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PROTOCOLO DA SAÚDE
1.

QUANDO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MSE EM MEIO FECHADO:
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, SEMILIBERDADE E INTERNAÇÃO

SERVIÇO DA SAÚDE
O Protocolo tem como critério para acolhimento / atendimento dos adolescentes /
jovens e suas famílias, na Rede de Saúde do SUS Campinas e Unicamp.
A porta de entrada para o SUS Campinas/ Unicamp, será preferencialmente realizada
pelo Centro de Saúde, da área de abrangência da Fundação CASA para adolescente
e para sua família no serviço de referência do território de moradia.
SERVIÇO DA SAÚDE MENTAL
Os serviços da Saúde Mental do município de Campinas compreende a rede de
CAPSij, CAPS AD e CAPSIII.
Os adolescentes/jovens com necessidade de atendimento de saúde mental, sendo
estes residentes no município de Campinas, durante o período de internação, terão
acompanhamento nos equipamentos de saúde mental do município de Campinas
através de encaminhamentos da equipe técnica da Fundação CASA, com relatórios e
discussão prévia do caso.
Os adolescentes/jovens com necessidade de atendimento de saúde mental, não
residentes no município de Campinas, durante o período de internação terão
acompanhamento nos de saúde através de encaminhamentos da equipe técnica da
Fundação CASA com relatórios e discussão prévia do caso no município de moradia
da família.
Os quadros de intensa crise psíquica serão encaminhados ao Hospital das
Clínicas/UNICAMP.
Nos encaminhamentos deverão constar as seguintes informações:



Avaliação psicossocial do adolescente/jovem incluindo as articulações
na rede de atendimento;
Descrição breve do Projeto Socioeducativo do adolescente dentro da
Fundação CASA;

Adolescentes que já são acompanhados pelo CAPS e entram em crise devem ser
comunicados aos CAPS para que a Equipe da Fundação CASA seja orientada sobre o
fluxo. Caso seja fora do horário de funcionamento o adolescente será encaminhado a
UNICAMP e no primeiro dia útil será comunicado ao CAPS. No caso do adolescente
sem acompanhamento em saúde mental anterior, a UNICAMP é a referência.
Quanto às demais especialidades da saúde, segue o fluxo via Unidade Básica de
Saúde, com avaliação de risco, de acordo com os protocolos das especialidades do
município.

Na primeira avaliação nos Serviços de Saúde Mental, do município de Campinas, o
psicólogo de referência da Fundação CASA, deverá necessariamente acompanhar o
adolescente/jovem no atendimento inicial para que juntos compreendam os motivos
que demandam o atendimento e a construção do contexto histórico e de tratamento
solicitado.
O psicólogo de referência da Fundação CASA estará presente na discussão do projeto
terapêutico singular e em demais situações quando se fizer necessário.
Os casos já em acompanhamento nos serviços de referência (CAPS ou
Especialidade) devem manter seus acompanhamentos durante a internação e após a
liberação. Nestes casos, poderá ser feito agendamento direto com o serviço de
referência que acompanha o adolescente.
É importante ressaltar, que os serviços de saúde são de convivência comunitária,
sendo de responsabilidade da Fundação CASA a avaliação de risco de fuga dos
adolescentes.
No caso dos adolescentes em acompanhamento no CAPS a decisão por desmarcar o
atendimento deverá ser compartilhada com antecedência, através de contato
telefônico com o profissional ou equipe de referência, e deste contato, juntos decidir
sobre o melhor manejo, considerando as especificidades do adolescente e a situação
atual.
Com base nos artigos 101, 112 e 232, da Lei no 8.069/1990, e 11.ª súmula vinculante
do STF, bem como o acordado entre os parceiros, o uso de algemas deve estar
circunscrito no translado do adolescente da Fundação CASA ao CAPS. Na chegada,
ou seja, no portão de entrada do CAPS, devem ser retiradas e apenas recolocadas ao
término dos atendimentos, no momento de saída do serviço para retorno ao Centro de
Atendimento da Fundação CASA. Durante a permanência no CAPS, o
acompanhamento dos agentes de apoio socioeducativo, deve ser feito a distância
garantindo o direito ao sigilo do tratamento do adolescente.
Casos que chegam com escolta armada da Polícia Militar, não será permitida a
entrada dos policiais no CAPS, estes deverão permanecer do lado de fora do serviço,
aguardando o término dos atendimentos.
Nos casos de encaminhamento de Queixa Escolar, este deverá ter avaliação pelo
técnico de referência do caso, e estar dentro dos critérios para o encaminhamento:
- Crianças e adolescentes com idade entre 7 e 14 anos e 6 meses, matriculados do 2º
ao 9º ano do Ensino Fundamental.
 O caso deve ter sido discutido em reunião mensal nos Distritos de Saúde, com
a participação da Equipe SABIÁ; conforme preenchimento dos formulários
disponibilizados no site www.campinas.sp.gov.br/saude;
 Os formulários: “Observação da Equipe Pedagógica”, “Avaliação Clínica de
Saúde” e “Observações Complementares da Equipe de Saúde”, devem estar
devidamente preenchidos pelos serviços responsáveis.
Os casos encaminhados serão discutidos em reuniões Intersetoriais Distritais com
participação dos profissionais que acompanham e dos serviços de referências, para
avaliar a dificuldade de aprendizagem, pois podem ter causas variadas e ser
confundidas com queixas escolares (problemas de comportamento, agressividade,

dificuldade de adaptação, baixo rendimento escolar, etc.) que devem ser acompanhadas
por outros serviços.
Os formulários têm como objetivo auxiliar os profissionais na construção de redes de
atenção e na formulação de um Projeto Terapêutico Singular para o usuário e efetiva
resolução da Queixa Escolar.
- Para os adolescentes com mais de 15 anos, com Queixa Escolar, os fluxos
de encaminhamento, avaliação e acompanhamento é via Centro de Saúde de
referência da Fundação Casa, com elaboração de relatórios (Setor Pedagógico
e outros) e as solicitações de atendimento devem ser conduzidos de acordo
com as necessidades - caso a caso, e referenciados aos serviços
especializados; para a formulação de um Projeto Terapêutico Singular para o
usuário e ter a efetiva resolução da Queixa Escolar.
O protocolo em questão poderá estar sujeito a novas alterações quando da efetivação
da pactuação entre DRMC/Fundação CASA e Secretaria Municipal de Saúde,
conforme Portaria Ministerial da Saúde número 1082 de 23/05/2014 (anexo).
2 - QUANDO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MSE EM MEIO ABERTO:
LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
(PSC).
A porta de entrada para o SUS Campinas/Unicamp será preferencialmente realizada
pelo Centro de Saúde / Unicamp da área de abrangência da família do adolescente
para munícipes de Campinas.
As executoras em meio aberto deverão referenciar o acompanhamento familiar para
os equipamentos de saúde que irão avaliar ou atender o adolescente.
Nos casos de encaminhamento de Queixa Escolar, este deverá ter avaliação pelo
técnico de referência do caso, e estar dentro dos critérios para o encaminhamento:
- Crianças e adolescentes com idade entre 7 e 14 anos e 6 meses, matriculados do 2º
ao 9º ano do Ensino Fundamental:
 O caso deve ter sido discutido em reunião mensal nos Distritos de Saúde,
com a participação da Equipe SABIÁ; conforme preenchimento dos
formulários disponibilizados no site www.campinas.sp.gov.br/saude;
 Os formulários: “Observação da Escola”, “Avaliação Clínica de Saúde” e
“Observações Complementares da Equipe de Saúde”, devem estar
devidamente preenchidos pelos serviços responsáveis.
Os casos encaminhados serão discutidos em reuniões Intersetoriais Distritais com
participação dos profissionais que acompanham e dos serviços de referências, para
avaliar a dificuldade de aprendizagem, pois podem ter causas variadas e ser
confundidas com queixas escolares (problemas de comportamento, agressividade,
dificuldade de adaptação, baixo rendimento escolar, etc.) que devem ser
acompanhadas por outros serviços.
Os formulários têm como objetivo auxiliar os profissionais na construção de redes de
atenção e na formulação de um Projeto Terapêutico Singular para o usuário e efetiva
resolução da Queixa Escolar.

- Para os adolescentes com mais de 15 anos, com Queixa Escolar, os fluxos
de encaminhamento, avaliação e acompanhamento é via Centro de Saúde de
referência da família, com elaboração de relatórios (Executora, Educação e
outros) e as solicitações de atendimento devem ser conduzidos de acordo com
as necessidades - caso a caso, e referenciados aos serviços especializados;
para a formulação de um Projeto Terapêutico Singular para o usuário e ter a
efetiva resolução da Queixa Escolar.
Na avaliação nos Serviços de Saúde, o técnico de referência da executora poderá
acompanhar o adolescente/jovem e sua família no atendimento inicial para que juntos,
Executora, Centro de Saúde e/ou CAPS, compreendam os motivos que demandam o
acompanhamento da saúde. Quando necessário, o técnico de referência da executora
estará presente nos demais atendimentos para compor o Projeto Terapêutico Singular
(PTS) do adolescente/jovem em consonância com o Plano Individual de Atendimento
(PIA).
Nos casos que necessitem de avaliação da saúde mental, a porta de entrada é o Centro
de Saúde de referência da família e será uma construção em parceria com o CAPS do
território de referência.
Os casos já em acompanhamento nos serviços de referência da saúde (CAPS ou
Especialidade) devem manter seus atendimentos durante o acompanhamento na
Executora. Nestes casos, poderão ser feitos agendamentos direto com o serviço de
referência que acompanha o adolescente, agendar discussão entre as equipes para
articulação do Projeto Terapêutico Individual (PTS) e Plano individual de Atendimento
(PIA).
Adolescentes/jovens de outro município e/ou estado, que fixaram residência no
município de Campinas sem histórico prévio de saúde, fica sob a responsabilidade do
Serviço de Saúde do município de Campinas solicitar ao município anterior de moradia.
IMPORTANTE: Não cabe aos Serviços de Saúde, do município de Campinas e/ou a
Fundação CASA, realizar procedimentos periciais de avaliação de periculosidade.

