
 

EDUCAÇÃO PERMANENTE E GINCANA DA SAÚDE 

 

O Centro de Atendimento Socioeducativo de Novo Hamburgo atua com 

adolescentes e jovens em regime de  internação e semiliberdade - PNAISARI. 

Desde 2004, foi construída a unidade de internação passando a ser atendido na 

cidade, antes iam para Porto Alegre. Todos os internados frequentam a escola 

que está dentro do Centro. A lotação era prevista para 60 jovens, mas no 

momento da visita haviam 145 internados. A partir de uma atividade de 

educação permanente surgiu a ideia da Gincana de Saúde. Foi utilizada a 

Caderneta de Saúde do Adolescente para o início da atividade. A equipe conta 

com a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e com a Residência Integrada 

multiprofissional em saúde mental coletiva da UFRGS. Desde maio 2014 até 

novembro 100 adolescentes participaram, em cinco gincanas, com 42 encontros 

preparatórios. Cada equipe com cinco adolescentes e dois profissionais de 

referência procuram melhorar a atenção à saúde dos adolescentes em regime de 

internação. O proposta era que os jovens respondessem perguntas sobre saúde e 

para escrever uma música com o mesmo tema. No dia da Gincana, os grupos 

debatiam as perguntas construídas por eles mesmos.  

Resultados: fortalecimento dos vínculos afetivos entre os profissionais e os 

adolescentes etc.  

Dificuldades: superlotação do espaço de internação. Durante a visita houve a 

apresentação do programa realizado no  Centro de Atendimento Sócio Educativo 

Novo Hamburgo – CASENH. Durante o encontro os participantes do projeto 

demonstraram o êxito do projeto através de música, representação de mímica e 

apresentação de trabalhos artesanais. Os próprios adolescentes comentaram seu 

envolvimento sobre a Gincana de Saúde, elogiando a importância de sua 

realização. 

 

Participantes presentes durante a visita técnica: 

Maria Helena Ruzany – Assessora técnica do Ministério da Saúde 

Maria Ignez Saito – Assessora técnica do Ministério da Saúde 

Analice Brusius – Psicóloga, CASE/NH 



Cristina Spier - Psicóloga CASE/NH 

Mirian A. Meireles – Professora, CASE/NH 

Júlia Dutra de Carvalho – Psicóloga, EDUCASAÚDE/UFRGS 

Bruna Giselle de Oliveira – Assistente Técnica MS/DAPS 

Regis Marcant – Psicólogo, CAPSi/NH 

Tamani B. F. Nascimento – Estagiária/Psicologia CASE/NH 

Letícia T. Machado- Estagiária de Psicologia CASE/NH 

Felipe Weber – Estagiário/Psicologia CASE/NH 

José A. Caruso de Luca – Residente Psiquiatria CASE/NH 

 


