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DESCRIÇÃO

Apresentação
A gravidez, as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs/AIDS), os casos
de abuso, violência sexual e doméstica e a evasão escolar, compõem uma série
de situações de vulnerabilidade e agravos a que estão expostos os adolescentes
no Paraná e que tem se caracterizado como uma grande preocupação dos
gestores de saúde. Estes fatores interferem diretamente no crescimento e
desenvolvimento saudável dos adolescentes paranaenses e necessitam de ações
de saúde que permitam garantir atenção integral aos adolescentes. Com este
propósito a Divisão de Atenção à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente do
Departamento de Atenção Básica – DEAB propõe-se à operacionalização de
ações que visam à redução destas situações e agravos nos municípios
paranaenses, tendo como fator indutor a implantação da Caderneta de Saúde do
Adolescente.

Justificativa
A população de adolescentes no Paraná (10 a 19 anos) é de 1.853.935, sendo
que 909.472 feminina e 944.463 masculina.
Os índices de gravidez na adolescência, embora ainda altos, vem historicamente
diminuindo, sendo que no ano de 2000 o Paraná tinha 34.522 partos, em 2005
26.757 partos e em 2009 teve redução para 22.144, tendo uma taxa de variação
35,86%
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consideramos que estes índices necessitam ainda serem minorados.

Porém

O índice de internações por uso de substâncias psicoativas e álcool vem
oscilando no Estado, sendo que em 2008 foram internados 720 adolescentes, em
2009 outros 532 adolescentes e em 2010 já temos 885 internamentos (SIH/SUS).
Os índices de morbimortalidade por violências e acidentes têm se multiplicado a
cada ano e tem atingido muitos adolescentes.
Para promover o crescimento e o desenvolvimento saudável é fundamental que
jovens de ambos os sexos sejam acompanhados nas Unidades Básicas de
Saúde, recebendo orientação sobre seu desenvolvimento, sexualidade e conflitos,
participando de projetos de promoção da saúde, prevenção de álcool, tabaco e
drogas, realizando as imunizações de acordo com o calendário vacinal (de 11 a
19 anos hepatite B, difteria e tétano, sarampo, caxumba e rubéola),
acompanhando seu crescimento e desenvolvimento por meio da aferição de
medidas antropométricas (peso, estatura) e de medidas vitais como a pressão
arterial e outras que se fizerem necessárias conforme avaliação dos profissionais
da área de saúde e quando necessário recebendo acompanhamento e
tratamento.
O desafio atual é propiciar aos jovens acesso a serviços que lhes ofereçam um
atendimento integral, antes mesmo do inicio da vida sexual e que garantam
privacidade, confidencialidade e atendimento que dê apoio, sem emitir juízo de
valor e a criação e a vinculação de estratégias específicas para essa atuação no
SUS.

Objetivo Geral
Promover a Implantação da Caderneta de Saúde do Adolescente nos
municípios paranaenses, iniciando por aqueles que participem do Programa
Saúde na Escola bem como, para os municípios pólos de 21 regionais de saúde,
e capacitar profissionais das Regionais de Saúde da SESA para promoverem a
multiplicação da qualificação para os municípios que serão considerados
prioritários em cada regional.

Objetivos específicos
 Capacitar profissionais da Atenção Primária em Saúde dos municípios
paranaenses selecionados como participantes do Programa Saúde nas

Escolas e os municípios pólos das 22 Regionais de Saúde do Estado do
Paraná;
 Reduzir a violência sexual e doméstica contra adolescentes;
 Diminuir a evasão escolar;
 Diminuir os índices de transmissão de DSTs/ AIDS;
 Diminuir a gravidez na adolescência;
 Atender a gestante adolescente de maneira qualificada;
 Favorecer o Crescimento e Desenvolvimento saudável dos adolescentes;
 Incentivar melhores hábitos de higiene e melhorar a qualidade de vida;
 Melhorar a qualidade na atenção ao adolescente;
 Fortalecer as ações de educação em saúde voltadas a essa população.
ESTRATÉGIAS:

 Articular com os Gestores Municipais e Regionais de Saúde para
implantação, implementação das ações necessárias à implantação da
caderneta de saúde do adolescente;
 Monitorar e avaliar anualmente as ações realizadas pelos municípios;
 Promover oficinas e reuniões para os profissionais;
 Dar apoio matricial aos municípios e regionais de saúde paranaenses
envolvidos.

RESULTADOS ESPERADOS
 Implantação da caderneta em todos os municípios que participam do
Programa Saúde na Escola e nos municípios pólos das Regionais de
saúde;
 Qualificar os profissionais dos municípios que participam do Programa
Saúde na Escola, municípios pólos e das regionais de Saúde para o
alinhamento do conhecimento e/os municípios que aderirem à implantação;

AÇÕES:
 Realizar 6 (seis) oficinas de capacitação e 2 reuniões com profissionais da
Atenção Primária em Saúde tanto das regionais quanto dos municípios
envolvidos;

 Reunir os municípios para avaliação e monitoramento;
7. ATORES ENVOLVIDOS NAS PROPOSTAS DE AÇÃO
Secretaria do Estado de Saúde do Paraná (SESA-PR) com servidores da
Vigilância e Políticas de Atenção Primária, Regionais de Saúde, Secretarias
Municipais de Saúde, e outras Secretarias parceiras.
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10. RESPONSÁVEIS PELO PROJETO
Departamento de Atenção Básica de Saúde - SPP
Divisão de Promoção de Saúde da Mulher, Criança e do Adolescente.

X

Out

Nov

X

Dez

