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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 

CMDCA/GOIÂNIA 

 

RESOLUÇÃO N.º 76-A, DE 13 DE ABRIL DE 2021 | CMDCA/GOIÂNIA1 

 

 
 

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação Municipal para Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes em Conflito coma Lei, em Regime de Internação, Internação 

Provisória e Semiliberdade (PMAISARI) –2021, e dá outras providências. 

 
 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CMDCA/GOIÂNIA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 8.483, de 

29 de setembro de 2006e alterações posteriores; art. 2º, inciso XVI, do Regimento Interno, e 

 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Lei n.º 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamenta a execução das medidas 

socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional; 

 

CONSIDERANDO a Portaria n.º 1.082/GM/MS, de 23 de maio de 2014, que redefine as 

diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, 

em Regime de Internação, Internação Provisória e Semiliberdade (PNAISARI); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de redefinir normas, critérios e fluxos para adesão e 

operacionalização da Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em situação de privação de 

liberdade, em unidades socioeducativas masculinas e femininas; 

 

CONSIDERANDO a aprovação à unanimidade dos Conselheiros/as de Direitos, presentes, 

na 189ª (centésima octogésima nona) Assembleia Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, ocorrida em 13 de abril de 2021, e, 11ª Plenária Virtual pelo APP ZOOM; 

 

 

RESOLVE: 

 
 

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação Municipal para Atenção Integral à Saúde de Adolescentes 

em Conflito com a Lei, em Regime de Internação, Internação Provisória e Semiliberdade 

(PMAISARI) –2021, desenvolvido em conformidade com os eixos de atuação definidos na Proposta 

de Trabalho elaborada pela Equipe de Matriciamento e estruturados a partir da aprovação da Proposta 

pelos Gestores das Instituições envolvidas no Processo (Secretaria Municipal de Saúde - SMS, 

 
1 Publicada no Diário Oficial do Município | DOM Eletrônico | Edição n.° 7589, de 7 de julho de 2021. 
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS e Unidades de Internação, Internação 

Provisória e Semiliberdade dos Adolescentes). 

 

 

Parágrafo único. Integraliza esta Resolução o Plano de Ação Municipal para Atenção 

Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação, Internação 

Provisória e Semiliberdade (PMAISARI) –2021, anexo. 

 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DOADOLESCENTE, em Goiânia, Goiás, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e 

vinte e um (13/04/2021). 30º da sua criação pela Lei Municipal n.º 6.966, de 12 de junho de 1991, 

revogada pela Lei n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUINALDO LOURENÇO FILHO 

Presidente do CMDCA/GOIÂNIA  

 

 

 

 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município | DOM Eletrônico | Edição N.º 

7589, de 7 de julho de 2021. 
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PLANO DE AÇÃO ANUAL 

2021 

1. Identificação do Município/Estado: Goiânia/GO 

2. Identificação das Unidades Socioeducativas 

 Unidades 

Socioeducativas/ 

CNES (se houver) 

Unidade de Atenção 

Primária à Saúde de 

referência/CNES 

Equipe de Saúde/INE 

Média de 

adolescentes 

atendidos no 

último ano 

Identificação do Profissional 

de Saúde Mental/ 

Formação/Carga horária* 

 

 

 

Casa de Semiliberdade 

 

 

 

Centro de Saúde Vila  

 

 

Redenção 

 

CNES - 2339544 

1. Afonso Rufino de Souza, 

Médico/INE:2032864 

2. Janaína Coelho Cunha – 

Enfermeira/INE: 2032864 

3. Jurema Borges Campos- Técnica de 

enf. 

4.Iochie Massuda Watanabe– Odontóloga 

5. Eunice Ferreira Paes Matos- Aux. 

Odontologia 

 

 

Renata Simões de Rezende Ferreira 

Psicologia 

12 hs semanais* 

 

Centro de Atendimento 

Socioeducativo - CASE 

Centro de Saúde da 

Família Vera Cruz I 

CNES: 2339420 

1. Adaílson Soares Sousa – Médico INE: 

2. Débora Batista Ferreira de Oliveira - 

Enfermeira.  

3. Sebastião Martins Soares Júnior - 

Cirurgião Dentista. 

4. Divina Helena Alves dos Santos – 

Auxiliar de Saúde Bucal 

5. Elaine Souza Assis – Auxiliar de 

Enfermagem 

 

 

Valéria Barbosa de Oliveira 

Calaça 

Psicologia 

30 hs semanais 
 

 

Márcia Machado Mattos 

Monteiro Mendonça 

Serviço Social 

30 hs semanais 
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Observação: 

*A profissional Renata Simões de Rezende Ferreira tem carga horária de 30hs semanais, porém dedicará 12h à Casa de Semiliberdade e as demais 

horas fará no seu local de lotação - CAIS Amendoeiras 

 

                          Indicação da Rede de Urgência/ Emergência referência ao socioeducativo: 

Unidade Socioeducativa Unidade de Saúde de Urgência 

e Emergência de Referência 

Distrito Sanitário de Saúde 

referência 

Casa de Semiliberdade UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento da Chácara do 

Governador 

Distrito Leste 

CASE CAIS bairro Goiá Distrito Oeste 
 

3. Principais ações realizadas e avanços no ano anterior: 

 3.1. Casa de Semi Liberdade (C.S.L.)  

 

Em 2020 a Casa de Semi Liberdade funcionou ate o mês de março com apenas dois adolescentes. Devido a pandemia a CSL foi temporariamente 

desativada. 

 

3.2.  Centro de Atendimento Socioeducativo - CASE 

 

a) Ações realizadas com as equipes técnicas e socioeducadoras do CASE 

 

• Sete encontros para capacitação, realizadas de forma virtual e também presencial, com o objetivo do enfrentamento ao Covid destinadas 

às Equipes de técnicos de nível superior e socieducadores, abordando o aspecto de biossegurança e psicossocial. Coordenadas pelas 
profissionais de saúde mental, técnicos do Distrito Sanitário Oeste e UBS. 

• Oito encontros/Rodas de Conversa, com os servidores da USE para o cuidado em saúde mental da equipe e das relações interpessoais. 
 

b)   Ações de cuidado em saúde com os adolescentes/ articulação com a rede de saúde 
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• Sete encontros/ Rodas de Conversa com os adolescestes identificados pela equipe com alguma necessidade especifica de 

saúde mental, com a finalidade de realizar uma escuta qualificada e a ventilação de sentimentos, além de identificar 

possíveis necessidades de encaminhamento para atenção especializada (CAPS) 

• Sete reuniões com as equipes de saúde mental dos CAPS e USE para discussão de casos e das ações de matriciamento e 

discussões sobre o instrumento de avaliação de saúde mental que está em construção. 

• Pactuado com a Assistência Farmacêutica, de estabelecer como referência para a dispensação de medicamentos a Unidade de 

atenção Básica mais próxima do Case – Centro de Saúde Vera Cruz II, no sentido de facilitar o acesso às medicações utilizadas 

pelos socioeducandos. 

 

  4.  Principais desafios enfrentados em 2020 

 O principal desafio nas realizações das ações no ano de 2020 foram as dificuldades advindas da pandemia do Corona Vírus: 

• As unidades USE e UBS trabalharam com quadro reduzido de servidores em decorrência dos afastamentos por questões de saúde, 

dificultando o acompanhamento em saúde. 

• Servidores com queixa de sobrecarga de trabalho dificultando o desenvolvimento de ações propostas pelas profissionais de saúde mental. 

• Comunicação inadequada entre as equipes/plantões das USE /UBS/Profissionais de Saúde Mental. 

 

5. Ações de Saúde para o ano corrente  

 

(Ações mínimas que as equipes de saúde devem oferecer aos adolescentes em atendimento socioeducativo) 

Ações de Saúde da Casa de Semi Liberdade Descrever as ações para o ano corrente 

Promoção de alimentação e hábitos saudáveis e Tratamento 

de problemas nutricionais em adolescentes (baixo peso, 

desnutrição, sobrepeso e obesidade). 

1. Oficinas de alimentação saudável. 
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Vacinação do adolescente, orientação sobre atualização 

vacinal, avaliação e acompanhamento da situação vacinal e 

busca de adolescentes não vacinados. 

1. Atualizar o esquema vacinal, conforme orientação do PNI (Programa Nacional 

de Imunização), através de abordagens individuais e triagem para verificação do 

esquema vacinal na caderneta de vacinação; 

 

2. 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; 

3. Possibilitar 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). 

Avaliação da situação de saúde dos adolescentes com relação 

às doenças e agravos em saúde e identificação, cuidado e 

acompanhamento do adolescente com pressão alta, diabetes e/ 

ou com problemas de visão. 

1. 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. Utilizar a Caderneta de Saúde de Adolescentes – CSA como identificação do 

adolescente para acompanhamento na rede. 

 

 

Prevenção, rastreamento, diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento do adolescente com sífilis, hepatites virais, 

HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. 

1. Realizar ações de educação em saúde aos socioeducandos sobre saúde sexual 

e reprodutiva, comportamentos de risco para IST/AIDS esclarecendo dúvidas, 

disponibilizando preservativos e dispensando contraceptivos; 

2. Realizar testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites virais na 

admissão ou suspeição de comportamento de risco;  

3. Orientar os adolescentes sobre a pré e pós testagem e proceder a execução 

dos testes rápido para triagem de HIV, Sífilis e Hepatite B para os 

adolescentes que concordarem com sua realização e procedendo com os 

encaminhamentos necessários. 
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Prevenção, identificação, aconselhamento e tratamento em 

relação ao tabagismo. 
1. Oficinas em parceria com a Casa de Semiliberdade e a Unidade de Saúde 

mais próxima.  

 

 

 

 

 

 

 

Prevenção, identificação e aconselhamento em relação ao uso 

abusivo de álcool e outras drogas. 

1. Acolher e avaliar os adolescentes encaminhados pela USE para definir a linha 

de cuidados; 

 

2. Construir Projeto Terapêutico Singular (PTS) ou contrarreferência; 

 

3. Realizar reuniões para estudo de casos; 

 

4. Realizar estudos de casos e PIA com profissionais do Centro de Referências 

Especializado Assistência Social – CREAS; 

5. Realizar ações conjuntas a serem desenvolvidas dentro da USE de acordo 

com a demanda e disponibilidade dos CAPS e da USE; 

6. Ofertar atendimento aos familiares de socioeducandos acolhidos no CAPS 

que residem em Goiânia; 

7. Fomentar junto a gestão Municipal e Estadual a prerrogativa do SINASE no 

que tange a abordagem familiar e comunitária, para a garantia de vale 

transporte para realização das ações do PTS/|PIA que impliquem os 

familiares dos socioeducandos; 

8. Fomentar e participar das discussões de fortalecimento da RAPS com o 

objetivo de incluir os serviços estaduais vinculados aos adolescentes na 

pactuação; 

9. Garantir a proposta de matriciamento, conforme Portaria de Consolidação nº 

2500/2017 e Portaria Consolidada nº 02/2017. 
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Consulta odontológica. 1. Encaminhar periodicamente os adolescentes à unidade de saúde de referência 

para avaliação da saúde bucal, sendo direcionados para tratamentos 

especializados no CEO quando necessário, priorizando os casos mais urgentes; 

Cuidado aos problemas de crescimento e desenvolvimento do 

adolescente e atendimento aos problemas prevalentes na 

adolescência: atraso da puberdade, puberdade precoce, acne 

(espinhas), dor nos testículos, obesidade. 

1. Obter o histórico de saúde do adolescente junto à família e orientar quanto à 

importância do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento físico e 

psicossocial. 

Promoção, aconselhamento e cuidado integral à saúde sexual 

e reprodutiva dos adolescentes: orientação individual e em 

grupo de métodos contraceptivos; gestão de risco; oferta e 

dispensa de insumos de prevenção e testes rápidos. 

1. Promover discussões sobre relação de gênero, sexualidade e violências. 

 

Identificação e acompanhamento de adolescentes em 

sofrimento mental, incluindo ações de prevenção ao suicídio. 

1.Avaliar a condição psicossocial com vistas a estabelecer prioridades e 

necessidade de encaminhamentos para acompanhamento psicossocial nos CAPS 

e na Rede de Atenção à Saúde Mental; 

2.Proporcionar atendimento especializado às urgências, emergência e internações 

psiquiátricas; 

3.Promover a interação/fortalecimento das relações com a família; 

4.Articular com a rede atividades de formação profissional; 

5.Desenvolver ações que estimulem a pratica de esporte e artes. 
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OBS: Enquanto a Casa de Semiliberdade está desativada, iniciaremos a articulação com as unidades básica e de urgência referência para o 

atendimento dos adolescentes com o objetivo de trabalhar tanto a saúde do trabalhador quanto a sensibilização destes profissionais para um 

atendimento acolhedor aos adolescestes. 

 

Ações de Saúde do CASE Descrever as ações para o ano corrente 

Promoção de alimentação e hábitos saudáveis e Tratamento 

de problemas nutricionais em adolescentes (baixo peso, 

desnutrição, sobrepeso e obesidade). 

 

1.Ação conjunta com PSE: Oficinas de alimentação saudável. 

 

 

Vacinação do adolescente, orientação sobre atualização 

vacinal, avaliação e acompanhamento da situação vacinal e 

busca de adolescentes não vacinados. 

1. Atualizar o esquema vacinal, conforme orientação do PNI (Programa 

Nacional de Imunização), através de abordagens individuais e triagem para 

verificação do esquema vacinal na caderneta de vacinação; 

2.  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; 

3. . Possibilitar 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). 

 

 

 

Avaliação da situação de saúde dos adolescentes com relação 

às doenças e agravos em saúde e identificação, cuidado e 

acompanhamento do adolescente com pressão alta, diabetes e/ 

1. Na admissão do adolescente o Enfermeiro da USE fará a consulta de 

enfermagem avaliando aspectos gerais, peso, altura, IMC/idade e altura/idade, 

verificação de sinais vitais, avaliação dos sistemas: respiratório, cardiovascular, 

gastrointestinal e outros, preencher a Caderneta de Saúde do Adolescente - CSA. 

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; 
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ou com problemas de visão. 2.. Utilizar a Caderneta de Saúde de Adolescentes – CSA como identificação do 

adolescente para acompanhamento na rede. 

 

 

Prevenção, rastreamento, diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento do adolescente com sífilis, hepatites virais, 

HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. 

1-  Realizar ações de educação em saúde aos socioeducandos sobre saúde 

sexual e reprodutiva, comportamentos de risco para IST/AIDS esclarecendo 

dúvidas, disponibilizando preservativos e dispensando contraceptivos; 

2- Realizar testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites virais na 

admissão ou suspeição de comportamento de risco;  

3- Orientar os adolescentes sobre a pré e pós testagem e proceder a execução 

dos testes rápido para triagem de HIV, Sífilis e Hepatite B para os 

adolescentes que concordarem com sua realização e procedendo com os 

encaminhamentos necessários. 

Prevenção, identificação, aconselhamento e tratamento em 

relação ao tabagismo. 

 

 

 

 

 

 

Prevenção, identificação e aconselhamento em relação ao uso 

abusivo de álcool e outras drogas. 

1. Acolher e avaliar os adolescentes encaminhados pela USE para definir a linha de 

cuidados; 

2.Construir Projeto Terapêutico Singular (PTS) ou contrarreferência; 

3. Realizar reuniões para estudo de casos; 

4. Realizar estudos de casos e PIA com profissionais do Centro de Referências 

Especializado Assistência Social – CREAS; 

5.Realizar ações conjuntas a serem desenvolvidas dentro da USE de acordo com a 

demanda e disponibilidade dos CAPS e da USE; 

6. Ofertar atendimento aos familiares de socioeducandos acolhidos no CAPS que 

residem em Goiânia; 

7. Fomentar junto a gestão Municipal e Estadual a prerrogativa do SINASE no que 

tange a abordagem familiar e comunitária, para a garantia de vale transporte para 

realização das ações do PTS/|PIA que impliquem os familiares dos socioeducandos; 

8. Fomentar e participar das discussões de fortalecimento da RAPS com o objetivo 

de incluir os serviços estaduais vinculados aos adolescentes na pactuação; 

9. Garantir a proposta de matriciamento, conforme Portaria de Consolidação nº 
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2500/2017 e Portaria Consolidada nº 02/2017. 

Consulta odontológica. 1.Encaminhar periodicamente os adolescentes à unidade de saúde de referência para 

avaliação da saúde bucal, sendo direcionados para tratamentos especializados no 

Centro Especializado em Odontologia quando necessário, priorizando os casos mais 

urgentes. 

Cuidado aos problemas de crescimento e desenvolvimento do 

adolescente e atendimento aos problemas prevalentes na 

adolescência: atraso da puberdade, puberdade precoce, acne 

(espinhas), dor nos testículos, crescimento anormal da mama, 

cólica menstrual, obesidade, inflamação ou infecção da vulva 

e da vagina. 

 

1.Obter o histórico de saúde do adolescente junto à família e orientar quanto à 

importância do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento físico e 

psicossocial. 

Promoção, aconselhamento e cuidado integral à saúde sexual 

e reprodutiva dos adolescentes: orientação individual e em 

grupo de métodos contraceptivos; gestão de risco; oferta e 

dispensa de insumos de prevenção e testes rápidos. 

 

1.Promover oficinas que promovam discussões sobre relação de gênero, sexualidade 

e violências. Ação conjunta entre as equipes Case e UBS.  

 

Identificação, acompanhamento e atenção integral à 

adolescente gestante 

1.Realizar consultas em saúde da mulher; 

2.Realizar exames de gravidez para adolescentes com suspeita ou relatos de 

gravidez; 

3.Possibilitar às adolescentes em situação gestacional o acesso ao serviço de 

referência do município para realização do pré-natal e orientar o exercício da 

maternidade responsável. 

Identificação e acompanhamento de adolescentes em 

sofrimento mental, incluindo ações de prevenção ao suicídio. 
1.Avaliar a condição psicossocial com vistas a estabelecer prioridades e necessidade 

de encaminhamentos para acompanhamento psicossocial nos CAPS e na Rede de 

Atenção à Saúde Mental; 

2.Proporcionar atendimento especializado às urgências, emergência e internações 



                                                                    

                                                                         

 

                                                                                   Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social 
  

 

Rua 25-A, esquina com Av. República do Líbano, 
Setor Aeroporto – Goiânia – GO                                                                                                                                           
CEP 74070-150 – Tel.: 55 62 3524-2635  
semas07@gmail.com                                                 
 

psiquiátricas. 

 

 

6.Indicação das ações para qualificação da atenção à saúde (ações e metas atualizadas segundo necessidades da população socioeducativa) 

6.1 – Casa de Semiliberdade 

  

Linhas de Ação 

Situacional de Saúde 

Indicação dos principais 

agravos de saúde dos 

adolescentes no ano anterior 

Ação Meta Responsável 

 

A) 

Acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento 

físico e psicossocial 

  - (Re)Aproximação 

com a família; 

- Articular com a 

rede, atividades de 

formação 

profissional; 

- Desenvolver ações 

que estimulem a 

prática de esportes e 

artes 

 

100% dos (das) 

adolescentes das 

unidades 

socioeducativas 

  

 

Equipe da unidade 

socioeducativa, UABS e 

Profissionais Referência de 

Saúde Mental 

B) 
Saúde sexual e saúde 

reprodutiva 

  Oficina de zines 

abordando a temática 

de gênero e 

sexualidade com 

adolescentes. 

100% dos (das) 

adolescentes das 

unidades 

socioeducativas. 

Equipe da unidade 

socioeducativa, UABS e 

Profissionais Referência de 

Saúde Mental. 
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C) Saúde bucal 

    

D) 
Saúde mental e prevenção ao 

uso de álcool e outras drogas 

  

 

Oficina/aula de 

Capoeira da Angola, 

semanalmente. 

 

 

100% dos (das) 

adolescentes das 

unidades 

socioeducativas. 

 

Equipe da unidade 

socioeducativa, 

Profissionais Referência de 

Saúde Mental e 

Profissionais de Educação 

Física dos CAPS Girassol e 

Noroeste. 

E) 
Prevenção e controle de 

agravos 

 

 

 

1.Oficina acerca 

medidas de 

biossegurança e 

atenção psicossocial 

com servidores; 

2.Oficina sobre 

medidas de 

biossegurança e 

atenção psicossocial 

voltados aos 

adolescentes das 

unidades 

socioeducativas. 

 

 

 

100% dos 

(das)servidores das 

unidades 

socioeducativas; 

 

 

. 

 

 

Equipe da unidade 

socioeducativa, UABS e 

Profissionais Referência de 

Saúde Mental. 

F) Educação em saúde 
 

 

Dia D - saúde  

Workshops, 

 

 

 

Equipe da unidade 
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 ocorrendo 

trimestralmente com 

equipe 

multiprofissional 

100% dos 

(das)adolescentes 

socioeducativa, UBS e 

Profissionais Referência de 

Saúde Mental. 

G) 

Direitos humanos, promoção da 

cultura de paz, prevenção de 

violências e assistência a 

vítimas 

 

 

 

08 oficinas de 

manejo de situações 

de violências para a 

cultura de paz 

 

100% dos 

trabalhadores 

capacitados 

Gerência de Equidade, 

Núcleo de Prevenção à 

Violências e Promoção de 

Saúde; 

Profissionais de referência 

em saúde mental; 

CAPS do território. 

OBS.: A Casa de Semiliberdade não recebeu adolescentes no ano anterior por circunstâncias da pandemia/Covid 19, desta forma, não foi preenchido 

o 1º quadro/ Situacional de Saúde 

 

6.2 - Centro de Atendimento Socioeducativo - CASE 

 

 

 
Linhas de Ação 

Situacional de Saúde 

Indicação dos principais 

agravos de saúde dos 

adolescentes no ano 

anterior 

Ação Meta Responsável 

 

 

A) 
Acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento físico e psicossocial 

 

Desarticulação entre 

PIA/PTS, com a família, 

unidades de saúde, 

equipamentos sociais e 

Articulação de 

PIA/PTS, com a 

família, unidades 

de saúde, CREAS   

e equipamentos 

 

100% dos (das) 

adolescentes das 

unidades 

socioeducativas.  

 

Equipe da unidade 

socioeducativa, UABS 

e Profissionais 

Referência de Saúde 
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educacionais.  educacionais.  Mental. 

 

 

B) Saúde sexual e saúde reprodutiva 

 

Falta da abordagem 

acerca da temática de 

gênero e sexualidade 

com adolescentes. 

Oficina de zines 

abordando a 

temática de gênero 

e sexualidade com 

adolescentes. 

100% dos (das) 

adolescentes das 

unidades 

socioeducativas. 

Equipe da unidade 

socioeducativa, UABS 

e Profissionais 

Referência de Saúde 

Mental. 
 

C) Saúde bucal 

    

 

 

 

 

D) 
Saúde mental e prevenção ao uso de álcool 

e outras drogas 

 

 

Ausência de prática 

corporal de forma 

sistemática oferecida aos 

adolescentes. 

 

 

 

Oficina/aula de 

Capoeira da 

Angola, 

semanalmente. 

 

 

100% dos (das) 

adolescentes das 

unidades 

socioeducativas. 

 

Equipe da unidade 

socioeducativa, 

Profissionais 

Referência de Saúde 

Mental e Profissionais 

de Educação Física dos 

CAPS Girassol e 

Noroeste. 

 

 

 

E) 

 

 

 

 

 

 

Prevenção e controle de agravos 

 

 

 

 

Risco da disseminação 

do Coronavírus nas 

unidades 

socioeducativas. 

1.Oficina acerca 

medidas de 

biossegurança e 

atenção 

psicossocial com 

servidores; 

2.Oficina sobre 

 

 

100% dos 

(das)servidores das 

unidades 

socioeducativas; 

 

 

Equipe da unidade 

socioeducativa, UABS 

e Profissionais 

Referência de Saúde 

Mental. 
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medidas de 

biossegurança e 

atenção 

psicossocial 

voltados aos 

adolescentes das 

unidades 

socioeducativas. 

 

 

. 

 

F) 

Educação em saúde 

 

 

Falta de acesso a 

informações sobre 

hábitos saudáveis 

Dia D - saúde  

Workshops, 

ocorrendo 

trimestralmente 

com equipe 

multiprofissional. 

 

 

100% dos 

(das)adolescentes 

 

Equipe da unidade 

socioeducativa, UBS e 

Profissionais 

Referência de Saúde 

Mental. 

 

 

 

G) 
Direitos humanos, promoção da cultura de 

paz, prevenção de violências e assistência a 

vítimas 

 

Situações recorrentes de 

violência auto e hetero 

provocadas. 

 

08 oficinas de 

manejo de 

situações de 

violências para a 

cultura de paz 

 

100% dos 

trabalhadores 

capacitados 

Gerência de Equidade, 

Núcleo de Prevenção à 

Violências e Promoção 

de Saúde; 

Profissionais de 

referência em saúde 

mental; 

CAPS do território. 

Goiânia, 13 de abril de 2021. 
 

ASSINATURAS DOS GESTORES MUNICIPAL/ ESTADUAL DE SAÚDE E DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 
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