto
socorro psiquiátrico Municipal,
Samu e rede conveniada.

1. Equipe de saúde da USE em
parceria com Equipe do CIAMS
Pedro Ludovico;
2. Equipe de saúde da USE em
parceria com Equipe do CIAMS

Secretaria Municipal de Saúde

caderneta de vacinação;
2.
Sempre
que
necessário
ou
semestralmente, proceder à consulta de
enfermagem para identificar situações de
risco para o adoecimento assim como
situações de adoecimento para tomada de
decisões assertivas e em tempo hábil. Na
ocorrência da identificação de sinais e
sintomas de agravos a saúde, este deverá
ser encaminhado à consulta médica na
Rede Municipal de Saúde conforme fluxo
estabelecido;
3. Bloqueio vacinal(quando necessário)
através da vacinação dos adolescentes que
mantiveram contato com doente, até 72
horas depois da notificação de casos
suspeitos de doenças imunopreviníveis.
4.Aplicação de vacinas especiais no CRIE
(Centro de Referência dos Imunobiológicos
Especiais). Através da ficha de notificação,
e/ou receita médica para pacientes
especiais definidos através do MS (manual
do CRIE para cada imunobiológico).

níveis de atenção para os
adolescentes privados de
liberdade;

Pedro Ludovico ou profissional
da Rede Municipal de Saúde
conforme agendamento;

3.Garantir bloqueio vacinal
nos casos que se fizer
necessário;

3. Equipe do CIAMS Pedro
Ludovico e do Distrito Sanitário
Sul em parceria com a equipe
da USE;

4. Garantir acesso aos
imunológicos
especiais
quando necessário para os
adolescentes privados de
liberdade com prescrição
médica
para
tal
procedimento;
5. Garantir assistência de
qualidade
e
qualificada,
através de monitoramento e
se necessário encaminhar a
rede especializada

5. Realizar aferição da Pressão Arterial e da
Glicemia capilar, dos adolescentes que
forem suspeitos e ou demandarem
espontaneamente
alterações
destas
comorbidades
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4. Equipe da USE encaminhará
o adolescente ao CRIE, a
vacinação é realizada pela
equipe de enfermagem do CRIE
5. Equipe do CIAMS Pedro
Ludovico e da USE

Secretaria Municipal de Saúde

1. Capacitar periodicamente os profissionais
da rede para favorecer o processo de
acolhimento,
atendimento
e
encaminhamento,
seguindo
fluxo
estabelecido pela Secretaria Municipal de
Saúde.

F)

Educação em Saúde

2. Promover capacitação em saúde integral
do adolescente e viabilizar o exercício para
aplicação
deste
conhecimento
em
atividades de grupo e individuais visando à
reflexão crítica e criteriosa das principais
questões e desafios para o melhor
desenvolvimento de competências dos
adolescentes em um contexto de privação
de liberdade e conflito com a lei;
3. Promover diariamente ou sempre que
necessário,
momentos de bate-papo,
individualmente ou em grupo com
atividades educativas com temas voltados à
adolescência;
4Capacitar
os
profissionais
de
enfermagem da Unidade Socioeducativa
sobre atualização do calendário vacinal de
acordo com a PNI..
5. Capacitar os profissionais de saúde da
USE e do CSF Vera Cruz I, para implantar e
operacionalizar a Caderneta de Saúde de
Adolescentes – CSA.

1.
Garantir
acesso
e
atendimento de qualidade e
direcionado em tempo hábil;
2. Oferecer aos participantes
a oportunidade de ampliar
seus conhecimentos em
saúde
integral
do
adolescente para aplicar na
rotina diária das USE e no
atendimento ao adolescente
privado de liberdade;
3. Fortalecer o vínculo entre
equipe
adolescente,
esclarecer dúvidas do(s)
adolescente(s) à respeito da
adolescência, internação ou
outras
pertinentes,
orientando-o(s) quanto às
questões de saúde;
4- Realizar capacitação da
equipe de enfermagem na
PNI.
5. Dez (10), profissionais de
saúde, com capacitação
técnica, para operacionalizar
a CSA.
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1. SMS;
2. SMS, SPAIS, GECRIA e
demais parceiros;
3. Equipe da USE em parceria
com o do CIAMS Pedro
Ludovico quando necessário;
4- Equipe USE, do CIAMS
Pedro Ludovico e SMS;
5. SMS, SPAIS e Equipe das
USE.

Secretaria Municipal de Saúde

G)

Direitos Humanos, Promoção
da Cultura de Paz, prevenção
de violências e assistência a
vítimas

1. Encaminhar a(s) vítima(s) de violência(s)
para o CAIS ou CIAMS mais próximo para
acolhimento,
atendimento
e devidos
encaminhamentos;

1.
Garantir
atendimento
qualificado e em tempo hábil
para a(s) vítima(s) de
violência;

2. Promover espaço de discussão sobre
violências, cultura de paz e direitos
humanos para fortalecer o comportamento
responsável e positivo dos adolescentes;

2. Fortalecer o vínculo entre
equipe
adolescente,
esclarecer
dúvidas
identificando habilidades e
incentivando
e
comportamentos positivos;

3, Participar das reuniões do Grupo de
Trabalho Intersetorial Estadual e Municipal
da PNAISARI.
4- Capacitar os profissionais de saúde da
USE, para notificar, atender, encaminhar e
acompanhar os casos, vítimas de
violências, suspeitos e/ou confirmados.
4- Constituir grupos de Adolescentes,
promotores de saúde, na USE.

3. Participar de 100% (12)
das reuniões ordinárias.
4. Promover capacitação dos
profissionais de saúde da
USE para a realização das
notificações e atendimento
às vítimas de violências.
4-Utilizar o espaço da escola
e constituir
grupos de
adolescentes para serem
capacitados e orientados
continuamente utilizando o
protagonismo juvenil
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1. Equipe da USE encaminhará
a(s) vítima(s) para que seja
atendido(a)
pela
equipe
multiprofissional do CAIS ou
CIAMS;
2. Equipe da USE;
3. Membros representantes das
Instituições e órgãos envolvidos
com adolescentes privados de
liberdade.
4. Equipe da USE
5. Equipe da USE e sempre que
necessário a Equipe do CIAMS
Setor Pedro Ludovico.

Secretaria Municipal de Saúde

H

Prevenção e Controle de
Agravos

1. Oferecer prática de esportes e lazer para
a prevenção e promoção da saúde aos
socioeducandos.;

1. Garantir e viabilizar a
prática de esportes pelos
socioeducandos;

2. Oferecer Práticas
socioeducandos.

2,Garantir e viabilizar as
práticas culturais para os
socioeducandos;

Culturais

aos
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1.Equipe da USE e parcerias
2.Equipe da USE e parcerias

Secretaria Municipal de Saúde

NOME DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA: CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – CIP.
Linhas de Ação

A)

Acompanhamento do
crescimento e
desenvolvimento físico e
psicossocial

Ação
1. Na admissão do adolescente o
Enfermeiro da USE fará a consulta de
enfermagem avaliando o aspectos gerais,
peso, altura, IMC/idade e altura/idade,
verificação da pressão arterial, avaliação
dos sistemas: respiratório, cardiovascular,
gastrointestinal, etc. e avaliação do
estagiamento puberal (critérios de Tanner).
Na ocorrência da identificação de sinais e
sintomas de agravos a saúde, este deverá
ser encaminhado à consulta médica na
Rede Municipal de Saúde conforme fluxo
estabelecido;
2, Orientar a família quanto à internação,
acompanhamentos
de
saúde
e
odontológicos, orientando quanto ao
acompanhamento familiar pelo CAPSi para
aqueles adolescentes com perfil;
3. Realizar oficinas, palestras, orientações
individuais ou em grupos buscando
identificar habilidades e fortalecendo o
autocuidado assim como o cuidado com o
ambiente da USE;
4. Avaliação pela equipe da USE sobre a
necessidade de encaminhamento do
socioeducando para acompanhamento
psicossocial por equipe multiprofissional nos

Meta
1. Garantir minimamente
uma
consulta
de
enfermagem
para
cada
adolescente em internação
definitiva;
2. Viabilizar o envolvimento
da família nas atividades que
se
faz
necessário,
promovendo o fortalecimento
do
vínculo
e
o
acompanhamento
familiar
necessário para cada caso.
3. Identificar e fortalecer
habilidades, autocuidado e
cuidado com o ambiente da
USE, assim como subsidiar a
produção de projetos de vida
positivos;
4.
Garantir
acesso
e
acompanhamento
especializado pelo CAPSi
àqueles adolescentes com
transtorno mental;
5. Promover a discussão e
encaminhamentos
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Responsável
1. Enfermeiro da USE e equipe
de saúde da USE em parceria
com a equipe do CS Vila União;
2. Equipe de saúde da USE;
3. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do CS
Vila União;
4. Equipe de saúde da USE em
parceria
com
a
equipe
multidisciplinar
dos
CAPS
especializados;
3. Equipe multiprofissional do
CAPS em parceria com equipe
da USE e do CS Vila União;
4. Equipe de saúde da USE em
parceria
com
a
equipe
multidisciplinar
dos
CAPS
especializados;
5. Equipe multiprofissional do
CAPS em parceria com equipe
da USE, profissional de saúde
mental e Centro de Saúde Vila
União;
6. Equipe de Saúde da USE,

Secretaria Municipal de Saúde

CAPS especializados;

pertinentes para cada caso;

5.
Matriciamento dos casos pelos
profissionais de saúde mental da Unidade
Socioeducativa, em parceria com os
profissionais do CAPS, para os com
encaminhamentos pertinentes;

6.
Garantir
assistência
qualificada e de qualidade
nos atendimentos de média e
alta complexidade, e acesso
aos cuidados em saúde nos
pontos de atenção a rede de
urgência e emergência

6. Assistência Especializada e Atendimento
às Urgências e Emergências

B)

Saúde Sexual e Saúde
Reprodutivos

7, Implantar a Caderneta de Saúde de
Adolescentes - CSA e realizar por meio
dela, a avaliação e o acompanhamento
trimestral, da saúde de adolescentes, na
USE.

7.
100%
(60)
de
Adolescentes, em privação
de
liberdade,
sendo
avaliados e acompanhados
pela CSA.

1. Realizar ações de educação em saúde
aos socioeducandos sobre saúde sexual e
reprodutiva, comportamentos de risco para
DST/AIDS
esclarecendo
dúvidas
e
dispensando o preservativo sempre que
solicitado pelo adolescente;

1.
Subsidiar
os
socioeducandos quanto ao
autocuidado e, saúde sexual
e
reprodutiva,
fortalecer
ações positivas e minimizar
comportamentos de risco e
disponibilizar preservativos e
contraceptivos
quando
necessário;

2. Qualificar os enfermeiros para a
realização dos testes rápidos e sensibilizar
os demais profissionais sobre saúde sexual
e reprodutiva
3. Promover orientações, individualmente
ou em grupo, à respeito das testagens

2.
Capacitar
todos os
enfermeiros das USE quanto
à execução dos testes
rápidos;
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CIAMS, CAIS, SAMU e rede
conveniada.
7. Equipe de Saúde do CS Vila
União, em parceria com os
profissionais de saúde da USE.

1. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do CS
Vila União;
2. A SMS
capacitará os
enfermeiros das USE para
execução dos testes.
3. A SMS disponibilizará os
testes e
preservativos para
equipe da USE proceder sua
execução,
armazenamento,
descarte e solicitação de
reposição;

Secretaria Municipal de Saúde

disponíveis na rede de saúde assim como
doenças
detectáveis,
tratamentos
e
encaminhamentos necessários, viabilizando
a execução das testagens rápidas
disponíveis
na
rede
municipal
e
encaminhamento a profissionais habilitados
quando necessário;
4.Fomentar com os gestores envolvidos
com a atenção a adolescentes privados de
liberdade, a garantia da visita intima e o
acesso espontâneo a preservativos na
USE..

3.
Orientar
os
socioeducandos sobre pré e
pós teste e proceder a
execução dos mesmos para
os
adolescentes
que
concordarem
com
sua
realização.

4. Membros representantes das
instituições no GTI Estadual e
Municipal do POE/POM

4. Evidenciar os temas em
pauta nas reuniões do GTI
Estadual e Municipal para
que
sejam
realizadas
discussões para a garantia
desse direito;

1.Orientar
periodicamente
os
socioeducandos quanto aos cuidados para
manutenção da saúde bucal e escovação
dentária diária;

1. Fortalecer o autocuidado
com relação à saúde bucal
para todos os adolescentes
privados de liberdade.

1. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do CS
Vila União e cirurgião dentista
do CS Vila Boa;

C)

Saúde bucal

2. A equipe da USE avaliará a necessidade
de encaminhamento para tratamento na
rede municipal de saúde, priorizando os
casos mais urgentes;

2. Garantir acesso ao
acompanhamento
odontológico para todos os
adolescentes
que
necessitarem;

2. Equipe de saúde da USE em
parceria com a equipe do CS
Vila União e cirurgião dentista
do CS Vila Boa;

D)

Saúde mental e prevenção
ao uso de álcool e outras
drogas

1. Avaliação pela equipe da USE sobre a
necessidade de encaminhamento do
socioeducando para acompanhamento
psicossocial por equipe multiprofissional nos

1.
Garantir
acesso
e
acompanhamento
especializado pelo CAPSad
àqueles adolescentes que

1. Equipe de saúde da USE em
parceria a equipe multidisciplinar
dos CAPS especializados;
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Secretaria Municipal de Saúde

CAPS ad;
2. Capacitação técnica e treinamentos aos
profissionais das USE e equipe de
referência para desenvolver atividades de
atenção a saúde mental na atenção
primaria à saúde aos adolescentes privados
de liberdade;
3. Atendimento aos familiares dos
socioeducandos na área de saúde mental
por meio de abordagem psicossocial com
acolhimento no CAPS especializado para
atividades
de
grupos
terapêuticos,
psicoterapias individuais e grupos multifamiliares, através de agendamento em
parceria com a equipe das Unidades
socioeducativas.
4.
Matriciamento dos casos
profissionais
do
CAPS
encaminhamentos pertinentes;

E)

Prevenção e Controle de
agravos

fazem uso prejudicial
álcool e outras drogas;

de

2. Fortalecer conhecimentos
e
habilidades
dos
profissionais de saúde para
melhor atendimento aos
socioeducandos na área da
saúde mental;
3. Fortalecer conhecimentos
e habilidades dos familiares
favorecendo a manutenção
do vínculo, mediação de
conflitos e preparando-os
para o retorno ao lar dos
adolescentes privados de
liberdade;

pelos
com

4. Promover a discussão e
encaminhamentos
pertinentes para cada caso;

5. Atendimento especializado às urgências
e emergências psiquiátricas;

5.
Garantir
atendimento
qualificado e de qualidade
nas urgências e emergências
psiquiátricas

1. Atualização do esquema vacinal
conforme orientação do PNI/ Programa
Nacional de Imunização, através de
abordagens individuais e triagem para
verificação do esquema vacinal na

1. Garantir esquema vacinal
completo para todos os
adolescentes com medida de
internação;
2. Garantir acesso à todos os
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2. Equipe multidisciplinar dos
CAPS em parceria com equipe
de saúde mental da USE, SMS,
SPAIS;
3. Equipe dos CAPS em
parceria com a equipe das USE;
4. Equipe multiprofissional do
CAPS em parceria com equipe
da USE e do CS Vila União;
5. Equipe da USE, Pronto
socorro psiquiátrico Municipal,
Samu e rede conveniada.

1. Equipe de saúde da USE em
parceria com Equipe do CS Vila
União;
2. Equipe de saúde da USE em
parceria com Equipe do CS Vila

Secretaria Municipal de Saúde

caderneta de vacinação;
2.
Sempre
que
necessário
ou
semestralmente, proceder à consulta de
enfermagem para identificar situações de
risco para o adoecimento assim como
situações de adoecimento para tomada de
decisões assertivas e em tempo hábil. Na
ocorrência da identificação de sinais e
sintomas de agravos a saúde, este deverá
ser encaminhado à consulta médica na
Rede Municipal de Saúde conforme fluxo
estabelecido;
3. Bloqueio vacinal(quando necessário)
através da vacinação dos adolescentes que
mantiveram contato com doente, até 72
horas depois da notificação de casos
suspeitos de doenças imunopreviníveis.
4.Aplicação de vacinas especiais no CRIE
(Centro de Referência dos Imunobiológicos
Especiais). Através da ficha de notificação,
e/ou receita médica para pacientes
especiais definidos através do MS (manual
do CRIE para cada imunobiológico).

níveis de atenção para os
adolescentes privados de
liberdade;

União ou profissional da Rede
Municipal de Saúde conforme
agendamento;

3.Garantir bloqueio vacinal
nos casos que se fizer
necessário;

3. Equipe do CS Vila União e do
Distrito Sanitário Sudoeste em
parceria com a equipe da USE;

4. Garantir acesso aos
imunológicos
especiais
quando necessário para os
adolescentes privados de
liberdade com prescrição
médica
para
tal
procedimento;

4. Equipe da USE encaminhará
o adolescente ao CRIE, a
vacinação é realizada pela
equipe de enfermagem do
CRIE;

5. Garantir assistência de
qualidade
e
qualificada,
através de monitoramento e
se necessário encaminhar a
rede especializada

5. Realizar aferição da Pressão Arterial e da
Glicemia capilar, dos adolescentes que
forem suspeitos e ou demandarem
espontaneamente
alterações
destas
comorbidades
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5. Equipe do CS Vila União e da
USE

Secretaria Municipal de Saúde

1. Capacitar periodicamente os profissionais
da rede para favorecer o processo de
acolhimento,
atendimento
e
encaminhamento,
seguindo
fluxo
estabelecido pela Secretaria Municipal de
Saúde.

F)

Educação em Saúde

2. Promover capacitação em saúde integral
do adolescente e viabilizar o exercício para
aplicação
deste
conhecimento
em
atividades de grupo e individuais visando à
reflexão crítica e criteriosa das principais
questões e desafios para o melhor
desenvolvimento de competências dos
adolescentes em um contexto de privação
de liberdade e conflito com a lei;
3. Promover diariamente ou sempre que
necessário,
momentos de bate-papo,
individualmente ou em grupo com
atividades educativas com temas voltados à
adolescência;
4Capacitar
os
profissionais
de
enfermagem da Unidade Socioeducativa
sobre atualização do calendário vacinal de
acordo com a PNI..
5. Capacitar os profissionais de saúde da
USE e do CSF Vera Cruz I, para implantar e
operacionalizar a Caderneta de Saúde de
Adolescentes – CSA.

1.
Garantir
acesso
e
atendimento de qualidade e
direcionado em tempo hábil;
2. Oferecer aos participantes
a oportunidade de ampliar
seus conhecimentos em
saúde
integral
do
adolescente para aplicar na
rotina diária das USE e no
atendimento ao adolescente
privado de liberdade;
3. Fortalecer o vínculo entre
equipe
adolescente,
esclarecer dúvidas do(s)
adolescente(s) à respeito da
adolescência, internação ou
outras
pertinentes,
orientando-o(s) quanto às
questões de saúde;
4- Realizar capacitação da
equipe de enfermagem na
PNI.
5. Dez (10), profissionais de
saúde, com capacitação
técnica, para operacionalizar
a CSA.
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1. SMS;
2. SMS, SPAIS, GECRIA e
demais parceiros;
3. Equipe da USE em parceria
com o CS Vila União, quando
necessário;
4- Equipe USE, do CS Vila
União e SMS;
5. SMS, SPAIS e Equipe das
USE.

Secretaria Municipal de Saúde

G)

Direitos Humanos, Promoção
da Cultura de Paz, prevenção
de violências e assistência a
vítimas

1. Encaminhar a(s) vítima(s) de violência(s)
para o CAIS ou CIAMS mais próximo para
acolhimento,
atendimento
e devidos
encaminhamentos;

1.
Garantir
atendimento
qualificado e em tempo hábil
para a(s) vítima(s) de
violência;

2. Promover espaço de discussão sobre
violências, cultura de paz e direitos
humanos para fortalecer o comportamento
responsável e positivo dos adolescentes;

2. Fortalecer o vínculo entre
equipe
adolescente,
esclarecer
dúvidas
identificando habilidades e
incentivando
e
comportamentos positivos;

3, Participar das reuniões do Grupo de
Trabalho Intersetorial Estadual e Municipal
da PNAISARI.
4- Capacitar os profissionais de saúde da
USE, para notificar, atender, encaminhar e
acompanhar os casos, vítimas de
violências, suspeitos e/ou confirmados.
4- Constituir grupos de Adolescentes,
promotores de saúde, na USE.

3. Participar de 100% (12)
das reuniões ordinárias.
4. Promover capacitação dos
profissionais de saúde da
USE para a realização das
notificações e atendimento
às vítimas de violências.
4-Utilizar o espaço da escola
e constituir
grupos de
adolescentes para serem
capacitados e orientados
continuamente utilizando o
protagonismo juvenil
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1. Equipe da USE encaminhará
a(s) vítima(s) para que seja
atendido(a)
pela
equipe
multiprofissional do CAIS ou
CIAMS;
2. Equipe da USE;
3. Membros representantes das
Instituições e órgãos envolvidos
com adolescentes privados de
liberdade.
4. Equipe da USE
5. Equipe da USE e sempre que
necessário a Equipe do CS Vila
União.

Secretaria Municipal de Saúde

H

Prevenção e Controle de
Agravos

1. Oferecer prática de esportes e lazer para
a prevenção e promoção da saúde aos
socioeducandos.;

1. Garantir e viabilizar a
prática de esportes pelos
socioeducandos;

2. Oferecer Práticas
socioeducandos.

2,Garantir e viabilizar as
práticas culturais para os
socioeducandos;

Culturais

aos
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1.Equipe da USE e parcerias
2.Equipe da USE e parcerias

Secretaria Municipal de Saúde

V – Assinatura pelo gestor municipal/ estadual de saúde e gestor do sistema
socioeducativo:

_____________________________

_____________________________

Kênia Barbosa Rocha
Gerente da Regional de Saúde Central
Goiânia - GO

Cel. André Luiz Gomes Schröder
Presidente do GECRIA

___________________________
Fernando Machado
Secretaria Municipal de Saúde
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