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RESUMO

Uma experiência desenvolvida na atenção secundária, do Núcleo de
Estudos da Saúde do Adolescente (NESA/HUPE/UERJ), como espaço de
reflexão e análise do trabalho realizado, através do atendimento
multidisciplinar especializado em situações de violência à adolescentes de
diferentes localidades deste Estado. O objetivo das ações impõe
qualificação dos profissionais de saúde em suas abordagens, espaço de
formação e reflexão continuada. Além da possibilidade de perseguir a
garantia de proteção integral da saúde do adolescente e ampliar as
possibilidades de cuidado por sua família. Ao falar de violências,
consideramos uma realidade plural, diferenciada, cujas especificidades
necessitam ser conhecidas. A violência não é objeto restrito e específico
da área da saúde, mas está intrinsecamente ligado a ela, na medida em
que este setor é parte das questões e relações da sociedade. Nossa
metodologia de trabalho e análise está pautada numa proposta quali e
quanti em saúde. Este Ambulatório, iniciou oficialmente em 2019 e está
sendo desenvolvido nos anos de 2020/2021. Embora tenhamos
atendimentos sistemático das situações de violência desde 2014
(registrados em prontuário). Atualmente, temos aproximadamente 50
prontuários de adolescentes e famílias em acompanhamento. Mesmo com
a redução dos atendimentos em função da pandemia, acolhemos e
atendemos esses adolescentes e familiares em situação de violência e,
realizamos estudos de caso em equipe multidisciplinar com profissionais e
residentes. Organizamos o formulário de pesquisa para o levantamento e
sistematização de conteúdos nos prontuários existentes. Consideramos
que investimos, dentro do possível, na formação e no cuidado dos
adolescentes e familiares, em seus componentes complexos e
desafiadores.  
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