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Introdução: A população de adolescentes no Estado representa aproximadamente 16% no estado. Existindo uma carência de 
recursos humanos para o atendimento desta demanda  O Ministério da Saúde, traçou diretrizes para implantar uma política de 
promoção de saúde e o Departamento de Ações em Saúde – DAS/SES elaborou e aprovou a Política Estadual de Atenção Integral 
à Saúde de Adolescentes com a finalidade de sensibilizar, capacitar e implementar a política nos  municípios do RGS visando à 
promoção da atenção integral à saúde de adolescentes. Objetivos: Trabalhar  com a parceria dos serviços especializados ao 
adolescente (HCPA e GHC) para melhor adaptação e sucesso na implantação da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde de 
Adolescentes pela Secretaria de Saúde do RGS.  Material e métodos: Foi criado um grupo multidisciplinar de trabalho com 
profissionais da DAS, HCPA e GHC para implantação da política nos municípios do RGS. Foram realizados seminário de 
sensibilização e de discussão (representantes das CRS e profissionais de saúde de OG e ONG, Conselhos Profissionais e Políticas, 
Universidades). Realizadas oficinas de capacitação com aulas expositivas, discussão de casos cínicos. O publico foram para 
técnicos de CRSs e dos municípios selecionados, profissionais de saúde das Unidades Básicas e da ESF. Foi realizado um projeto-
piloto de implantação das Cadernetas no Serviço de Adolescente do HNSC/GHC e na Clinica para Adolescente do HCPA (Hospitais 
Escola/MS/MEC). Resultados: Desde julho de 2009 foram enviadas 213.345 cadernetas, capacitados 153 (30%) municípios 
sendo 60 (54%) dos prioritários e 480 profissionais. Conclusão: Tendo em vistas os desafios, consideramos e positiva e 
facilitadora ações de parceria para a capacitação de profissionais na atenção integral à saúde de adolescentes.        
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