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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  
NÚCLEO:  JABOATÃO  DOS GUARARAPES MÊS/ANO:  AGOSTO / 2014  
 

1. APRESENTAÇÃO 

  

O presente compilado foi elaborado a fim de proporcionar aproximação do 

leitor, ao máximo, junto à rotina de atividades do Centro de Acolhimento e Apoio de 

Jaboatão dos Guararapes do Programa ATITUDE. Nesta perspectiva, serão 

compartilhadas ações qualitativas e quantitativas desenvolvidas ao longo do mês de 

AGOSTO / 2014, no referido serviço. 

Com as atividades planejadas neste Apoio, busca-se oportunizar ambiente que 

contribua para o processo de (re) organização do sujeito, de maneira crítica, responsável 

e construtiva, favorecendo ao seu protagonismo social.  

Destaca-se como principio norteador do Apoio o acompanhamento a usuários 

que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social e sem, até o 

momento, condições de visualizar estratégias, possibilidades de( res)significação da 

sua vida. 

Torna-se oportuno ressaltar o papel do Atitude nas Ruas, como mais uma 

possibilidade de iniciar  processo de acompanhamento aos sujeitos que não acessam 

serviços de cuidado. O  atitude nas ruas representa mais um dispositivo do Programa 

Atitude e, embora funcione na sede do Apoio, exerce suas atividades de maneira 

autônoma. Tem extrema responsabilidade com a divulgação e prevenção junto à 

população geral e, especificamente, a pessoas em sofrimento decorrente do 

uso/abuso de substâncias psicoativas. 

 



           

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

3 

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

Endereço: Rua  Anibal Ribeiro Varejão Nº 3280 –  - Jaboatão dos Guararapes. 
Telefones de Contato: 81 3093-6271 
Executora: IEDES  
E-mail:atitudeapoio.jaboatao@gmail.com 
 
3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

 
 
4. EQUIPEDOATITUDE NAS RUAS 

 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO Karla Rodrigues Coutinho  

COORDENAÇÃO TÉCNICA Sulamy Patrícia Campelo Borba 

SUPERVISORES 
Luciano Arrais Andrade  
Christiane Tadú  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Aiala Fredeick de Souza 
Amalia Lira 
 Renata Carvalho Silva  
Claudia Verônica Soares  

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antônia Edislândia da Silva  

EDUCADORES SOCIAIS 

Helder Márcio de Barros Almeida 
Vera Lúcia Mauricio de Jesus 
Levi da Silva Lima 
Renato Mário da Silva 
Andresa Valentim Dei Lima 
Márcio Aércio Oliveira Dos Santos 
Rachel Cardoso 
Paulo Queiroz De Andrade 

RECEPCIONISTA Simone de Cássia dos SantosSilva 

AUXILIARADMINISTRATIVO Dayana Maria de Barros 

AUXILIARES DE COZINHA 
Rosivânia Emídio Ramos ( desligada) –  
Gilvanere Josilene Lins (desligada) –  
SilvaniaJ uvanere do Carmo Nascimento  

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Ângela Sales da Silva  

VIGILANTES 

Geymerson Rodrigues 
Edson Vicente da Silva 
Carlos Alberto de Lima 
José Elias Ramos  
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EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Denise de Faro  

EDUCADOR SOCIAL Camila Yasmin do Rêgo  

MOTORISTA Josivan Ramos de Freitas  

II 

TÉCNICO SOCIAL Jeane dos Santos Tóneo  

EDUCADOR SOCIAL Claudio  José de Oliveira  

MOTORISTA Fausto Oliveira Araújo  

III 

TÉCNICO SOCIAL Josimar Souza 

EDUCADOR SOCIAL Marina Albertino Correia  

MOTORISTA Hallison de Souza Barbosa  

 
 
5. DESCRIÇÃO QUALITATIVADAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO 

DE ACOLHIMENTO E APOIO 

No período em análise, o Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão procurou 

cumprir seu  objetivo maior, qual seja, oportunizar atendimento e acolhimento a  

pessoas que apresentam problemas em decorrência do uso/abuso de substâncias 

psicoativas, aliados a situação de extrema vulnerabilidade social.  Todavia, no período 

em analise, a equipe de profissionais e os usuários que freqüentam o espaço 

depararam-se com o desafio da adaptação à estrutura da nova sede do Apoio. Além 

dos ajustes eminentes em toda mudança, fora necessário pensar uma rotina dentro 

de um espaço físico bem menor, fato que, por vezes, representa um relevante fator 

gerador de estresse. Por outro lado, atualmente, pode-se disponibilizar ao usuário 

acomodações internas com melhor padrão de qualidade. 

Convém destacar que o processo de adequação da casa ao serviço segue, porem, 

por questões de ajustes iniciais da executora, tal questão não vem recebendo a 

prioridade necessária, em virtude de outros eventos burocráticos  necessitarem ser 
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garantidos. Ou seja, enquanto o processo de legitimação da executora não for 

concluído, houve uma pactuação com este serviço, no intuito de ser priorizado o 

pagamento dos profissionais. Dessa forma, questões estruturais e de aquisição de 

materiais estão sendo atendidas apenas quando de extrema necessidade, sob risco 

de impossibilitar a continuidade atividades. 

Torna-se oportuno exaltar a atenção e cuidado que o IEDES vem apresentando 

junto a todos que compõem este serviço. Cotidianamente, a unidade recebe visita de 

um representante da equipe de retaguarda, o qual fica encarregado de levantar as 

necessidades emergenciais e tomar as medidas cabíveis. Nesta perspectiva, registra-

se  um agradecimento especial a Ana Patricia, Nina, Suely e Ivaneide. 

No que tange ao acompanhamento aos usuários, há um exercício diário, no 

sentido de alinhar regras do pacto de convivência ao novo espaço. Por isso, manteve-

se o foco no regimento interno, o qual vem sendo revisitado e reestruturado durante 

reuniões técnicas e assembléias. 

Com relação ao Plano de Atendimento Individual (PIA), que visa o 

acompanhamento passo-a-passo do planejamento e objetivos do usuário, vem  sendo 

revisitado, a fim de alcançar uma forma mais eficaz de registrar as ações desenvolvidas 

pela equipe, bem como oportunizar o comprometimento do usuário na implicação da 

melhoria de sua qualidade de vida. 

Garantiu-se a realização das sub-reuniões, facilitadas pela supervisão, sendo uma 

na manhã dasegunda - feira, com a mediação da supervisora,  Christiane Tadu; outra, 

realizada na quinta, à tarde, mediada pelo supervisor, Luciano Andrade. É bastante 

relevante esse momento entre supervisão e equipe técnica frente ao acompanhamento 

e efetivação dos PIA`s dos usuários. Os casos mais emblemáticos e/ou complexos são 

direcionados à discussão com o grande grupo, durante reunião técnica. 

Nos dias em tela, foram realizadas quatro reuniões técnicas, com a participação 

de toda equipe de profissionais diurnos,representantes da noturna e, 
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quinzenalmente, conta-se com a contribuição da coordenação de núcleo e da 

consultora. Nesses momentos, manteve-se a preocupação em garantir espaço de fala 

à equipe, oportunizar discussões sobre rotina da casa, bem como estudo de casos. 

Registra-se, excepcionalmente, que, no mês de agosto, houve a efetivação  

presença da consultoria quinzenalmente na unidade. Tal formado, ainda em 

adequação, vem, em inicio, trazendo uma sensação de descontinuidade ao processo 

de suporte técnico. Contudo, o núcleo de Jaboatão vem  pensando em um  formato 

que garanta menor perda ao serviço.  

Um ponto de destaque durante as semanas de agosto foi a participação de 

familiares junto as atividades do Apoio. Houve aumento, significativo, no numero de 

familiares durante visitas, bem como por oportunidade de realização do grupo família 

Em especial, no período em tela, houve uma aproximação com a rede 

socioassistencial, no que tange a educação. Iniciou-se um dialogo com a gestora da EJA, 

no município, de forma   possibilitar a construção de um fluxo que potencialize a 

inserção dos usuários do Atitude junto a rede escolar. 

Atendendo a uma solicitação dos usuários, a Assembleia voltou para o horário 

da quinta feira, à tarde, das 16 às 17h, sob a justificativa de na quarta não ser um dia 

disponível aos mesmos, pois muitos estão no CAPS AD, fato que os impossibilitam 

participar. Com relação às discussões, é possível  perceber uma maturidade no debate. 

Há uma tendência para se apresentar propostas quando da critica, bem como a ocasião 

permite reflexões acerca de condutas que reforçam julgamentos preconceituosos.  

Há de se destacar avanços conquistados, quando da entrada dos usuários. 

Atualmente, há uma sistemática eficiente para garantir a ordem quando da chegada do 

grupo, pela manhã. Com relação a  vizinhança,em alguns momentos, esta vem 

sinalizando incômodo com o barulho, fato que vem nos levando a revisitar hábitos, em 

conjunto com os usuários.  
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Continuando com a proposta de possibilidade de geração de renda,  a  oficina de 

culinária, sob a coordenação de Patricia Barkokébas,é realizada toda quarta feira, das 

14 às 17h. Destaca-se, a desenvoltura dinâmica, com certa plasticidade da professora, a 

qual facilita experimentar metodologias, visando atrair mais seu público alvo.  

A realização da oficina de atividade física, sob a coordenação de Fabiano Melo, 

nas segundas-feiras, as 10 às 12h,  quartas feiras, das 10às 12h e sábado das 10 às 

12h,percebe-se a identificação dos usuários com as atividades, vez que oportuniza o 

trabalho e a percepção do corpo, através de movimentos de relaxamento, alongamento 

e fortalecimento da musculatura.  Como estratégia para realização das atividades, o 

professor vem utilizando o espaço da praia para garantir a realização de suas aulas. 

Ocorre que não há espaço suficiente para alguns exercícios. Assim, após planejamento 

com a equipe técnica e pactuação com o grupo, seguem para atividade na praia. No mês 

em tela, existiram duas saídas. 

A unidade conta, ainda, com a atuação de um equipe do Programa Segundo 

Tempo do Município, a qual possibilita praticas de percussão e natação aos usuários. 

Contudo, existe dificuldade quanto a observância dos horários para as atividades. Por 

vezes, ficamos sem o profissional, durante o horário destinado a sua atividade. Tal 

situação, ensejou reunião entre os profissionais ligados a realização de oficinas no 

serviço, em 19-08. O momento foi bastante proveitoso, pois permitiu a troca de 

experiências, bem como esclareceu a importância de cada um para o processo de 

organização do sujeito acompanhado pelo Programa Atitude.  

Urge destaque, a dificuldade em estabelecer agenda junto a Coordenação de 

Saúde Mental do Município. Permanece sem atenção dos dispositivos municipais alguns 

encaminhamentos realizados por este Apoio. Por outro lado, mantem-se  o entrave com 

o CAPS Transtorno por haver associação com o uso de substancias psicoativas. Nesses 

casos, o serviço de referencia de sofrimento psíquico, insiste em remeter, todo e 

qualquer caso, nessa configuração à conta do AD. Não se concebe acompanhamentos 
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concomitantes. Após várias tentativas, conseguiu-se agendar a reunião para 09-09-14, 

às 09, no CAPS AD.  

Reestabeleceu-se contato com o Capitão França, referencia no Batalhão ao 

Programa, no sentido de socializar o novo endereço do Apoio, bem como solicitar a 

manutenção das rondas diárias. 

 Com relação as ações desenvolvidas neste serviço, no período em analise,  

destaca-se: 29 ( vinte nove) usuários novos; 116 ( cento e dezesseis) atendimentos 

realizados por assistentes sociais; 119( cento e dezenove) atendimentos realizados por 

psicólogos; 164 ( cento e sessenta e quatro) pela técnica de qualidade de vida. 

Realizados:22 ( vinte e dois) grupos facilitados pela equipe técnica, desses, 03 ( três) de 

qualidade de vida, o qual aborda pontos relevantes ao cuidado com a saúde;  31 ( trinta 

e um) encaminhamentos pela qualidade de vida para serviços de odontologia, 

ginecologia, otorrino e realização de exames; 06 (seis) transferências para outro Centro 

de Acolhimento e Apoio,  devido ao eminente risco, pela proximidade do local da 

ameaça;  03 (três) encaminhamentos do Centro POP; 02 (dois) encaminhamentos para 

retirada de documentos; 03 ( três) usuários foram inseridos em curso profissionalizante 

( 02 para educadores sociais; 01 para recepção).  

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  QUALITATIVAS DA SUPERVISÃO 

A Supervisão vem trabalhando junto à equipe com o principal objetivo de 

planejar e desenvolver estratégias para que os atendimentos individuais dos usuários, 

principalmente os da modalidade diarista, tornem-se mais sistemáticos e dessa forma, 

melhore significativamente a qualidade do vínculo, possibilitando e facilitando a 

construção do PIA. 

Nas reuniões de turno enfatizou-se e refletiu-se sobre a atuação da equipe, 

reforçando a importância das ações serem guiadas por uma conduta técnica, para que 

a linguagem interna seja única, coesa e coerente. 
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Percebe-se que esse momento de mudanças e implementações de estratégias 

para um melhor funcionamento, causa um desconforto na equipe, mas avalia-se de 

forma positiva, pois entende-se que essa adaptação favorece  a idéia de que o novo 

pode ser estimulante e motivador. 

          Dentre os acontecimentos, merecem destaques: 

05/08-O Centro de Acolhimento e Apoio de Caruaru solicitou um relatório da 

usuária Cristina Miranda da Silva alegando que a usuária já havia passado pelo Centro 

de Acolhimento e Apoio de Jaboatão. 

11/08 – Na reunião de turno, houve a discussão sobre estratégias para um 

melhor funcionamento no Centro e que facilitem a atuação do profissional, priorizando 

o desenvolvimento dos PIAs dos usuários. Desse modo, em fase de experimentação em 

cada turno, terá um profissional de referência para as eventualidades que o serviço 

possa apresentar; enquanto os outros técnicos estarão potencializando esse tempo para 

os atendimentos individuais com os usuários de referência. Também houve a discussão 

de 02 casos, sendo um para avaliação a modalidade pernoite e o outro para o processo 

de encaminhamento para o Intensivo. 

13/08 – Reunião com a equipe do Apoio Cabo para discussão do caso de um 

usuário que iniciou seu processo de cuidado em Jaboatão e por motivos de ameaças nas 

proximidades do Centro foi transferido para o município do Cabo de Santo Agostinho. 

Foi solicitado ao ATITUDE nas Rua, que realizasse uma visita domiciliar ao familiar em 

questão, na tentativa de resgatar o vínculo fragilizado.  

Reunião técnica com a presença da consultora. Momento bastante 

enriquecedor, durante a reunião de gestão, após reunião técnica, vez que fora 

possibilitado à  supervisão uma reflexão em sua prática  a fim de alinhar a melhor linha 

de atuação para o serviço. 

Muita comoção com a noticia da morte de Eduardo Campos. 
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14/08 - Neste dia haveria um colegiado do Programa Atitude, com supervisores, 

consultoria, coordenadores técnicos e coordenadores de núcleo, mas devido ao 

falecimento do ex-governador Eduardo Campos, o colegiado foi cancelado e ainda não 

se marcou outra data para ser realizado. 

14 e 21 - Reunião de supervisão; este mês só foram realizadas duas reuniões de 

supervisão no turno da tarde, pois existiram várias demandas que impossibilitaram a 

reunião. Mesmo não acontecendo a reunião formalmentedas as demandas com 

necessidade de discussão em equipe foram realizadas.  

17/08 – Participação de representantes deste Apoio ( usuários e funcionários) 

durante cerimônia fúnebre ao Ex. Governador. 

18 /08 – Na reunião de turno trabalhamos a importância do planejamento para 

as realizações dos grupos terapêuticos e oficinas. Preparar e organizar de forma 

antecipada o que será trabalhado nos grupos garante ao profissional desenvolver o 

tema com mais domínio e conhecimento, o que pode despertar nos participantes maior 

interesse. Também iniciamos uma discussão para a reavaliação do instrumental PIA, 

onde foi percebido a necessidade de fazer algumas reformulações, considerando os 

objetivos e singularidade dos usuários.  

19/08 - Houve a inspeção no serviço através da SEDSDH representada por Malu 

Freire na perspectivas de acompanhar o desenvolvimento deste equipamento.  

20/08 - Realizado contato com a creche Lar de Maria e com a Vara da Infancia e 

Juventude de Jaboatão dos Guararapes para estabelecer a aproximação entre os 

dispositivos, pois há um percentual de pessoas que permeiam entre esses serviços e que 

necessariamente estimula a intersetorialidade. 

Participação de representantes do IEDES, Ana Patricia e Suely, em reunião 

técncia, a fim de esclarecer o momento de transição vivenciado. 

22/08 – Representação deste Apoio junto à reunião do GGIM - JG com o Governo 

Presente e outras secretarias (SERES, Saúde e Segurança Cidadã) onde o objetivo 
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principal era o acesso à família dos apenados, para que este público conheça os serviços 

em Jaboatão dos Guararapes e tenham a possibilidade de ingressar e garantir seus 

direitos.  

25/08 – Na reunião de turno, retomou-se a reelaboração do PIA onde discutimos 

para que este instrumental elenque os objetivos, metas, ações, estratégias e indicadores 

de desempenho do processo de cuidado e planejamento que o usuário está 

desenvolvendo. Também houve discussão sobre a importância do Termo de Ciência ao 

Acordo Interno, onde se faz necessário no momento da admissão do usuário ler junto 

ao cidadão e retirar possíveis dúvidas naquele momento e imbuir o usuário de suas 

responsabilidades com este serviço. Discutiu-se, ainda, um caso para encaminhamento 

ao Intensivo/JB.  

 Com referencia ainda a esta data, aconteceu a Reunião de nucleo com a 

Coordenação de núcleo, Coordenações e Supervisões do núcleo Jaboatão, para 

discussão do funcionamento dos dois equipamentos e a comunicação entre eles.  

A supervisão, de uma maneira geral,visa proporcionar  todo o suporte técnico 

necessário para um bom funcionamento do Centro de Acolhimento e Apoio de 

Jaboatão. Neste mês de agosto, vivenciou-se vários imprevistos devido a mudança de 

executora, do IATEC para o IEDES. A equipe técnica mostrou-se apreensiva com a 

mudança de executora e os(as) usuários(as), ficaram no processo de adaptação da casa 

nova, visto que a nova executora resolveu mudar a sede do serviço para um novo 

endereço. Mas,  o IEDES mostra-se muito aberto para diálogo, o que vem tranqüilizando 

o grupo. A nova sede desta unidade vem causando divergência entre os profissionais e 

usuários, posto ter disponibilizado melhor acomodação aos usuários, porém apresenta 

significativa limitação espacial, em sua parte externa.   

A supervisão junto às coordenações e a consultoria estão sempre dialogando 

para que seja estabelecida uma gestão linear e com uma equipe que possa confiar e 

acreditar nas nossas orientações. Acredita-se que a equipe está respondendo melhor as 
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cobranças dos gestores e também estabelecendo um  dialogo melhor sobre questões 

pertinentes à rotina do serviço:  PIA, acordo de convivência e encaminhamentos mais 

qualitativos.  

Identifica-se que o diálogo com o Centro de Apoio e Acolhimento Intensivo -

Jaboatão está mais estreito e potencializado, pois criou-se, no núcleo, uma rotina de 

reunião entre as supervisões dos dois dispositivos, a cada semana as supervisões se 

encontram para poderem discutir e alinhar a linguagem saudável no Núcleo de 

Jaboatão. 

Faz-se importante registrar que há um avanço no diálogo com outros núcleos do 

Programa Atitude, mas ainda é possível identificar ruídos na comunicação. Percebe-se 

que este mês aconteceram alguns encaminhamentos não exitosos por parte de alguns 

serviços, mas todos os casos foram discutidos posteriormente para que novas falhas 

sejam evitadas.  

Ressalta-se que as demandas da ouvidoria (SEDSDH-PE) foram discutidas em 

equipe e as necessidades dos(as) usuários(as), dentro do limite do Programa, foram 

atendidas. Nenhuma demanda que chegou da ouvidoria ficou sem resposta, em todos 

os casos ou houve acolhimento integral por parte deste Centro ou os encaminhamentos 

cabíveis foram realizados. 

 

 

 

 

 

5.1   DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS À 

FAMÍLIA 
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Conforme destacado anteriormente neste compilado, a participação familiar 
junto as atividades desta unidade, aumentou expressivamente, no mês em tela.  

Constata-se maior disponibilidade para participar das reuniões de família, terças 
feiras, às 15h ( fotos em anexo). 

Por outro lado, a equipe vem estimulando saídas terapêuticas, em família, 
durante o horário de visita. Tal ação vem gerando um sentimento de responsabilidade, 
implicação e construção entre os atores citados. Em muitas situações, o 
(re)estabelecimento do vinculo fora fortalecido, a partir desse tipo de ação. 

Constatou-se, ainda, a vinculação de familiares ao serviço também na 
perspectiva de melhorar sua qualidade de vida. Então, torna-se cotidiano verificar a 
presença de familiares buscando orientações para serviços de cuidados a saúde, 
oportunidades de empregos e cursos profissionalizantes. 

 

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

O mês de agosto, houve um prejuízo frente à sistemática das reuniões semanais, 

toda quinta-feira, com a participação de todas as equipes, supervisão técnica e 

coordenação técnica, no intuito de alinhar, planejar e avaliar as ações/intervenções, em 

virtude de demandas do território, ajustes burocráticos exigido na nova fase da 

executora. Convém destacar que os primeiros doze dias, foram marcados pela ausência 

da equipe1. Sendo assim, as equipes 2 e 3 precisaram se reorganizar para não deixar o 

território  tão desassistido. 

No mês de referencia,  as equipes participaram de  reuniões de rede oferecidas 

pelos CRAS , bem como as reuniões preparatórias às ocupações sociais das Estações do 

Governo Presente que são referencia de Jaboatão.   

Permaneceu a realização de grupo operativo junto as unidades prisionais (Colonia 

Feminina do Bom Pastor e Antigo Presídio Professor Aníbal Bruno, hoje PJALB). Percebe-

se um bom processo de vinculação, fato que proporciona fortes possibilidades de 
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manutenção do acompanhamento, após o termino dos cinco encontros propostos. 

Todavia, em virtude do afastamento do responsável no PJALB (complexo do Curado), 

houve uma suspensão dos grupos. De acordo com Helder, ex. responsável pelo setor 

psicossocial, é mais prudente aguardarmos estabilizar as mudanças nos setores para 

reestabelecermos o grupo.  

Por outro lado, iniciou o processo de intervenção junto a unidade APAMF 

(complexo do Curado), no qual estabeleceu-se encontros quinzenais, nas quintas feiras. 

A partir de uma solicitação junto a ouvidoria do Estado, estabeleceu-se parceria 

deste núcleo com o CASEM de Jaboatão Velho. Pela pactuação, a equipe, uma vez por  

mês, estará realizando encontro com familiares e um com os internos. 

Destarte, torna-se oportuno destacar a ausência de protetor solar para os 

profissionais do atitude nas ruas, fato que  os expõem aos riscos de saúde, fragilizando 

nosso cuidado. Por vezes, o funcionário arca com tal ônus. Contudo,  resgata- se  o pleito 

para  que tal atenção possa  ser disponibilizada pelo Programa. 

 

6.1 AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO: 

Foram realizadas ações integradas em Muribeca, Prazeres, Piedade, Curado 

Marcos Freire, Bode, Candeias , Pina, além das ações provocadas pelas estações do 

Governo Presente, responsáveis pelas ocupações sociais. 

 

6.2 ARTICULAÇOES COM A REDE: 

Houve a necessidade de articulação junto ao CRAS de Socorro, Piedade, Jaboatão 

Velho, CAPS AD, CAPS Livremente, CAPS Jose Lucena, CAPS Eulampio Cordeiro, Estações 

do Governo Presente de Cajueiro Seco, Afogados, Ibura, secretaria de saúde, secretaria 

de educação, unidades prisionais ( PJALB, APAMF, Colonia Feminina e CASEM). 
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Quadro descritivo de outras ações: 

DATA 
 
ATIVIDADE 

LOCAL (bairro) 
OBJETIVO DA 
ATIVIDADE PRINCIPAIS RESULTADOS 

RESPONSÁVEIS 
PELA AÇÃO 

STATUS 
ATUAL 

01.08.2014 

Deslocamen
to de 
usuário Candeias Deslocar 

A equipe deslocou usuário ate 
o apoio de Recife. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

01.08.2014 

Acompanha
mento 
individual Candeias Acompanhar 

A equipe acompanhou 
usuário ate o apoio de Recife. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

01.08.2014 
Articulação 
de rede 

Candeias 
Articular com 
a rede 

A equipe entrou em contato 
com Helder do Aníbal Bruno, 
para informar que não seria 
possível acontecer o Grupo. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

01.08.2014 Outras Ações 

Piedade Suporte 

Foi realizado a troca dos 
carros, impossibilitando a 
saída da equipe para 
realização das ações 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

02.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Pacheco 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário com boas evoluções, 
realizando estratégias de 
redução de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

02.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Segundo relatos familiares o 
usuário permanece em uso 
intenso. No momento da 
visita estava dormindo e sem 
condições de conversa. 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

02.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com oscilações de 
uso. realizado escuta e 
orientações pontuais para 
retorno a frequentar o Apoio 
Jaboatão 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

02.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com oscilações de 
uso. realizado escuta e 
orientações pontuais para 
retorno a frequentar o Apoio 
Jaboatão 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

02.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Barra de Jangada 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com boas 
evoluções,apesar de ter uma 
recaída, mas vem realizando 
estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

02.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Barra de Jangada 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com oscilações de 
uso. realizado escuta e 
orientações pontuais para 
retorno a frequentar o Apoio 
Jaboatão 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 
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02.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Barra de Jangada 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário mantendo-se sem 
fazer uso de SPAs, utilizando-
se das estratégias de redução 
de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

02.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Barra de Jangada 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário mantendo-se sem 
fazer uso de SPAs, utilizando-
se das estratégias de redução 
de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

04.08.2014 
Deslocament
o de usuário 

Candeias 
Deslocar 
Usuário 

Deslocamento do usuário à 
Comunidade Terapêutica 
Pequeno Profeta 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

04.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Candeias 

Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento do usuário 
à comunidade Pequeno 
Profeta em Igarassu 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

04.08.2014 
Acompanha
mento em 
grupo Engenho do 

Meio 
Acompanhar 
usuárias 

Acompanhamento em grupo 
das reeducandas da Colônia 
Feminina Bom Pastor. A 
equipe realizou cadastro das 
usuárias.  

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

04.08.2014 
Acompanha
mento 
individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

Acompanhamento individual 
do usuário que foi encontrado 
pela equipe em situação de 
rua num território diferente 
da sua moradia. Foi realizada 
escuta e orientação da 
mudança de espaço do apoio 
para Candeias. O usuário 
inicialmente demonstra 
grande resistência a 
aproximação da equipe, mas 
ainda assim escuta.  

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

05.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

A equipe encontrou usuário 
em prazeres, o mesmo disse 
que esta sem trabalhar e 
consegue controlar o uso. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

05.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

A equipe conversou com a 
genitora do usuário, a mesma 
trouxe que ele estava muito 
agressivo e precisou colocá-lo 
pra de casa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

05.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Marcos Freire 
Acompanhar 
usuário 

Usuário disse ter interesse no 
atendimento do programa, a 
equipe retomou o 
acompanhamento. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

05.08.2014 
Visita 
domiciliar Marcos Freire Busca ativa 

Conhecemos o usuário e 
conseguimos sensibilizá-lo. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

05.08.2014 
Articulação 
de rede 

Marcos Freire 
Articular com 
a rede 

A equipe foi ate a Escola 
Adelaide, colacar-se a 
disposição para realização de 
palestra sobre Drogas. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 
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05.08.2014 Mapeamento 
Marcos Freire 

Conhecer a 
rede 

A equipe esta reconhecendo a 
área e Mapeando onde 
localiza-se as Redes 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

05.08.2014 Palestra 
Prazeres 

Conversar 
sobre drogas 

A equipe conversou sobre 
Drogas e Falou sobre o 
Programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

05.08.2014 
Articulação 
de rede 

Candeias 
Articular com 
a rede 

O técnico da equipe realizou 
contato com Assistente Social 
do Presídio Feminino para 
marcar avaliação dos Grupos 
que acontece no local. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

05.08.2014 
Abordagem 
de rua Marcos Freire 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

05.08.2014 outros 
Candeias Suporte 

A equipe ficou no Apoio para 
organização de cadastro e 
estava sem o motorista 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

06.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Barra de 

Jangada 
Acompanhar 
usuário 

A equipe encontrou usuário 
em grande vulnerabilidade, o 
convidamos para vir pro 
serviço ele trouxe que no dia 
seguinte chegará no serviço. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

06.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Barra de 

Jangada 
Acompanhar 
usuário 

A equipe encontrou usuário 
que, foi acompanhando pelo 
Apoio, Intensivo e hoje 
encontra-se bem e esta 
Trabalhando. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

06.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Barra de 

Jangada 
Acompanhar 
usuária 

A equipe encontrou usuária 
em extrema vulnerabilidade, 
convidamos a mesma para vir 
ate o serviço e ela trouxe que 
no dia seguinte chegará no 
local. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

06.08.2014 
Deslocament
o de usuário Barra de 

Jangada Deslocar 

A equipe foi ate a UPA de 
Barra de Jangada, buscar o 
educador e o usuário do 
intensivo. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

06.08.2014 
Abordagem 
de rua Cajueiro Seco 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

06.08.2014 
Abordagem 
de rua Jardim piedade 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

06.08.2014 Palestra 
Cajueiro Seco 

Conversar 
sobre drogas 

A equipe realizou dialogo 
sobre drogas e falou sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

06.08.2014 Busca ativa 
Jardim piedade Sensibilizar 

A equipe procurou o usuário, 
mas não o encontrou 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

06.08.2014 Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Escuta da família visto que 
o usuário não estava na 
localidade, o mesmo teve 
uma recaída, porém 
retornou ao trabalho. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 
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06.08.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário mantendo-se sem 
fazer uso de SPAs, utilizando-
se das estratégias de redução 
de danos 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

06.08.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário mantendo-se sem 
fazer uso de SPAs, utilizando-
se das estratégias de redução 
de danos 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

06.08.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário mantendo-se sem 
fazer uso de SPAs, utilizando-
se das estratégias de redução 
de danos 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

06.08.2014 

Acompanha
mento 
Individual Cajueiro Seco 

Acompanhar 
Usuário 

O usuário não estava, 
escutamos familiares, que 
nos informaram do uso 
intenso e da falta de 
controle do mesmo. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

06.08.2014 

Acompanha
mento 
Individual Cajueiro Seco 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária com boas 
evoluções, vem mantendo 
estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

06.08.2014 

Acompanha
mento 
Individual Cajueiro Seco 

Acompanhar 
Usuária 

Acompanhamento da 
usuária que vem em uso 
intenso de álcool e 
orientações à família 
quanto ao 
acompanhamento do 
CAPS AD 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

07.08.2014 Reunião 
Candeias 

Demandas da 
rua 

As equipes da rua se reúnem 
com a coordenação para 
discutir as demandas. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

07.08.2014 
Articulação 
de rede 

Candeias 
Articular com 
a rede 

A equipe do governo 
presente, entrou em contato 
com a equipe para convidar a 
participarmos de ações do 
Governo Presente 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

07.08.2014 Outras Ações 
Candeias 

Administrativ
o 

A equipe foi ate o Intensivo 
levar o Data show. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

O usuário disse que esta 
trabalhando em campanha 
eleitoral, em relação ao uso 
ele disse esta conseguindo 
controlar. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Segundo usuário, o mesmo 
não esta ficando em baixo do 
viaduto pois brigou com a 
companheira e a mesma o 
furou com uma faca. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Prazeres 

Acompanhar 
usuário 

O usuário disse pra equipe 
que o mesmo foi morar na 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 
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comunidade do Vietnã com a 
companheira. 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Prazeres 

Acompanhar 
usuária 

Segundo usuário a mesma 
encontra-se Presa no Bom 
Pastor. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Prazeres 

Acompanhar 
usuária 

Segundo usuário a mesma foi 
morar com companheiro na 
comunidade do Vietnã. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Afogados 
Acompanhar 
usuária 

Usuária com oscilações de 
uso de álcool, vem tentando 
manter-se abstemia. 
Intervenções pontuais e 
orientações quanto as 
estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Afogados 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário não estava na 
localidade, nem seus 
familiares 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Afogados 
Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento do 
usuário, intervenções e 
orientações quanto à política 
de redução de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Imbiribeira 

(Ilha de Deus) 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com oscilações de 
uso. Realizado escuta e 
orientações pontuais quanto 
as estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Imbiribeira 

(Ilha de Deus) 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com oscilações de 
uso. Realizado escuta e 
orientações pontuais quanto 
as estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Imbiribeira 

(Ilha de Deus) 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com oscilações de 
uso. Realizado escuta e 
orientações pontuais quanto 
as estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Imbiribeira 

(Ilha de Deus) 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com oscilações de 
uso. Realizado escuta e 
orientações pontuais quanto 
as estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

07.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Imbiribeira 

(Ilha de Deus) 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com oscilações de 
uso. Realizado escuta e 
orientações pontuais quanto 
as estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

08.08.2014 Outras Ações 
Candeias 

Administrativ
o 

A equipe foi ate o intensivo 
buscar o Data show. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 
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08.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

A equipe encontrou usuário, 
o mesmo disse que está 
usando mas esta conseguindo 
controlar. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

08.08.2014 
Abordagem 
de rua Setubal 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

08.08.2014 
Visita 
domiciliar Setubal 

Acompanhar 
usuário 

A equipe não encontrou 
ninguém em casa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

08.08.2014 
Articulação 
de rede 

Candeias 
Articular com 
arede 

A equipe entrou em contato 
com Helder do Aníbal Bruno, 
visando saber se estava tudo 
certo para a realização do 
grupo, mas Helder não estava 
no local. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

08.08.2014 Outras Ações 
Jardim piedade 

Administrativ
o 

A equipe foi ate a padaria 
para ação Administrativa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

08.08.2014 Reunião 
Candeias 

Alinhamento 
da equipe 

A equipe conversou para 
melhor desenvolver o 
trabalho. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

08.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Pina 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária com boas evoluções, 
vem mantendo estratégias de 
redução de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

08.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Pina 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária em monitoramento, 
está há quase um ano sem 
fazer uso de SPAs 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

08.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pina 
Acompanhar 
Usuária 

Usuária com boas evoluções, 
após sua recaída, vem 
mantendo-se sem fazer uso, 
focando nos cuidados de sua 
mãe 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

08.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pina 
Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento do usuário 
e sua genitora, o mesmo está 
sem fazer uso de SPAs. 
Orientado à dar continuidade 
ao tratamento no CAPS  

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

08.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pina 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário retorna à uso 
intenso, informações 
escutada de vizinhos, pois o 
mesmo não estava na 
localidade. 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

08.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Pina 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário com boas evoluções, 
vem mantendo estratégias de 
redução de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

09.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
Usuária 

Fizemos o acompanhamento 
e o deslocamento da usuária, 
para o HPJP em prazeres para 
tratamento médico. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

09.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuária 

Conversamos sobre redução 
de danos, e também 
conversamos com a usuária 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 
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sobre o seu retorno ao 
programa. 

09.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Barra de 

Jangada 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre redução 
de danos, e também 
conversamos com á usuário 
sobre o seu retorno ao 
programa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Setúbal 

Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre redução 
de danos e objétivos do 
programa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Setúbal 

Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre redução 
de danos e objetivos do 
programa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Setúbal 

Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre redução 
de danos e objetivos do 
programa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.08.2014 
Visita 
domiciliar 

Jardim piedade 
Acompanhar 
Usuária 

Fomos à casa da usuária, mas 
a mesma não se encontrava 
no momento. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.08.2014 
Abordagem 
de rua Setubal 

Divulgar o 
programa 

Fizemos a divulgação do 
programa e seus objetivos. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.08.2014 
Abordagem 
de rua Jardim piedade 

Divulgar o 
programa 

Fizemos á divulgação do 
programa e seus objetivos. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.08.2014 
Deslocament
o de usuário 

Prazeres 
Deslocar 
Usuária 

Fizemos o acompanhamento 
e o deslocamento da usuária, 
para o HPJP em prazeres para 
tratamento médico. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

09.08.2014 
Visita 
domiciliar 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre redução 
de danos e objetivos do 
programa, e também sobre 
alguns encaminhamentos 
para os usuários. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.08.2014 
Visita 
domiciliar 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre redução 
de danos e objetivos do 
programa, e também sobre 
alguns encaminhamentos 
para os usuários. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

09.08.2014 
Visita 
domiciliar 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre redução 
de danos e objetivos do 
programa, e também sobre 
alguns encaminhamentos 
para os usuários. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

11.08.2014 
Abordagem 
de rua Ibura 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

11.08.2014 Reunião 

Engenho do 
Meio 

Avaliar 
atividades 

A equipe chegou ate o 
Presídio Bom Pastor, para 
realizar reunião com a 
Assistente Social do local, no 
intuito de avaliar ação que o 
Atitude desecal. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 
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11.08.2014 
Visita 
domiciliar Ibura 

Demanda da 
família 

A equipe não encontrou 
ninguém em casa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

11.08.2014 
Visita 
domiciliar 

Ibura 
Demanda da 
família 

A mãe da usuária mostrou-se 
muito angustiada, a equipe 
esta avaliando a melhor 
maneira de acompanhá-la. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

11.08.2014 
Visita 
domiciliar 

Ibura 
Demanda da 
família 

A equipe conversou com a 
amiga da usuária que estava 
no local, a mesma disse que a 
usuária esta melhorando a 
cada dia. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

11.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Ibura 
Acompanhar 
usuária 

Usuária disse que nas ultimas 
semanas tem usado bastante, 
a equipe retoma o 
acompanhamento da mesma. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

11.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Ibura 

Acompanhar 
usuária 

Usuária disse que esta bem, 
conseguindo praticar redução 
de danos. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

11.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Ibura 
Acompanhar 
usuária 

Usuária estava dentro da 
residência, segundo a vizinha 
da mesma a usuária estava 
fazendo uso.A equipe avaliou 
a volta ao local. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

11.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Ibura 
Acompanhar 
usuário 

Segundo o pai do usuário o 
mesmo esta em um Espaço 
de Acolhimento na Torre, a 
equipe esta avaliando a 
comunicação com o local para 
saber mais informações sobre 
o mesmo. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

11.08.2014 
Deslocament
o de usuário 

Candeias 
Deslocar o 
usuário 

Deslocamento do usuário do 
Apoio Jaboatão à 
Comunidade Pequeno Profeta 
em Igarassu 

Atitude nas Ruas 
II Concluída 

11.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Candeias 
Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento do Usuário 
do apoio Jaboatão /á 
comunidade Pequeno Profeta 
em Igarassu 

Atitude nas Ruas 
II Concluída 

11.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária em uso intenso de 
crack, realizado intervenções 
quanto a redução de danos e 
o retorno ao apoio Jaboatão 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

11.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Barra de 

Jangada 
Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento do usuário 
que vem em uso intenso, no 
momento não quis 
acompanhar a equipe ao 
Apoio Jaboatão 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
andamento 

12.08.2014 
Visita 
Domiciliar Pacheco 

Acompanhar 
família 

Acompanhamento da família 
da usuária que no momento 

Atitude nas Ruas 
II e I Concluído 
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está na modalidade pernoite 
em Jaboatão 

12.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário em uso intenso e com 
complicações na comunidade 
(Risco), realizado 
intervenções pontuais e 
encaminhamento ao Pernoite 
do Apoio Jaboatão 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

12.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Escuta do Usuário que vem 
utilizando-se de estratégias 
pra manter-se sem fazer uso 
do crack, no momento está 
em acompanhamento no 
CAPS AD e em psicoterapia. 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

12.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Pacheco 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário com boas evoluções, 
vem mantendo estratégias de 
redução de danos 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

13.08.2014 
Articulação 
de rede 

Curado II Pactuar ação 

Apresentação da equipe 1, 
para equipe do CRAS Curado 
II e discussão de casos 
encaminhados. 

Atitude nas Ruas 
II e I concluído  

13.08.2014 Reunião 

Curado II 
Acompanhar 
casos 

Reunião com a coordenação 
LGBT ,não foi possível ser 
realizada por cancelamento 
sem aviso prévio a Equipe do 
Atitude nas Ruas 

Atitude nas Ruas 
II e I concluído  

13.08.2014 
Acompanhe 
mento em 
Grupo 

Curado II 
Acompanhar 
usuários 

Acompanhamento de grupo 
de usuários, no Mercado do 
Curado II, e foi feita a 
apresentação dos Técnicos da 
equipe 1. 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

13.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Pina 
Acompanhar 
usuária 

Realizada escuta a família da 
usuária, que está em uso 
intenso de crack, no 
momento a mesma não está 
em sua residência. 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

13.08.2014 Busca ativa 
Pina 

Localizar e 
identificar 

Realizada busca ativa, porém 
a usuária não foi localizada. 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

12.08.2014 
Articulação 
de rede 

Piedade 
Articular com 
a rede 

A equipe entrou em contato 
com Graça Assistente social, 
da Colônia Penal para 
remarcação de Reunião. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

12.08.2014 
Articulação 
de rede 

Piedade 
Articular com 
a rede 

A equipe entrou em contato 
com a equipe do Imip, para 
obter maiores informações 
sobre uma possivel Busca 
ativa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

12.08.2014 
Articulação 
de rede 

Piedade 
Articular com 
a rede 

A equipe entrou em contato 
com a equipe do Casem, de 
Jaboatão, para remarcar 

Atitude nas ruas 
III Concluído 
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Atividade que será realizada 
no local pela equipe. 

12.08.2014 
Articulação 
de rede 

Marcos freire 
Articular com 
a rede 

A equipe foi ate a associação 
de Marcos Freire divulgar o 
Programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

12.08.2014 
Articulação 
de rede 

Piedade 
Articular com 
a rede 

Entramos em contato com o 
pessoal do Governo presente, 
para obter informações sobre 
ação que será realizada no 
Ibura. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

12.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Marcos freire 

Acompanhar 
usuário 

A equipe conversou com o 
usuário, a tentativa de 
praticar Redução de danos. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

12.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Marcos freire 
Acompanhar 
usuária 

A equipe conversou com a 
usuária, sobre colocar o 
planejamento de organização 
para frente. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

12.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Marcos freire 

Acompanhar 
usuária 

Usuária estava dormindo e 
não quis conversar. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

12.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Marcos freire 
Demanda da 
família 

O esposo da usuária disse que 
as coisas não vão indo bem e 
esta prestes a abandonar a 
mesma. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

12.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Marcos freire 
Demanda da 
família 

Segundo a usuária a relação 
com a mãe melhorou 
bastante. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

12.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Marcos freire 
Demanda da 
família 

A esposa do usuário diz que a 
não ser o uso da droga, a 
relação com a família é 
tranquila. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

12.08.2014 
Abordagem 
de rua Marcos freire 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

12.08.2014 Outras Ações 
Jardim piedade 

Administrativ
o 

O motorista da equipe foi ate 
a padaria para realizar ação 
administrativa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

13.08.2014 Busca ativa 

Pina 
Identificar e 
sensibilizar 

A equipe encontrou a usuária, 
a mesma estava fazendo uso 
e pediu pra equipe voltar em 
outro momento. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

13.08.2014 
Abordagem 
de rua Piedade 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

13.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Piedade 

Acompanhar 
usuário 

Usuário disse que recaiu e 
quer o acompanhamento do 
programa de volta. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

13.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Piedade 

Acompanhar 
usuário 

Usuário esta bem, disse que 
esta casado e teve um filho. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 
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14.08.2014 
Deslocament
o de usuários 

Candeias Deslocar 

A equipe Deslocou usuários 
ate o Hospital Gera de 
Prazeres. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

14.08.2014 Outras Ações 
Prazeres 

Administrativ
o 

A equipe realizou ação para o 
administrativo. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

14.08.2014 Palestra 

Totó 
Dialogo sobre 
Drogas 

A equipe conversou com os 
reenducandos do Complexo 
do Curado (Pamfa), sobre 
drogas e a relação dos 
indivíduos com Droga. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

14.08.2014 
Abordagem 
de rua Totó 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

14.08.2014 Reunião 

Parnamirim Alinhar ações 

Preparação com os 
equipamentos da rua para 
Ação Integrada em Olinda 
organizado pelo atitude 
Recife 

Atitude nas ruas 
Recife, Jaboatão, 
Cabo, Caruaru, 
Coordenação do 
Recife e Cabo e 
supervisão do 
apoio Recife Concluído 

15.08.2014 
Articulação 
de rede 

Cavaleiro Discutir Caso 

Conversamos com a equipe 
do CAPS ADI, sobre o caso do 
usuário de 17 anos que vinha 
fazendo uso SPA há cerca de 
5 anos, para deixar a equipe 
do CAPS ADI ciente que 
iríamos encaminhá-lo para o 
serviço. Atitude nas rua I Concluído 

15.08.2014 Busca ativa 

Socorro 
Identificar e 
sensibilizar 

Conversamos com o usuário e 
familiar, sobre o programa 
atitude e sobre o CAPS ADI, 
onde nos foi informado que o 
usuário já está em 
acompanhamento nesta 
instituição, ciente que 
faremos monitoramento do 
mesmo território. Atitude nas rua I Concluído 

15.08.2014 
Visita 
Domiciliar Barra de 

Jangada 
Acompanhar 
Família 

Escuta da família dos usuários 
acompanhados, a genitora 
relata uma evolução tanto no 
uso quanto no 
comportamento. 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

15.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Barra de 

Jangada 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com oscilações de 
uso. Realizado escuta e 
orientações pontuais para 
retorno a frequentar o Apoio 
Jaboatão 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

15.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário mantendo-se sem 
fazer uso de SPAs, utilizando-
se das estratégias de redução 
de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 
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15.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário mantendo-se sem 
fazer uso de SPAs, utilizando-
se das estratégias de redução 
de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

15.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento do usuário 
que vem em uso intenso de 
crack, realizado intervenção e 
orientação para ir ao Apoio 
Jaboatão, porém no 
momento não quis seguir 
com a equipe. 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

15.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Barra de 

Jangada 
Acompanhar 
Usuária 

Usuário em uso intenso de 
crack, após intervenção a 
mesma seguiu com a equipe 
ao Apoio ficando na 
modalidade de pernoite. 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

16.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Muribeca 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos com o usuário 
sobre redução de danos e 
seus objetivos para o futuro, 
o mesmo relatou á equipe 
que estar fazendo alguns 
bicos, e que no momento não 
tem nada em vista. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

16.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Muribeca 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos com o usuário 
sobre redução de danos e 
seus objetivos para o futuro, 
o mesmo relatou á equipe 
que estar fazendo alguns 
bicos, e que no momento não 
tem nada em vista. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

16.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Muribeca 
Acompanhar 
Usuário 

Fomos na casa do usuário, 
onde não encontramos 
ninguém em casa, um vizinho 
informou a nossa equipe que 
o usuário foi morar em 
Cavaleiro. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

16.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Muribeca 
Acompanhar 
Usuária 

Fomos á casa da usuária, mais 
á mesma não se encontrava 
no momento. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

16.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Jardim piedade 
Acompanhar 
Usuária 

Fomos à casa da usuária, mas 
estava sem ninguém, a porta 
da casa estava aberta e não 
tinha mais nada dentro da 
residência, nossa equipe vai 
entrar em contato com seus 
familiares para obter alguma 
informação. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

16.08.2014 
Abordagem 
de rua 

Boa Viagem 
Divulgar o 
programa 

Encontramos dois usuários na 
rua, e conversamos sobre a 
proposta do programa, Atitude nas ruas I 

Em 
andamento 
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distribuímos panfletos e 
sensibilizamos para 
necessidade de cuidados. 

16.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Boa Viagem 

Acompanhar 
Usuário 

Não encontramos usuário, 
mas vigilante do 
supermercado onde o mesmo 
costuma ficar , informou que 
ele estava lá na noite 
anterior. 

Atitude mas ruas 
I  

16.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pina 
Acompanhar 
Usuária 

Em escuta usuária com boas 
evoluções, sem fazer uso de 
SPA mantendo-se em 
estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

16.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pina 
Acompanhar 
Usuária 

Em escuta usuária com boas 
evoluções, sem fazer uso de 
SPA mantendo-se em 
estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

16.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pina 
Acompanhar 
Usuária 

Em escuta usuária com boas 
evoluções, sem fazer uso de 
SPA mantendo-se em 
estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

16.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pina 
Acompanhar 
Usuária 

Acompanhamento da usuária 
que permanece em uso 
intenso de álcool, não usando 
mais o crack, realizado escuta 
e reforço a procura do CAPS 
AD 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

16.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pina 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário em uso intenso e sem 
condições de dialogo. 
Orientamos a família e 
realizado intervenções na 
dinâmica entre os mesmos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

16.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pina 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário está em uma 
comunidade terapêutica, 
após recaída, segundo seus 
familiares 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

18.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Vila Rica 
Acompanhar 
Usuário 

Encontramos o usuário em 
sua residência com a 
genitora. informou que 
estava fazendo uso com 
menos frequencia da 
maconha. Não esta 
frequentando a escola porque 
foi suspenso por uso de 
maconha na escola. Atitude nas Ruas I 

em 
andamento 



           

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

28 

 

18.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Vila Rica 
Acompanhar 
Usuário 

Não encontramos o usuário 
em sua residência, mas 
conversamos com sua 
genitora e irmão. O 
adolescente estava na escola 
e segunda a mãe usa o espaço 
escolar para fazer uso e 
vender SPA. Atitude nas Ruas I 

em 
andamento 

18.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Vila Rica 
Acompanhar 
Usuário  

Encontramos o usuário em 
sua residência. Não quis 
muita conversa. Sua genitora 
explicou que ele estava 
fazendo uso diário de 
maconha, tiner e cola e que 
não havia ido para a escola 
porque encontrava-se 
"estressado". Atitude nas Ruas I 

em 
andamento 

18.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Vila Rica 
Acompanhar 
Usuária 

Não encontramos a usuária 
em sua residência. 
Conversamos com a genitora 
que relatou estar preocupada 
com a situação de 
vulnerabilidade da filha, pois 
a mesma está fazendo uso 
diário e abusivo do crack. 
Também teme que ela perca 
a guarda do filho de 4 meses 
por negligencia e abandono 
de incapaz.  Atitude nas Ruas I 

em 
andamento 

18.08.2014 
Articulação 
de rede 

Vila Rica 
Articular com 
a rede 

O objetivo foi averiguar se a 
instituição possuía demandas 
para o Programa Atitude. A 
coordenadora ficou de nos 
encaminhar as demandas e 
também sugeriu que nos 
reuníssemos para oferecer 
palestras nas escolas da 
comunidade.  Atitude nas Ruas I 

em 
andamento 

18.08.2014 Palestra 

Cavaleiro 
Falar sobre 
Drogas 

Palestra em dois momentos 
para alunos do ensino Médio 
da Escola Estadual Moacir 
Albuquerque, gerando roda 
de conversa e trocas de 
informações. 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

18.08.2014 
Deslocament
o do usuário 

Candeias  
Deslocar 
Usuário 

Deslocamento do usuário do 
Apoio Jaboatão à 
Comunidade Pequeno Profeta 
em Igarassu 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

18.08.2014 
Acompanhar 
Usuário Candeias 

Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento do Usuário 
do apoio Jaboatão /á 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 
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comunidade Pequeno Profeta 
em Igarassu 

19.08.2014 
Acompanhar 
Usuário 

Boa Viagem 
Acompanhar 
Usuário 

Encontramos o usuário 
próximo ao supermercado 
Extra. Conversamos um 
pouco e ele pontuou que 
estava bem e que com desejo 
de ir para o Apoio. O 
encaminhamos para o Apoio 
Jaboatão. Atitude nas Ruas I 

em 
andamento 

19.08.2014 
Acompanhar 
Usuário 

Boa Viagem 
acompanhar 
usuário 

Encontramos o usuário 
vendendo pipas no sinal. Ele 
relatou que se encontrava 
bem e que estava 
frequentando o apoio 
Jaboatão, enquanto diarista.  Atitude nas Ruas I 

em 
andamento 

19.08.2014 
Abordagem 
de rua 

Boa Viagem 
Divulgar o 
programa 

Abordamos o usuário no 
canal do shopping Recife. 
conversamos com ele e 
falamos sobre o Programa. 
Distribuímos panfleto para ele 
e outros colegas.  Atitude nas Ruas I concluído 

19.08.2014 
Acompanha
mento de 
Grupo 

Piedade 
Acompanham
ento de Grupo 

Acompanhamento do grupo 
na orla de Piedade, realizado 
intervenções e orientações 
quanto o uso abusivo de SPA. Atitude nas Ruas I concluído 

19.08.2014 
Acompanhar 
Usuário 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário em uso intenso e sem 
condições de dialogo. 
Orientamos a família e 
realizado intervenções na 
dinâmica entre os mesmos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

19.08.2014 
Acompanhar 
Usuário 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento e escuta 
do usuário que vem com boas 
evoluções quanto ao seu uso 
de substancias psicoativas 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

19.08.2014 
Acompanhar 
Usuário 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com boas evoluções, 
vem mantendo estratégias de 
redução de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

19.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Pacheco 
Acompanhar 
Família 

Escuta da família dos usuários 
acompanhados, a genitora 
relata uma evolução tanto no 
uso quanto no 
comportamento. 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

15.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

A equipe foi ate o local para 
realizar o acompanhamento 
do Usuário que vive em 
situação de rua. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

15.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Setubal 

Acompanhar 
usuário 

Usuário disse que esta usando 
mas esta conseguindo manter 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 
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o controle. A equipe reforçou 
a Redução de danos. 

15.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

Usuário disse que esta 
trabalhando, e assim o ajuda 
a fica mantendo a redução de 
danos. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

15.08.2014 
Abordagem 
de rua Prazeres 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

15.08.2014 Outras Ações 
Prazeres 

Administrativ
o 

A equipe realizou ação para o 
setor administrativo. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

19.08.2014 
Acompanha
mento em 
grupo 

Piedade 
Acompanham
ento de Grupo 

A equipe encontrou usuários 
em um terreno em piedade, 
conversamos com os mesmos 
sobre cuidados e Redução de 
Danos. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

19.08.2014 
Abordagem 
de rua Pina 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

19.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pina 
Acompanhar 
usuária 

Usuária esta ficando pelo 
pina, fazendo e fazendo 
programa, a equipe esta 
tentando sensibiliza la a 
chegar ate o serviço. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

19.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pina 
Acompanhar 
usuária 

Usuária estava bastante 
vulnerável. A equipe a 
sensibilizou a procurar o 
serviço. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

19.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Ibura 
Acompanhar 
usuário 

Usuário esta pelas ruas, 
segundo sua genitora a 
mesma não faz idéia por onde 
ele anda. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

19.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Ibura 
Demanda da 
família 

Segundo a mãe do usuário, a 
mesma teve que colocá-lo pra 
fora de casa, pois o mesmo 
estava muito agressivo. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

20.08.2014 
Articulação 
de rede 

Piedade 
Articular com 
a rede 

A equipe foi ate o Conselho 
Tutelar de Piedade, saber 
andamento do caso do 
usuário que é acompanhado 
pela equipe. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

20.08.2014 
Abordagem 
de rua Piedade 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

20.08.2014 
Abordagem 
de rua Prazeres 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

20.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Piedade 
Acompanhar 
usuário 

Usuário disse que esta usando 
bastante, a equipe conversou 
sobre a pratica da redução de 
danos. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 
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20.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Piedade 
Acompanhar 
usuário 

A equipe encontrou usuário 
em um semáforo o mesmo 
saiu apressadamente e não 
conseguimos conversar. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

20.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Piedade 
Acompanhar 
usuária 

Segundo usuário, a mesma 
estava no local onde eles 
ficam mas ha três dias saiu e 
não voltou. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

20.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Jardim piedade 
Demanda da 
Família 

A equipe foi sensibilizar 
familiares do usuário que 
encontrasse no pernoite no 
serviço. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

20.08.2014 
Visita 
Domiciliar Barra de 

Jangada 
Acompanhar 
Família 

Visita para escuta da 
demanda familiar e relação 
interpessoal entre os 
membros. 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

20.08.2014 Palestra 
Barra de 
Jangada 

Discutir sobre 
drogas 

Realizado uma roda de 
conversa no evento Coletivo 
de direitos para alunos da 
Escola Estadual Benedito 
Cunha Melo 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

20.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Jardim Jordão 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário com boas evoluções e 
sem fazer uso de substancias 
psicoativa 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

20.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Jardim Jordão 

Acompanhar 
Usuária 

Escuta da usuária com boas 
evoluções e sem fazer uso de 
substancias psicoativa 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

20.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Jardim Jordão 

Acompanhar 
Usuária 

intervenções de orientações e 
informações sobre a política 
de redução de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

20.08.2014 
Acompanha
mento em 
grupo 

 

Acompanham
ento em 
grupo 

Acompanhamento do grupo 
na realizado intervenções e 
orientações quanto o uso 
abusivo de SPA. Atitude nas Ruas I 

Em 
Andamento 

21.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Imbiribeira 
(Ilha de Deus) 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário em redução de 
danos, utilizando-se de 
estratégias para manter-se 
sem fazer uso do crack 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

21.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Imbiribeira 

(Ilha de Deus) 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com oscilações de 
uso. Realizado escuta e 
orientações pontuais quanto 
as estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

21.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Imbiribeira 

(Ilha de Deus) 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com oscilações de 
uso. realizado escuta e 
orientações pontuais quanto 
as estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 
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21.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Imbiribeira 
(Vila da 
Imbiribeira) 

Acompanhar 
Usuária 

Escuta da usuária com boas 
evoluções e sem fazer uso de 
substâncias psicoativa 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

21.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Imbiribeira 
(Vila da 
Imbiribeira) 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário em recaída realizado 
intervenções de apoio e 
suporte afim de clarificar e 
orientar quanto as políticas 
de redução de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

21.08.2014 
Articulação 
de Rede 

Afogados Pactuar Ação 

Pactuação de ações 
preventivas para comunidade 
de Jardim São Paulo 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

21.08.2014 
Abordagem 
de Rua 

Afogados 
Informar e 
Sensibilizar 

Abordagem à população local 
informando e sensibilizando a 
população local 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

21.08.2014 
Articulação 
de Rede 

Cavaleiro 
Articular com 
a Rede 

Articulação com a Rede, para 
saber informações quanto as 
demandas de serviços que a 
Rede dispões, e a próxima 
reunião será realizada pelo 
Atitude. Atitude nas Rua I Concluído 

21.08.2014 Reunião 

Afogados 
Discussão da 
Ação 

Reunião na sede do Governo 
Presente e com alguns 
representantes 
governamentais, para 
sistematização de ações 
preventivas na Praça de 
jardim São Paulo. 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

22.08.2014 
Abordagem 
de rua Jardim piedade 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

22.08.2014 Busca ativa 
Jardim piedade Sensibilizar 

A equipe não conhece 
usuário, conversamos com 
sua genitora. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

22.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Jardim piedade Busca ativa 

A equipe chegou ate a 
residência do usuário mas o 
mesmo não estava, a equipe 
conversou com sua Genitora. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

22.08.2014 
Articulação 
de rede 

Ibura 
Articular com 
rede 

A equipe foi ate a Sede do 
Governo Presente no Ibura, 
confirmar participação do 
atitude na ação que será 
realizada. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

22.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Brasília 

Teimosa 
Acompanhar 
Usuária 

Usuária em uso intenso de 
álcool, com risco de recaída 
no uso do crack, realizado 
intervenções e clarificações 
quanto as estratégias de 
redução de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 
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22.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária com boas evoluções, 
mantendo-se sem fazer uso 
de SPAs. 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

22.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Acompanhamento e escuta 
da Usuária, que vem em 
oscilações de uso , porém 
bem esporádicas 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

22.08.2014 

Acompanhe 
mento 
Individual Boa Viagem 

Acompanhar 
usuário 

Acompanhamento de 
Usuário, que está fazendo uso 
diário, porém têm interesse 
de retornar a diária do 
programa, continuaremos 
reforçando a importância do 
mesmo voltar a ser 
acompanhado. Atitude nas Ruas I 

Em 
Andamento 

22.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Boa Viagem 

Acompanhar 
usuário 

Em escuta o usuário solicitou 
ser levado para casa de 
Apoio, onde após avaliação o 
mesmo está na pernoite. 

Atitudes nas Ruas 
I Concluído 

22.08.2014 
Acompanha
mento de 
Grupo Piedade 

Acompanham
ento de Grupo 

Acompanhamento de grupo 
de usuários, onde informam 
só está fazendo uso de álcool 
, conversamos sobre a 
redução de danos e 
reforçamos o objetivo do 
programa. Atitude nas Ruas I 

Em 
Andamento 

22.08.2014 
Abordagem 
de rua Boa Viagem 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. Atitude nas Ruas I Concluído 

22.08.2014 Abordagem 
de Rua Brasília Teimosa 

Informar e 
Sensibilizar 

Abordagem à população local 
informando e sensibilizando a 
população local 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

23.08.2014 
Divulgação 
do Programa 

Boa Viagem 
Divulgar O 
programa 

Divulgação do programa com 
abordagem a população por 
meio de dialogo e 
panfletagem na Ação de 
Ocupação de Impacto do 
Governo Presente na 
Comunidade Entra Apulso em 
Boa Viagem na Escola 
Estadual Inalda Spinelli 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

23.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Piedade 
Acompanhar 
Usuário 

A equipe passou na beira mar 
de piedade e encontrou com 
os usuários, onde 
conversamos sobre redução 
de danos e objetivos do 
programa. 

Atitude nas Ruas 
lll 

Em 
Andamento 

23.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Piedade 
Acompanhar 
Usuário 

A equipe passou na beira mar 
de piedade e encontrou com 
os usuários, onde 
conversamos sobre redução 

Atitude nas Ruas 
lll 

Em 
Andamento 
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de danos e objetivos do 
programa. 

23.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Setúbal 

Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre redução 
de danos e objetivos do 
programa. 

Atitude nas Ruas 
lll 

Em 
Andamento 

23.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Setúbal 

Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre redução 
de danos e objetivos do 
programa. 

Atitude nas Ruas 
lll 

Em 
Andamento 

23.08.2014 Busca ativa 
Setúbal Sensibilizar 

Fizemos á divulgação do 
programa e seus objetivos. 

Atitude nas Ruas 
lll 

Em 
Andamento 

23.08.2014 Outras Ações 
Candeias  

Fomos no intensivo levar á 
irmã de uma usuária. 

Atitude nas Ruas 
lll Concluído 

25.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Marcos freire 
Acompanhar 
usuária 

A equipe teve informações da 
usuária através de sua 
genitora, segundo a mesma 
sua filha saiu de casa desde o 
ultimo sábado, continua sem 
informações. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
Andamento 

25.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Marcos freire 
Acompanhar 
usuário 

Usuário falou que continua 
usando muito, a equipe 
conversou sobre a 
possibilidade do mesmo 
chegar ate o serviço. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
Andamento 

25.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Marcos freire 
Acompanhar 
usuário 

Usuário esta em casa e não 
pode sair na rua, ha mais ou 
menos 20 dias sofreu uma 
tentativa de morte. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
Andamento 

25.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Marcos freire 
Acompanhar 
usuário 

Segundo a genitora do 
mesmo ele tem saído mais e 
não consegue ficar em casa, a 
mesma disse que ele tem 
bebido bastante. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
Andamento 

25.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuária 

A equipe encontrou com a 
usuária na feira em prazeres, 
a mesma disse que esta muito 
bem e ta morando próximo 
do programa. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
Andamento 

25.08.2014 
Acompanha
mento em 
grupo Prazeres 

Acompanhar 
usuários 

Usuários estavam usando a 
equipe conversou sobre 
redução de danos. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
Andamento 

25.08.2014 
Visita 
Domiciliar Marcos freire 

Demanda da 
Família 

realizamos escuta da mãe da 
usuária. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
Andamento 

25.08.2014 
Visita 
Domiciliar 

Marcos freire 
Demanda da 
Família 

Realizamos escuta do pai o 
mesmo estava muito 
angustiado. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
Andamento 

25.08.2014 
Visita 
Domiciliar Marcos freire 

Demanda da 
Família 

A família participou do 
atendimento ao usuário. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
Andamento 

25.08.2014 
Visita 
Domiciliar Marcos freire 

Demanda da 
Família 

A equipe conversou sobre 
sentimentos, estratégias de 

Atitude nas ruas 
III 

em 
Andamento 
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como passar a situação com 
menos sofrimento. 

25.08.2014 Outras Ações 
Candeias Suporte Deslocar funcionários. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

25.08.2014 
Abordagem 
de Rua 

Boa Viagem 
Identificar e 
sensibilizar 

Abordagem à população local 
informando e sensibilizando a 
população local Atitude nas ruas I Concluído 

25.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
usuário 

A equipe encontrou o usuário 
e fez a sensibilização para o 
mesmo voltar ao Apoio e 
novamente voltar a ter 
cuidados. 

Atitudes nas Ruas 
I 

Em 
Andamento 

25.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

  

O usuário estava sobre efeito, 
de substâncias psicoativas, 
intervenções e orientações 
quanto a política de redução 
de danos . 

Atitudes nas Ruas 
I 

Em 
Andamento 

25.08.2014 
Acompanha
mento em 
grupo 

Boa Viagem 
Acompanhar 
usuários 

Os usuários informam que 
estão reduzindo o uso, e 
conversamos sobre redução 
de danos. 

Atitudes nas Ruas 
I 

Em 
Andamento 

25.08.2014 
Deslocament
o de usuário 

Candeias 
Deslocar 
usuário 

Deslocamento do usuário do 
Apoio Jaboatão, para o Apoio 
Cabo. 

Atitudes nas Rua 
II Concluído 

25.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Candeias 

Acompanhar 
usuário 

Acompanhamento do usuário 
ao Apoio Cabo. 

Atitudes nas Rua 
II Concluído 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Jaboatão 
Acompanhar 
usuário 

Acompanhamento e escuta 
ao Usuário, que vem em 
oscilações de uso, porém bem 
esporádicos. 

Atitudes nas Ruas 
I 

Em 
Andamento 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Jaboatão 
Acompanhar 
usuário 

Acompanhamento ao usuário 
o mesmo continua sem 
interesse de estudar e 
fazendo uso diário de 
maconha. 

Atitudes nas Ruas 
I 

Em 
Andamento 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Jaboatão 

Acompanhar 
usuário 

O usuário continua fazendo 
uso de SPA, mas está fazendo 
suas atividades escolares. 

Atitudes nas Ruas 
I 

Em 
Andamento 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Socorro 
Acompanhar 
usuária 

A usuária voltou para o 
marido, e está 
acompanhando o filho no 
hospital, conversamos com a 
genitora. 

Atitudes nas Ruas 
I 

Em 
Andamento 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Jaboatão 
Acompanhar 
usuário 

Acompanhamento ao usuário, 
que está frequentando o 
CAPS ADI . Ciente da 
importância de continuar a 
frequentar o serviço. 

Atitudes nas Ruas 
I 

Em 
Andamento 
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26.08.2014 
Abordagem 
de Rua 

Guararapes 
Identificar e 
sensibilizar 

abordagem à população local, 
informando sobre o Programa 
Atitude 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário em uso intenso de 
crack, escuta da família e 
intervenções na dinâmica 
familiar 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Pacheco 

Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento do usuário 
que está evoluindo 
positivamente. 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Guararapes 
Acompanhar 
Usuário 

Escuta do Usuário que vem 
utilizando-se de estratégias 
de redução de danos, porém 
permanece em uso intenso de 
cola 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Guararapes 
Acompanhar 
Usuário 

Escuta do Usuário que vem 
em uso intenso de 
substancias psicoativo 
principalmente a cola. 
Realizado intervenções e 
orientações pontuais quanto 
as estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

26.08.2014 Reunião 

Ibura 
Alinhamento 
de rede 

O técnico participou da 
reunião do governo presente, 
para maiores trocas do 
serviço. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

26.08.2014 
Articulação 
de rede 

Jaboatão 
Articular com 
a rede 

A equipe foi ate o Fórum de 
Jaboatão, na tentativa de 
discutir caso de usuária 
acompanhada pela equipe, 
mas não encontramos o 
conselheiro. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

26.08.2014 
Abordagem 
de Rua Ibura 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluído 

26.08.2014 
Visita 
Domiciliar Muribeca 

Demanda 
familiar 

A equipe não encontrou 
ninguém em casa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Muribeca 
Acompanhar 
usuário 

A equipe encontrou usuário 
em uma das ruas de 
Muribeca, o mesmo disse que 
ido passar dias em Olinda na 
tentativa de usar menos. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Muribeca 
Acompanhar 
usuário 

Segundo a irmã do usuário, o 
mesmo esta abusando do 
uso, e disse ainda que esta 
tentado sensibilizá-lo 
procurar o serviço. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Muribeca 

Acompanhar 
usuária 

Usuária disse pra equipe que 
esta conseguindo usar menos, 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 
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a equipe percebeu uma boa 
mudança da mesma. 

26.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Muribeca 

Acompanhar 
usuária 

Segundo o filho da usuária, 
ela encontrasse bem e esta 
trabalhando. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

27.08.2014 Reunião 

Jaboatão 
Alinhar 
atividade 

A equipe se reuniu com 
pessoal da FUNASE, para 
agendar as datas das ações 
que serão realizadas pela 
equipe. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

27.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

A equipe conversou pouco 
com o mesmo, pois ele teria 
feito uso e pediu para equipe 
voltar em outro momento. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

27.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

Segundo um amigo do 
usuário o mesmo não esta 
indo mas para o trabalho, ele 
desconfia que seu colega 
tenha tido recaída. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

27.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

Usuário teria acabado de sair 
da área onde fica, porque 
teve uma discussão com um 
colega que fica no local. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

27.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

Segundo o colega do usuário, 
o mesmo ta se reunindo com 
pessoas que vivem roubando 
então o mesmo pediu para 
ele sair do local onde eles 
vivem. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

27.08.2014 
Acompanha
mento de 
Grupo 

Curado 
Acompanhar 
usuários 

Conversamos com os usuários 
que estavam sob efeito de 
uso leve de álcool, sobre um 
atividade em grupo a ser feita 
na próxima semana, os 
mesmo se interessaram e 
informaram que irão 
mobilizar outros usuários 
para participar.  Atitude na Rua I 

Em 
Andamento 

27.08.2014 
Acompanha
mento de 
Grupo 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuários 

Conversamos com os usuários 
que no momento estavam 
fazendo uso de substância 
psicoativa, diálogo voltado 
para redução de danos. Atitude nas Ruas I 

Em 
Andamento 

27.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuário 

Encontramos a usuária no 
mercado de Cavaleiro, a 
mesma está gestante, e após 
sensibilização a mesmo 
decidiu acompanhar a equipe 
para o apoio. Atitude nas Ruas I Concluído 
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27.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuário 

Encontramos o usuário, que 
está em situação de rua a 2 
meses, está fazendo uso 
intenso de substância 
psicoativa, fizemos a escuta e 
conversamos sobre a política 
de redução de danos. Atitude nas Rua I 

Em 
Andamento 

27.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuário 

Em visita, os familiares 
informaram que ele está 
trabalhando de ajudante de 
pedreiro, está reduzindo o 
uso de substância psicoativas. Atitude nas Rua I 

Em 
Andamento 

27.08.2014 
Articulação 
de rede Barra de 

Jangada Pactuar ações 

Articulação com a liderança 
comunitária do Suvaco da 
Cobra, para pactuação de 
ações e informações de 
alguns casos encaminhados 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

27.08.2014 
Articulação 
de rede 

Cajueiro Seco Pactuar ações 

Discussão de casos e 
pactuação de palestras para 
jovens da escolinha de 
esportes de Cajueiro Seco 

Atitude nas Ruas 
II Concluído 

27.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Escuta da demanda familiar, o 
usuário estava trabalhando, 
mantem-se sem fazer uso do 
crack 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

27.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Barra de 

Jangada 
Acompanhar 
Usuário 

Realizado escuta e 
intervenções pontuais 
quando ao uso moderado de 
SPAs. reforçado as estratégias 
de redução de danos 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

27.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário em redução de 
danos, utilizando-se de 
estratégias para manter-se 
sem fazer uso do crack 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

27.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário em redução de 
danos, utilizando-se de 
estratégias para manter-se 
sem fazer uso do crack 

Atitude nas Ruas 
II 

Em 
Andamento 

29.08.2014 
Visita 
Domiciliar Brasília 

Teimosa 
Acompanhar 
Usuária 

Escuta da demanda familiar e 
informações da situação atual 
da usuária, que vem em uso 
intenso de SPAs 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

29.08.2014 
Abordagem 
de Rua 

Brasília 
Teimosa 

Identificar e 
sensibilizar 

Ação de abordagem à 
população local, visando a 
sensibilização e a 
identificação de usuários, da 
mesma maneira informar a 
população sobre o Programa 
Atitude, no momento 

Atitude nas Ruas 
II e I Concluído 
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realizamos a panfletagem e 
distribuição de agua. 

29.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Brasília 

Teimosa 
Acompanhar 
Usuária 

Usuária permanece em uso 
frequente de álcool e 
moderado de crack, escuta e 
intervenções pontuais e 
orientações quanto a política 
de redução de danos 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

29.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária com boas evoluções, 
mantendo-se sem fazer uso 
de SPAs. 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

29.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Acompanhamento e escuta 
da Usuária, que vem em 
oscilações de uso , porém 
bem esporádicos 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

29.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuário 

usuário sem fazer uso de 
substancias psicoativas, 
reorientado a retornar ao 
CAPS para cuidar de sua 
saúde mental, pois 
permanece ouvindo vozes do 
tipo imperativa 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

29.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual Brasília 

Teimosa 
Acompanhar 
Usuário 

O usuário não estava na 
localidade, pois está 
internado em uma clinica de 
reabilitação, realizado 
contato com familiares 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

29.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento e escuta 
do Usuário, que vem em 
oscilações de uso , porém 
bem esporádicos 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

29.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Afogados 
Acompanhar 
Usuário 

Escuta e orientações a buscar 
ajuda no CAPS AD , para 
cuidados do uso abusivo do 
álcool 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

29.08.2014 
Acompanha
mento 
Individual 

Afogados 
Acompanhar 
Usuária 

Acompanhamento e escuta 
da Usuária, que vem em 
oscilações de uso , porém 
bem esporádicos. Realizado 
no momento 
encaminhamento para 
retirada de documentações 

Atitude nas Ruas 
II e I 

Em 
Andamento 

30.08.2014 
Divulgação 
do Programa 

jardim Prazeres 
Divulgar o 
programa 

Divulgação do programa com 
abordagem a população por 
meio de dialogo e 
panfletagem na Ação de 
Ocupação de Impacto do 
Governo Presente em Jardim 
Prazeres 

Atitude nas Ruas 
II e I  
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DETALHANDO AS AÇÕES DAS EQUIPES DE RUA: 

 

EQUIPE : Atitude nas Ruas I 

 

Denise Faro – Técnica Social em Psicologia 

Camila – Educadora Social 

Josivan – Motorista 

 

Iniciamos nossas atividades no dia 12-08-14. Acompanhamos a Equipe II em suas 

atividades. Dirigimo-nos para a comunidade do Pacheco, onde fizemos 1 visita 

domiciliar, 2 acompanhamentos e 1 encaminhamento de um usuário para o Apoio 

Jaboatão. Ressalta-se que o usuário encaminhado, na triagem realizada pela equipe do 

Apoio Jaboatão foi avaliado para pernoite. 

 No dia 13-08-14, dirigimo-nos para a comunidade do Curado II, objetivando 

participar de uma reunião oferecida pelo CRAS com o grupo LGBT. Todavia, esta reunião 

necessitou ser adiada. Por este motivo,  encaminhamo-nos para o mercado do Curado, 

onde encontramos 13 usuários e realizamos um atendimento em grupo. Neste 

momento,  apresentamo-nos como novos integrantes da Equipe I do Atitude Nas Ruas ( 

ANR) e conversamos um pouco com os mesmos sobre suas rotinas.   Em seguida, nos 

encontramos com a Equipe II, na tentativa de fazer a busca ativa de uma usuária na rua 

26 de janeiro –Pina. No entanto, não a encontramos e decidimos pedir a Equipe III que 

tentasse localizá-la no período da tarde. 

 Já no dia 14-08-14 fomos participar de uma reunião, no Apoio Recife, com todas 

as equipes dos ANR (Caruaru, Cabo, Jaboatão e Recife). Nesta reunião, a coordenadora 

do Apoio Recife, Anamaria sugeriu a proposta de realizarmos uma ação integrada com 

todas as equipes. Essa ação está prevista para acontecer no dia 12-09-14 em duas 
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escolas do município de Olinda-PE, são elas: Escola Isabel Buriti e Escola Compositor 

Antonio Maria. Articulamos o que cada equipe iria apresentar e conversamos um pouco 

sobre a proposta da ação, ressaltando que não seria uma ação resolutiva e sim 

informativa e de abertura. Aproximadamente 700 alunos, entre crianças e adolescentes, 

seriam beneficiados. 

 No dia 15-08-14  dirigimo-nos até a comunidade do Socorro para realizar uma 

busca ativa que foi encaminhada pelo Apoio Recife. Encontramos o adolescente e o 

padrasto na residência e conversamos com os mesmos sobre o intuito da visita. O 

relatório desta busca ativa foi encaminhado para  Supervisão do Apoio Recife, em  22-

08-14.  

No dia 16-08-14, fomos cobrir a área de Boa Viagem e acompanhamos dois 

usuários e fizemos abordagem de rua. Realizamos, no dia 18-08-14, cobertura da área 

de Vila Rica. Fizemos quatro acompanhamentos e uma articulação de rede com o CRAS 

de Vila Rica. Sensibilizamos ainda uma das famílias a procurar o serviço do Conselho 

Tutelar, objetivando solucionar a problemática escolar do adolescente e também a 

orientamos para levá-lo até o CAP´S adi de Cavaleiro.  

No dia 19-08-14, dirigimo-nos para Boa Viagem. Realizamos dois 

acompanhamentos e um encaminhamento para o Apoio Jaboatão. O rapaz 

encaminhado participou da rotina do Apoio como diarista. Retornamos para a área e 

realizamos uma abordagem de rua no canal, próximo do Shopping Center Recife. 

Na quarta-feira, dia 19-08-14, seguimos para a área do Curado. Inicialmente 

fomos até o mercado e encontramos quatro usuários. Realizamos um atendimento em 

grupo. Todos estavam sobre efeito leve do álcool. Conversamos com os mesmos sobre 

a política de redução de danos, mas especificamente sobre o álcool, destacando que 

deveriam minimizar os efeitos desta droga, ingerindo bastante água e se alimentando. 

Por fim, os convidamos para conhecer  a nova casa do Apoio Jaboatão, bem como 

participar de suas atividades.  
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No dia 21-08-14 participamos de uma reunião de rede no Conselho Tutelar de 

Cavaleiro. Estavam presentes: o CREAS, MSE, CRAS, Conselho Tutelar, Programa Atitude, 

Projovem e CAP´S adi. Nesta reunião a equipe do Conselho Tutelar apresentou a nova 

gestão e pontuou a necessidade de trabalharmos juntos. Ficou articulado para no dia 

18-09-14 a Equipe do Atitude apresentar o Programa. Dando sequencia, após a reunião 

seguimos para o mercado de Cavaleiro e realizamos um acompanhamento.  

Dirigimo-nos para a área de Boa Viagem, no dia 22-08-14. No caminho 

encontramos seis usuários, em Piedade. Realizamos um acompanhamento em grupo. Já 

em Boa Viagem, fizemos uma abordagem de rua com um usuário que estava na pracinha 

de Boa Viagem. Posteriormente, encontramos um grupo de cinco  usuários, realizamos 

acompanhamento grupal e encaminhamos um deles para o Apoio Jaboatão, onde em 

triagem, foi direcionado ao pernoite.  No dia 23-08-14, realizamos cobertura na área de 

Prazeres, no entanto, não encontramos nenhum usuário.  No retorno, em Piedade, 

encontramos sete usuários e realizamos um atendimento em grupo.  

No dia 25-08-14, fomos até o bairro de Boa Viagem. Realizamos cinco 

acompanhamentos e quatro abordagens de rua. A primeira com um grupo de cinco 

adolescentes na calçada da rua Conselheiro Aguiar, a segunda com um grupo de três 

usuários no canal próximo ao Shopping Recife, a terceira abordagem com uma usuária 

no canal próximo a Setubal e a quarta com uma usuária gestante de sete meses que 

estava apertando o cachimbo para fazer uso do crack. Conversamos com ela sobre a 

política de redução de danos e a ressaltamos sua opção por fazer uso do SPA em um 

cachimbo, ao invés de lata. Também destacamos a importância de usar protetor labial. 

Entre as atividades do dia 26-08-14, dirigimo-nos até Jaboatão Centro, onde 

realizamos tres acompanhamentos. Novamente, sensibilizamos uma das famílias para a 

necessidade de procurar a ajuda do Conselho Tutelar e encaminhar o jovem para o 

CAP´S adi. Dando sequencia, seguimos para Socorro, onde realizamos um 

acompanhamento. Já em Vila Rica tentamos encontrar uma usuária, no entanto, sua 
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genitora revelou que a mesma havia se mudado para o Cabo com o atual companheiro, 

ressaltando que a mesma continuava em uso abusivo do crack. Por este motivo, 

articulamos com  equipe do ANR do Cabo que realizasse acompanhamento da mesma.  

No dia 27-08-14, encaminhamo-nos para o Curado. No mercado encontramos 

três usuários e realizamos um acompanhamento em grupo. Conversamos com eles 

sobre a possibilidade de realizarmos atividades em grupos com eles, ficaram animados 

e se prontificaram a chamar os colegas para participarem na próxima semana.  Já no dia 

28-08-14, realizamos contato telefônico com o CRAS Praia, objetivando averiguar uma 

demanda que havia surgido para nossa Equipe. Todavia, a técnica responsável não se 

encontrava e a recepcionista, Rosimere, ficou de dar o recado para a mesma entrar em 

contato conosco.      

 Merece destaque, o afastamento da técnica de referencia desta equipe, por 

optar a desenvolver atividades dentro de unidade. Assim, após participar de seleção, foi 

direcionada a equipe do intensivo deste Núcleo. Conseqüentemente, a equipe 1 passou, 

mais uma vez por mudanças. 

 

Equipe: Atitude nas Ruas II 

Jeane Tonéo (Técnica Social- Psicóloga) 

Cláudio Oliveira (Educador Social) 

Fausto Oliveira (Motorista) 

A equipe do Atitude nas Ruas II – Jaboatão dos Guararapes, realizou neste mês de 

Agosto as atividades de rotina, nas áreas do Pacheco, Barra de Jangada, Jardim Jordão, 

Cajueiro Seco, Afogados, Pina e Imbiribeira (Vila da Imbiribeira e Ilha de Deus). Dentre 

nossas ações chamamos a atenção para algumas em especial. 
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 Palestras e Divulgação do Programa 

Com o foco na prevenção e na divulgação do Programa, as palestras 

socioeducativas foram realizadas nas Escolas Estaduais: Moacir Albuquerque, em 

Cavaleiro, abrangendo duas turmas do Ensino Médio e Benedito Cunha Melo, em Barra 

de Jangada, a um grupo de adolescente, onde se pode realizar uma roda de conversa 

sobre as questões do uso abusivo das Substâncias Psicoativas, nesta ultima foi em um  

evento organizado pela Estação do Governo Presente de Cajueiro Seco (Jaboatão)- o 

Coletivo de Direitos. 

 Nestas ações utilizamos os panfletos de divulgação e apresentação de slides com 

os informativos sobre redução de danos. 

 Além das palestras, realizamos a divulgação do programa nas Ações de Impacto 

social do Governo Presente (Cajueiro Seco e Santo Amaro), efetivadas nas escolas 

Estaduais Profª Inalda Spinelli, na Comunidade do Entra Apulso, em Boa Viagem, e em 

Jardim Prazeres na Escola Estadual Supervisora Miriam Seixas. Realizando a abordagem 

da população, orientações quanto a sistemática do Programa Atitude por meio do 

dialogo e da panfletagem do nosso material informativo. 

 

 Abordagem de Rua 

 Nas áreas assistidas, realizamos abordagens de rua visando a identificação e 

sensibilização de usuários bem como levar à população local a informação sobre o 

Programa Atitude e, em alguns momentos, os esclarecimentos sobre as Políticas de 

Redução de danos, na área do Pina abordamos um grupo de catadores de latinhas, onde 

pudemos esclarecer sobre o Programa e falar sobre as estratégias de redução de danos, 

o que gerou a identificação de usuários de álcool e nicotina, neste grupo, tendo como 

orientação a buscar ajuda/tratamento no CAPS AD da localidade- José Lucena , na 

Imbiribeira. 
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 Visita Domiciliar 

Realizamos a ação para informações com os familiares sobre a situação atual dos 

usuários, dentre as visitas domiciliares, vale destacar a solicitada após discussão de caso 

entre a equipe Técnica  

objetivando  a localização e a situação atual da relação entre o Usuário JB.04 e sua 

genitora. Apriore realizamos um contato via telefone para confirmação de endereço e 

disponibilidade da mesma de receber a Equipe do Atitude nas Ruas II, durante a visita a 

genitora pode esclarecer sobre sua relação com o usuário e o porque da ação judicial 

que o impede de freqüentar a residência (motivos de agressão e tentativa  de 

transformar sua casa em ponto de tráfico). Ainda em sua fala demonstra uma grande 

preocupação de como está seu filho, visto que não teve mais noticias suas. 

Após a visita e devolutiva do caso, retornamos o contato com a genitora, para 

informações atuais do Usuário, que seguiu para o Intensivo do Cabo. 

Compreendemos que este caso gerou algumas demandas tais como: a 

articulação entre as equipes Cabo e Jaboatão, uma busca ativa e a vista em si. 

 Articulação de Rede e Reunião 

Na perspectiva de fortalecimento e pactuação com a rede SUS/ SUAS e as demais 

organizações, pactuamos com a liderança comunitária do Suvaco da Cobra- comunidade 

de Barra de Jangada e coordenadora da Escolinha de Futebol em Cajueiro Seco, visando 

ações de divulgações do programa, bem como identificações de casos possíveis para 

acompanhamentos. 

Diante da perspectiva da articulação, participamos de reuniões significativas 

para os desdobramentos de nossas ações, assim como a realizada no Apoio Recife, onde 

reuniu os equipamentos dos Atitudes nas Ruas (Recife, Jaboatão, Cabo e Caruaru) para 
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sistematização da Ação integrada que será realizada no Município de Olinda, mês de 

Setembro. 

Já a reunião realizada na Estação do Governo Presente em Afogados, reunião 

representantes do Programa Atitude, CRAS, CREAS, DPCA, Polícia Civil e Militar, dentre 

outros órgãos, para discussão e construção de intervenções integradas, com foco no 

resgate da utilização do espaço da Praça de Jardim São Paulo- Recife, pela população 

local que é impedida pelo cenário que se encontra no momento (prostituição e uso 

abusivo de drogas). Contudo a ação foi encaminhada para o Equipamento de Recife, 

visto por ser sua área de abrangência. 

 Acompanhamento Individual 

Dentre os acompanhamentos sistemáticos de rotina, destacamos os casos dos 

Usuários JB.01 e JB.108, que estavam em uso intenso em Barra de Jangada, com vínculos 

familiares rompidos, onde após algumas abordagens e acompanhamentos conseguimos 

sensibilizá-los a retomar os cuidados chegando a ficar na modalidade  pernoite no Apoio 

Jaboatão, contudo apenas o JB.01 permanece nesta modalidade. 

Já no Pacheco, dentre nossos acompanhamentos está o caso do Usuário 

RE.220/ANR.JB.21, que faz parte do Programa desde o CRAUD, passando uma longa 

data sem fazer uso, no entanto dentre suas recaída freqüentou varias comunidades 

terapêuticas, onde sempre pedia para sair, por sentir-se bem, não verificava mais a 

necessidade de permanecer no ambiente, apresente uma grande facilidade e resgatar 

os vínculos profissionais e os familiares. Neste caso além do Usuário, acompanhamos 

seus familiares, entre os quais mais dois também são usuários, contudo diante da 

situação em que encontrava-se a equipe percebeu a necessidade de encaminhá-lo ao 

Pernoite, o que não foi aceito a primeiro momento. Após algumas intervenções e 

sensibilizações o Usuário reconheceu e concordou ficar no Apoio Jaboatão, passando 

por um período, onde se reaproximou da família e posteriormente sendo encaminhado 

ao Intensivo, seguindo seus cuidados. 
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Diante das ações realizadas neste mês de Agostos, trazemos como positivo as 

conquistas nas intervenções dos acompanhamentos, como nas relações com a rede, 

contudo um ponto a ressaltar é as constantes solicitações de participação em fóruns e 

comitês das ações do Governo Presente, o que demanda tempo e impossibilidade da 

atuação nas áreas assistidas. 

* fotos em anexo.  

Equipe:Atitude nas Ruas III  

 

Josimar Souza (técnico social em psicologia), 

Marina de Albertino (educadora social),  

Hallison Souza (motorista).   

A equipe do atitude nas ruas III vem através deste relatar as ações realizadas pela equipe 
no último mês de AGOSTO. 
No momento, a equipe encontra-se fazendo a cobertura dos territórios: 
 

MURIBECA | MARCOS FREIRE |  IBURA | DOIS CARNEIRO, 
JARDIM PIEDADE |  PRAZERES  |  SETUBAL  |  PIEDADE. 

 
  

Além disso, a equipe segue acompanhando grupos de reerducandos no presídio PJALB 

e no presídio PAMFA, ambos no complexo prisional do Curado, na Colônia Feminina 

Bom Pastor e iniciou a articulação com a Funase (CASEM) de Jaboatão Velho com data 

prevista para dar início ao acompanhamento de um grupo de adolescentes, ter dois 

momentos com os familiares e também, dois momento de “capacitação” com a equipe 

da instituição.    

 As propostas de atividades para o grupo de redução de danos  no presídio PJALB, 

PAMFA , BOM PASTOR E FUNASE foram construídas com o objetivo de abordar a 

temática das drogas de maneira ampliada, trabalhando, por tanto, questões referentes 

à redução de danos; autocuidado; escolhas; conscientização de si, do outro e das drogas; 

promovendo, portanto, um espaço de autoconhecimento e de cuidado e proteção para 

os integrantes do grupo.  
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PJALB No presídio o público alvoé de reeducandos que foram previamente 

selecionados pela equipe psicossocial da unidade que e que, em sua maioria, estão 

no pavilhão denominado Galpão, onde se encontra o maior número de presos que 

fazem uso prejudicial de substâncias psicoativas e que desejaram participar do grupo. 

No presente momento, a equipe encontra-se com dificuldade de ter acesso ao 

presídio porque o agente, chefe do setor psicossocial da unidade, que era o 

responsável pela articulação do ANR na unidade, está saindo de sua função e indo 

para outro presídio do complexo, por isso há algumas semanas equipe não consegue 

ter acesso aos participantes do grupo.   

 

PAMFA – Os reeducandos também foram previamente selecionados pela equipe de 

saúde da unidade. A maioria dos participantes faz uso prejudicial de substâncias 

psicoativas e que desejaram participar do grupo. As atividades com esse grupo, que 

conta com aproximadamente 20 participantes, foi iniciada no dia 14/08/2014 e teve 

seu segundo momento no dia 28/08/2014. No primeiro dia foi realizada uma fala de 

apresentação do programa e da proposta e foi dado espaço de fala para que os 

participantes pudessem colocar suas expectativas em relação aos encontros. Nesse 

dia também foi realizado o cadastro de usuário com os membros do grupo. No 

segundo encontro foi realizado uma dinâmica (jogo teatral) para “quebrar o gelo” e 

dar inicio ao grupo e em seguida foi realizado a roda de conversa sobre o tema droga 

tendo como material de apoio  slide sobre o assunto. A equipe voltará a unidade no 

dia 11/09/2014. 

 

COLÔNIA FEMININA BOM PASTOR  - As reeducandas também foram selecionadas 

previamente pela equipe psicossocial da unidade e que desejaram participar das 

oficinas. As oficinas tinham como objetivo inicial trabalhar questões da droga, da 

redução de dano e da qualidade de vida com as gestantes, porém foi ampliado e, 
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embora a quantidade de gestante seja menor, o grupo conta com a presença de uma 

reeducanda não gestante que desejou participar. No momento os encontros estão em 

suspensão, porque conforme o combinado, após 5 encontros com o grupo, a equipe 

do programa mais a coordenação iria avaliar junto a equipe da unidade, como foi a 

experiência do grupo e quais as possibilidades de continuidade, encerramento ou 

mudança de foco ou públicos. Essa reunião precisou ser remarcada por questões 

institucionais da unidade, mas está novamente agendada para o dia 04/08/2014 às 

15h da tarde. 

 

FUNASE - Os socioreeducandos também foram previamente selecionados pela equipe 

do psicossocial da unidade por ter demandas de uso intenso de droga quando 

estavam em liberdade. Os adolescentes que se encontram na instituição em regime 

fechado tem de 12 a 15 anos de idade. A equipe fez o planejamento do grupo na 

Funase de Jaboatão velho articulando com Letícia, coordenadora da unidade e 

Auxiliadora, agente da instituição que facilita um grupo de redução de danos  na 

mesma. Em reunião com equipe da instituição foi verificada a necessidade de realizar 

um trabalho direcionado para os públicos que a instituição queria atingir. Em princípio 

foi pensado 2 momentos de “capacitação” com a equipe da unidade como um todo, 

em seguida 2 momentos de roda de diálogo com os familiares nos dias de reunião de 

família da unidade e 5 encontros com os adolescentes socioreeducandos da unidade, 

para que posteriormente possa ser feita uma avaliação do processo e ver a 

possibilidade de continuação, encerramento ou mudança de foco e ou público. Nesses 

três momentos, serão trabalhadas questões referentes a adolescência abordando 

brevemente temas relacionadas a questão da droga: reflexões sobre os fatores do 

desenvolvimento, fatores sociais,  o contexto no qual o adolescente está inserido e/ou 

de onde é oriundo, redução de danos, como a instituição compreende e trabalha os 

temas e quais os entraves que a mesma encontra, como a família pode ajudar o 

usuário, divulgação do programa e da rede e etc.  
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Palestras, ocupações e capacitações 

 

A equipe tem realizado palestras socieducativas com foco preventivo e divulgação do 

Programa Atitude em escolas e participado das ocupações e facilitando capacitações em 

parceria constante com o Governo Presente e demais instituições.  

 

Pactuações 

No momento, o Governo Presente sediado no Ibura tem o território de Milagres como 

pauta prioritária nas ações. Em reunião foi pactuado que o Atitude nas ruas irá ter 

momentos de roda de diálogo sobre o tema da droga e a proposta do programa com as 

equipes de saúde e assistência que atual naquela comunidade. Uma data para inicio 

dessas atividades será ainda acordada, mas o compromisso já foi assumido.  

 

Abaixo segue as datas das atividades (palestras, ocupações e capacitação) realizadas 

pela equipe no último mês.           

 

05/08/2014 – Escola Don Carlos Coelho – Projovem - PALESTRA 

06/08/2014 –Escola Estadual Alzira Fonseca Breuel – Coletivo de Direito PALESTRA 

26/08/2014- Comitê do Governo Presente - Ibura                                                 

 

7 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 (Descrever ações e depois apresentar o quadro quantitativo). 

O mês de agosto iniciou tenso, em virtude da estrutura física da casa necessitar de 

adequações. Percebeu-se a casa muito quente, aguardando a cobertura de área externa 

que servirá para realização de grupos, fato que forçou o improviso na sala de estar, o 
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que demanda muito mais dos técnicos e dos usuários, no que tange a concentração, 

entendimento e participação. 

Por outro lado, corroborando para a instabilidade na unidade, vivenciou-se atraso 

na liberação de passagens para funcionários, e, posteriormente, paralisação dos 

motoristas de ônibus. Destaco que, em todos os momentos citados, pode-se contar com 

a retaguarda da executora, o IEDES.  

Durante o referido mês, prosseguiu-se com as reuniões setoriais, a fim de facilitar 

os ajustes entre os plantões. Com esta perspectiva, houve uma reorganização do plantão 

noturno. Conseguiu trocar as duplas, de forma a possibilitar maior alinhamento nas 

atividades/intervenções cotidianas. A experiência vem se mostrando bastante exitosa. 

Em 12/08, como desdobramento da reunião do GGMI, houve a reunião, no sexto 

batalhão, do grupo de trabalho  Jaboatão em Ordem. 

 A partir de 13/08, vivenciamos período de luto oficial, por sete dias, pela morte 

do ex. governador Eduardo Campos. Assim, um que muitos eventos, reuniões 

precisaram ser cancelados.  

Em 19/08, este apoio recebeu a visita técnica de Malu Freire, momento em que 

pode verificar as condições da estrutura física da casa, bem como Posicionar-se em 

relação ao  PIA, pernoites e oficinas.  

Registra-se que esta coordenação técnica não pode acompanhar a visita toda por  

incompatibilidade de agenda. No mesmo horário estava organizada reunião com 

oficineiros.  

Convém destacar que, pelas varias mudanças sofridas nos Núcleos Cabo e 

Jaboatão, bem como pelo aguardo de posicionamento, no que se refere a melhores 

datas do núcleo de Caruaru, no referente mês não aconteceu a reunião entre 

coordenações de Apoios.  

Em 25/08, houve a reunião de núcleo ampliada, com a participação dos 

supervisores. Tal momento mostrou-se de relevante valor para as atividades dos dois 

dispositivos. Durante encontro, foi possível o alinhamento na comunicação por 

oportunidade de desligamento de usuários, como também foi reconhecida a 

necessidade de aproximação entre os serviços. Dessa forma, enquanto experiência 

piloto, será iniciada rotina de reunião semanal entre as supervisões, que deverá 

acontecer alternadamente nos serviços. 

A presença sistemática dos pesquisadores da Fio Cruz, desde 22/08,  vem se 

adequando ao serviço de forma qualitativa.  
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Em 27/08, houve o inicio da pactuação com a gestora do EJA,  no município, a fim 

de possibilitar aumento ao leque de oportunidades aos usuários do programa. 

 

Em 28/08, esta coordenação participou de processo seletivo, junto ao IEDES, 

visando suprir a necessidade da equipe 1 do ANR, conforme exposto anteriormente. 

Ao final do mês, o corpo de profissionais foi envolvido numa celeuma, no que 

tange aberturas das contas bancárias. Vários ruídos na comunicação,  acarretaram 

desencontros nas orientações, fato que gerou um desgaste considerado à equipe.  

 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS  

REUNIÕES DA EQUIPE TÉCNICA 04 

REUNIÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 03 

ESTUDO DE CASO 40 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 01 

CONSULTORIA 01 

COLEGIADO  

REUNIÃO COM A EXECUTORA 01 

TOTAL  
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8 DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 
CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

8.1PRODUÇÃO DE ATENDIMENTOS E PESSOAS ATENDIDAS: 

TOTAL DE 
ATENDIMENTOS NO 
MÊS  
(Produção mensal) 

TOTAL DE 

USUÁRIOS 

ATENDIDOS 

(Atendimentos 

individuais) 

TOTAL DE NOVOS 
USUÁRIOS NO PROGRAMA 
(Usuários que aderiram ao 
programa no mês corrente) 

933 106 29 

 

8.2 PRODUÇÃO DO PERNOITE: 

TOTAL DE PERNOITE DO 

MÊS 

TOTAL DE PESSOAS QUE 

PERNOITARAM 

458 43 

 

8.3 PRODUÇÃO DO ATITUDE NAS RUAS: 

ATITUDE NAS RUAS 

PESSOAS 

ABORDADAS 

1260 

PESSOAS ATENDIDAS 

216 

AÇÕES INTEGRADAS 

E DE IMPACTO 

REALIZADAS 

0 

   

ARTICULAÇÕES 

COM A REDE  

ESTRATÉGIAS DE TECNOLOGIA 

LEVE APLICADAS NO TERRITÓRIO 
OUTRAS AÇÕES 

 

20 

 

  

 

9 DETALHAMENTOQUANTITATIVODOSDADOSDO CENTRO DE 
ACOLHIMENTOEAPOIO 
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TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

Sex

o 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0a1

1 

12a1

7 

18a2

3 

24a2

9 

30a4

0 

41a5

9 

60emdian

te 

Nãoinforma

do 

Tot

al 

M 0 0 21 32 16 10 0 0 79 

F 0 0 13 7 3 4 0 0 27 

Tot

al 
0 0 34 39 19 14 0 0 106 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

12 44 56 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

0 0 0 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

1 0 1 

 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

OrientaçãoSexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

101 2 0 103 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

3 0 
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3 

  

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

  

Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não informado 106 

19 21 63 2 1 0 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SituaçãoSocioeconômica Qtde 

SemRenda 62 

¼SalárioMínimo 7 

½SalárioMínimo 5 

01SalárioMínimo 20 

02SaláriosMínimos 7 

03SaláriosMínimos 3 

Acimade03SaláriosMínimos 1 

Nãoinformado 1 

Total 106 

 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 
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Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e 

Usuários Re-acolhidos 

60 

Atendimento Individual à Família 40 

Grupo Família 04 

Atendimento Assistente Social 116 

Atendimento Psicólogo 119 

Atendimento Qualidade de Vida 164 

Grupo de Psicólogo  01 

Grupo de Serviço Social 09 

Grupo de Qualidade de Vida 02 

Visita Domiciliar 0 

Assembléia 04 

Nº de Oficina: Oficina de Educação Física e Oficina de 

Culinária  

11 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE 

nas Ruas) 

0 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL 530 

TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 99 

Álcool 5 

Maconha 1 

Cocaína 1 

Outros 0 

Total Geral           106 
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TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

 

Tipo Total 

Espontânea 35 

ATITUDEnasRuas 18 

RedeSUAS 3 

RedeSUS 4 

Segurança Pública 4 

ConselhoTutelar 3 

MinistérioPúblico 0 

Mídia 2 

OutroUsuário 20 

OutraOrigem (Quais?): 

Centro da Juventude, 

Governo Presente. 

7 

0800 (OUVIDORIA) 0 

Segurança Pública  2 

Total Geral 106 

 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 
INTEGRADAS DE SEGURANÇA - AIS 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 4 

AIS 02 1 

AIS 03 15 

AIS 04 5 

AIS 05 5 

AIS 06 75 

AIS 07 1 
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AIS 07 0 

AIS 10 0 

AIS 11 0 

Total Geral 106 
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TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 
INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

DESLIGAMENTO POR AGRESSÃO 

FÍSICA 

0 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 6 

RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 0 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 1 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO  

( Ex:Estava na Pernoite, saiu do Espaço 
para alguma atividade e não retornou). 

7 

Conclusão do Tratamento  0 

OUTROS 12 

TOTAL 26 
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TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 
 

 

EGRESSOS DO SISITEMA PRISSIONAL TOTAL 

SIM 39 

NÃO 67 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 106 

 

 

 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 54 

NÃO 52 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 106 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 62 

NÃO 44 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 106 
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TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

REDE SUAS QUANT. 

 

REDE SUS QUANT. 

CRAS 0 NASF 0 

CREAS 0 PSF/UBS 2 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE 

RUA 

0 CTA  

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  20 CAPS II 0 

ALUGUEL SOCIAL 0 CAPS III 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  6 CAPS ADi 0 

CENTRO POP 3 CAPS AD 11 

CONSELHO TUTELAR 0 EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 1 

CENTRO DA JUVENTUDE 0 POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 04 

OUTROS?  0 HOSPITAL GERAL 10 

TOTAL 29 UPA 7 

  
OUTROS?  0 

TOTAL 35 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT.  INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

DELEGACIA  0 EDUCAÇÃO FORMAL  

DHPP 0 CURSO PROFISSIONALIZANTE 03 

JUDICIÁRIO 0 TRABALHO INFORMAL  

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 TRABALHO FORMAL  

AGÊNCIA DO TRABALHO 0 OUTROS  

GOVERNO PRESENTE 0 TOTAL  

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 2  

INSS 0 

ONG 02 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 0 

OUTROS 0 
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TOTAL           4 

 

 

 

10 DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

TIPO Quantidade 

Busca ativa 6 

Visita domiciliar 31 

Mapeamento 1 

Abordagem de rua 24 

Articulação com a rede 20 

Oficina socioeducativa 0 

Palestras/seminários 6 

Reuniões 6 

Divulgação do programa 3 

Encaminhamento para a rede 0 

Deslocamento de usuários 9 

Acompanhamento de grupo 11 

Acompanhamento individual 155 

Outras ações 11 

Total 283 

 
 
 
 
 
 



           

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

63 

 

 
11.CONSIDERAÇÃOESFINAIS 
(Colocar sugestões, possibilidades, reflexões sobre o mês) 

No mês de agosto,o Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão persistiu 

atingindo a população em extrema  vulnerabilidade social, a qual denota  maior 

necessidade dos serviços socioassistenciais.  

Merece destaque nos dias em análise, o processo de adequações entre os 

vários atores do Programa. O IEDES,  enquanto ajustes de rotinas e processos 

burocráticos; equipe , enquanto nova logística espacial, com novos desdobramentos 

para encaminhar, entraves burocráticos; usuário com novo endereço, novas formas de 

uso do espaço. Enfim, O novo sempre traz o enfrentar de mudanças que podem estar 

associadas ao próprio processo de (res)significação do estilo de vida, principalmente dos 

usuários, em virtude de suas fragilidades diante do desafio dessa reconstrução. 

Contudo, é notória a vontade de fazer acontecer em todos os lados. Essa força 

tem trazido um novo olhar para o Apoio de Jaboatão. A equipe vem investindo, sempre, 

em formas mais leves e atrativas para o desenvolvimento das atividades. Como 

resultado, é perceptível o aumento nas participações de grupos. Há um  reconhecimento 

de grupo enquanto local de troca e crescimento. 

Diante do exposto, infere-se que algumas adequações ainda estão sendo feitas 

com vistas à melhoria contínua do processo de construção e reconstrução de 

procedimentos e dinâmicas, seja de usuários ou dos profissionais, sempre visando o 

alcance dos objetivos almejados por todos.  

 

12. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR TECNICO 
 

LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O RELATÓRIO MENSAL 

TÉCNICO SOCIAL EM  QUALIDADE DE VIDA 
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MÊS: AGOSTO /2014          

TÉCNICO DE QUALIDADE DE VIDA 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Antonia silva 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

01/08/14 Atendimento para escuta usuário Carlos André 

Intervenção a usuária Verônica e escuta. 

 Atendimento ao usuário Leonardo Gerônimo para 

preencher ficha qualidade de vida e orientações em 

cuidados de saúde. 

 Atendimento ao usuário Leonardo Gerônimo para 

preencher ficha qualidade de vida e orientações em 

cuidados de saúde.  

Atendimento a usuário Valéria, escuta com pedido 

para pernoite. 

 Realizei ligação para familiar do usuário Leonardo, 

para o tio Adalberto. Onde  foi passado orientação 

sobre o programa. 

apoio Antonia 

02/08/14 Realizado acolhimento psicossocial do usuário que é 

do apoio \Recife.Antonio Marcos. 

Realizado acolhimento psicossocial do usuário que é 

do apoio/Recife. Diógenes Araujo. 

Realizado Intervenção ao usuário Carlos André, 

junto  com o supervisão. 

Atendimento a usuária Edenildes, queixa de algia 

abdominal e pedido de pernoite. Realizado 

orientação de cuidados com a saúde e feito 

intervenção. 

Atendimento usuário José Ricardo, queixa fungo no 

Pé esquerdo. Realizado intervenção. 

Realizei ligação para mãe do usuário Almares. 

Realizei ligação para tio da usuária Verônica.mas 

celular desligado. 

Atendimento e escuta a usuária Flávia Cristina. 

Queixa de suspeita de Gastrite intestinal. Realizado 

orientação para cuidados de saúde e orientado a 

marcar consulta clínica para diagnóstico. 

apoio  
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Atendimento e escuta ao usuário Igor Henrique. 

Atendimento para preencher ficha de qualidade de 

vida. 

Atendimento a usuária Verônica. Queixa de 

fome,devido a situação de gestação foi ofertado 

lanche. 

Realizado intervenção aos usuários Ezequiel e 

Leonardo que entraram em discussão. 

Atendimento e escuta a usuária Maria Galdina. Onde 

ela estava no pernoite e tinha decidido ir embora por 

causa do seu companheiro Felipe, onde tentei 

sensibiliza-la a ficar.por que ela diz estar gestante, 

mas não obtive êxito. 

Atendimento e escuta ao usuário José Gerônimo. 

04/08/14 Administrado a medicação do usuário José Antonio 

Atendimento ao usuário Luciano Clemento. Queixa 

dor mão direito devido queda. Realizado 

encaminhamento para UPA Barra avaliação 

Ortopedista. 

Atendimento e escuta ao usuário Alexandro 

Francisco, pedindo pernoite. 

Atendimento e acolhimento psicossocial e 

preenchimento da ficha qualid. De vida do usuário 

José Anderson 

Atendimento ao usuário Marcelo Calado.Queixa dor 

mão Esquerda que no momento estava pouco 

inchado foi passado massageol e realizado 

intervenção. 

Realizado encaminhamento de qualidade de vida 

para o Intenso JB do Usuário José Ramos. 

apoio  

05/08/14 Hoje foi realizado palestra com Dr Ana Sacamoto ( 

Dentista) sobre prevenção e cuidados em saúde 

Bucal das 9h-10h. participação de 18 usuários. 

Atendimento ao usuário Alelson queixa de Cefaléi, 

onde o orientei aumento de ingesta hídrica e 

repouso, caso não melhorasse faria intervenção. No 

período da tarde trouxe a mesma queixa foi 

realizado intervenção. 

Atendimento e escuta a usuária Valéria. 

Atendimento e escuta ao usuário Walter Severino. 

Onde também orientei que conversasse com sua TR. 

apoio  
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Entrei em contato com CJ de santo amaro para obter 

mais informações sobre usuário Marcelo Calado. 

para falar com TR que o acompanhou,ela não se 

encontrava no momento e ficaram de retornar. 

Atendimento e escuta ao usuário Gustavo Luiz. 

Atendimento e escuta ao usuário Alexandro 

Francisco. Entrou na modalidade pernoite. 

Atendimento e escuta a tia do usuário Ìtalo. Onde 

conversou sobre suas dificuldades e problemas de 

saúde. 

Atendimento ao usuário José Antonio, queixa de 

cefaleia, realizado intervenção 

06/08/14 Atendimento e escuta a usuária Damiana Maria. 

Onde estava intolerante com apoio jb, e que não 

gostou da casa e queria retornar para apoio 

Recife.Queixou de diarréia onde ofereci um hidralat 

mas usuária recusou beber o repositor 

hidroeletrolítico. 

Atendimento ao usuário José Antonio queixa de 

odontalgia, foi realizado intervenção. 

Atendimento ao usuário José Anderson queixa de 

odontalgia, realizado intervenção. 

Atendimento a usuária Flavia Cristina queixa de algia 

abdominal, relata que pode ser uma possível 

gastrite. Foi Orientada para diagnóstico precisaria de 

av. clínica  e exames. 

Realizado encaminhamento para o H.P.J.P para 

emergência odontológica o usuário Jose Anderson. 

Realizado intervenção a noite com Usuária Damiana 

Devido intolerância dela quanto a equipe 

 

apoio  

07/08/14 Foram administradas as medicações dos usuários 

Jose Antonio, Alexandro, Damiana, Ismael referente 

ao horário da noite. 

Atendimento e acolhimento (triagem) usuário João 

Batista Marques. 

Atendimento e acolhimento (triagem) usuário 

Fernando Oliveira. 

Atendimento e escuta ao usuário Carlos André. 

Onde trouxe a historia que teria uma arma no apoio. 

apoio  
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Atendimento e escuta a usuária Damiana que estava  

muito ansiosa e impaciente. Orientei o quanto ela 

estava precisando do cuidado, mas mesmo assim 

sempre com fala de ir embora para apoio recife. 

08/08/14 Foram administradas as medicações dos usuários: 

Jose Antonio, Jose Anderson, Alexandro, Ismael. 

Atendi usuário João Batista queixa de cefaleia, onde 

foi realizado intervenção. Foi realizado o 

encaminhamento para o caps-ad e centro Pop. 

Atendimento ao usuário Ismael do Nascimento. 

Orientei sobre o uso abusivo de bombinha (aerolyn) 

e que este uso também indiscriminado causa 

dependência e que ele realmente só usasse quando 

o quadro asmático estive se manifestando. 

Atendimento ao usuário Valmir. Onde foi orientado 

quanto aos cuidados de saúde e da importância da 

medicação na qual ele fazia uso e que o 

acompanhamento medico era muito importante. 

Realizado intervenção ao usuário Carlos André que 

tem chegado ao serviço sobre efeito de álcool e tem 

causado muita agitação no serviço. 

Atendimento ao usuário Thiago Rafael que relatou o 

desejo de fazer o curso oferecido pela coca-cola, 

também relata esta bem de saúde. 

Atendimento ao usuário Jose Antonio que extraiu o 

dente, orientado repouso e remédio em caso de dor. 

Atendimento ao usuário Anderson Herculano que 

relata da dificuldade para dormir e da dificuldade do 

atendimento psiquiátrico. 

Escuta ao usuário Rafael da Silva que falou do uso 

abusivo com álcool, orientei sobre o 

acompanhamento dele no caps-ad ele diz que não 

vai a nenhum caps- ad porque não goste e que tem 

casa da família mas que prefere viver na rua. 

Sensibilizei quanto ao cuidados e acompanhamento 

do caps-ad.  

apoio  

11/08/14 Foram administrados as medicações dos usuários 

Jose Anderson, Jose Antonio, Alexandro. 

Atendimento ao usuário Almares queixa dor 

muscular no pescoço. Diz que deu um jeito enquanto 

dormia. Realizado intervenção e oferecido pomada 

massageol. 
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Atendimento ao usuário Carlos André para 

realização de curativo. 

Entrei em contato com assistente social da 

P.Carneiro Lins Nelba para vê com ela se usuário 

Valmir era realmente assistido pelo psiquiatra da 

unidade como ele diz, mas ela não encontrou no 

arquivo de atendimento e acompanhamento. O 

usuário retornou da UPA Barra trazendo receita do 

fenobarbital. 

Realizado fala com usuário Eraldo quanto sua 

postura dentro do espaço, sobre ele estar fazendo 

uso de medicação psicotrópica sem orientação 

médica. 

Entrei em contato com Enfermeira do Caps-solar 

(claudina) para articular triagem do usuário Marcelo 

calado, ficou articulado para 14h. Fui ao caps-solar 

com Marcelo onde na triagem com equipe do caps- 

solar ele não foi avaliado para ficar fazendo 

acompanhamento na unidade pelo caps ele é do 

caps-ad e o que ele tem apresentado é devido 

abstinência das drogas. 

Atendimento a usuária Valéria, onde apresentou 

desejo de fazer exames de prevenção+consulta 

ginecologista. Foi Orientada ir  USF Galba Matos 

para fazer cartão . 

Atendi Almares queixa de dores no corpo+diarreia 

.Orientado uso de chá e aumentar a ingesta hídrica 

e repouso. 

12/08/14 Administrados medições dos usuários : Alexandro, 

Jose Antonio, Valmir. 

Acolhimento e retriagem o usuário Samuel Luiz , foi 

realizado encaminhamento para o Balcão da 

cidadania para tirar documentos. 

Atendimento para preencher ficha qualidade de 

vida. Usuária não apresentou no momento queixa, 

mas mesmo assim orientei quantos aos cuidado de 

saúde. 

Realizei o encaminhamento de qualidade de vida do 

usuário Almares para o intensivo JB. 

Realizei o encaminhamento de qualidade de vida do 

usuário Ítalo para o intensivo JB. 

Atendimento ao usuário Valmir queixa de faltar de 

ar, durante atendimento não avalie esta quadro que 

  



           

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

69 

 

ele trouxe orientei repouso e aumento de líquidos 

durante o dia. 

Atendimento e orientação de cuidados contra IST´s 

importância do  uso de camisinha a usuária Valeria. 

Atendimento a usuária Verônica, onde conversei 

sobre a importância do pré-natal e dos cuidados 

para ela, tentei sensibilizá-la quanto  a dar inicio aos 

cuidados. Ela diz que vai fazer, e diz estar com fome 

foi oferecido lanche no momento. 

Escuta a Valeria que retornara de sua saída. Onde 

chegou muito triste e chorando(SIC) porque teria 

recaído e ela não queria mas não conseguiu, então 

acalmei, Valeria e desse que a recaída faz parte mas 

que o importante foi ela ter retornado e ter 

conseguido parar. 

Acolhimento e atendimento qualidade de vida ao 

usuário Diego trazido pela equipe atitude nas ruas, 

foi realizado curativo. 

Atendimento a tia(Terezinha) do usuário Ítalo. 

Atendimento usuária Flavia queixa de desconforto 

na garganta, Orientei gargarejo com bicarbonato e 

água morna e aumento de ingesta hídrica. 

Atendimento a usuária Barbara queixa uma ferida 

no pé esquerdo devido a um calo que estava no 

momento infeccionado, realizado cuidado e 

orientada ir a emergência na UPU Barra para 

avaliação clinica para tratamento medicamentoso.  

13/08/14 Acompanhei a usuária Valeria a USF, Galba Matos 

para realização do cartão do posto. 

Acompanhei a usuária Verônica a USF, Galba Matos 

para realização do cartão do posto 

Acolhimento ao usuário Everton Carlos. 

Atendimento ao usuário Diego queixa dor na mão 

onde esta estava inchada devido a um acidente de 

moto. Foi realizado intervenção 

Atendimento a Flavia queixa ainda d desconforto na 

garganta foi oferecido Vitamina C. 

Hoje pela manhã foi emergênciado no H.Ulysses.Pe 

o usuário onde o acompanhei na consulta. 

Atendimento ao usuário Marcelo queixa de tosse 

persistente e produtiva, orientado aumento beber 

água e oferecido xarope para melhorar tosse. 

  



           

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

70 

 

Hoje durante horário da tarde fui a USF Galba Matos 

com usuária Verônica. Onde foi dado inicio ao pré- 

natal. 

Peguei no mesmo dia o encaminhamento para 

realização de Beta HCG. Ela desconfia de gravidez. 

14/08/14 Administrados medicações do usuário Marcelo, 

Verônica, Alexandro 

Atendi usuária Barbara queixa de falta de ar, foi 

encaminhada UPA Barra para avaliação clínica e 

realização de RX. Ela foi atendida, realizado 

medicação, nebolização, passada medicação para o 

pé onde estava com ferida (Calo) inflamado. ( com 

Educadora Vera) 

Acolhimento (triagem) do usuário Claudio Gomes. 

Acolhimento e escuta a mãe do usuário Claudio 

Gomes. 

Atendi usuário Diego queixa dor na mão foi 

encaminhado a UPA Barra para Avaliação do 

ortopedista feito medicação na unidade, colocado 

tala na mão. Para ser retirada com 15 dias, em 8 dias 

ele retirou por conta própria desse que não estava 

aguentando a imobilização. (FOI com educ. Vera) 

Escuta a usuária Maria Galdina,onde orientei 

quantos aos cuidados de saúde e retorno dela para 

sua casa. 

Atendimento ao usuário Jose Ricardo, para 

articulação de sua ida para o CPP, mais orientações 

Atendi usuária Flavia para escuta e orientações de 

cuidados de saúde e realizar cartão no USF Galba 

Matos. 

Hoje a tarde acompanhei os usuários  ai H.P.J.P para 

consulta com psiquiatra os usuarios: Marcelo, 

Gustavo, Anderson Herculano. Mas eles não foram 

atendidos porque o medico (Antonio Augusto) não 

atendia usuários de drogas. Essa consulta foi 

articulada com equipe do caps-ad.  

  

15/08/14 Administrados as medicações dos usuários Barbara, 

Alexandro, Marcelo 

Entrei em contato com mãe de Barbara, para vê se 

ela ia conseguir compra o antibiótico da mesma mas 

ela não atendeu. 
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Atendimento para qualidade de vida usuário Claudio 

Gomes. 

Atendimento de qualidade vida usuário Marcilio. 

Realizado encaminhamento para H.P.J.P usuária 

Flavia para avaliação clinica, devido queixa 

respiratórias. 

Realizei curativo  de ferida devido queda, do usuário 

Felipe dos santos 

Realizei curativo no braço da usuária Elisangela 

Acompanhei usuário Marcelo ao Caps-solar  ele foi 

acolhido e também passou por consulta psiquiátrica 

e acolhimento com psicóloga. 

Atendi Barbara queixa de algia abdominal, realizado 

intervenção. 

Atendi usuária Ocilene para conversa sobre suas 

posturas na casa e irritabilidades com todos. 

Atendimento acolhimento psicossocial (retriagem) 

do usuário Joselito Inácio. Foi encaminhado para 

acompanhamento no Caps- ad.  

18/08/14    

19/08/14 Atendimento a usuária Francyelle Nicea, queixa 

entorce no pé esquerdo. Acompanhei usuária até 

UPA Barra de jangada onde foi atendida pelo 

ortopedista, realizou RX e medicação anti- 

inflamatória, colocado uma tala para recuperação da 

luxação. Foi orientada passar oito dias sem colocar o 

pé no chão, com 4 dias ela retirou a tala por conta 

própria. Obs: retornamos da unidade as 12:15h 

Atendimento a Barbara, queixa de  dor abdominal. 

Orientada aumentar ingesta de hídrica foi realizado 

intervenção para aliviar sua dor e se continuar ela 

fosse ao H.P.J.P para avaliação clinica, Deixei o 

encaminhamento na pasta. 

Atendimento ao usuário Thiago Luiz queixa 

odontalgia, orientei ir ao H.J.P para avaliação do 

odontologista, observei o dente e tinha só um caco 

ou seja é só para extração, e lá realizar este 

procedimento. Mas no momento foi realizado 

intervenção.  

  

20/08/14 Atendi usuária Elisângela queixa de odontalgia 

realizado intervenção, feito o encaminhamento para 

avaliação odontológica no H.P.J.P. 
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Atendimento a usuária Tarciana, queixa de cólicas 

menstrual. Orientada quanto ao cuidados de saúde 

e,marcação de exames de prevenção e marcação de 

consulta com ginecologista no USF Galba Matos e 

Fazer planejamento familiar. 

Atendi usaria Cibelle queixa de dor no dedo 

indicador devido a um corte com arma branca, ele 

estava no momento inchado. Orientei realização de 

crioterapia e foi encaminhada para H.J.P. por 

escolha dela, porque orientei que fosse para Upa 

Barra, mas ela disse que era muito Longe. 

Fui a USF Galba Matos para fazer o cartão do posto 

com usuários Carlos Andre e Marcia tarciana  

Realizado escuta e acolhimento a usuária Ocilene 

junto com Téc. Amalia  

Realizado escuta e acolhimento a usuária Verônica, 

junto com téc Amalia 

Realizado escuta e acolhimento ao usuário Jonacy, 

Junto com Téc. Amalia  

Conversei com usuária Vera, onde relata sua relação 

com usuário Pedro Carneiro , ela diz estar muito feliz 

e que eles estão se organizando e que estar indo a 

unidades de saúde de sua comunidade para 

cuidados e planejamento família onde ela não ter 

filhos., e que relação deles com sua família é muito 

boa. 

21/08/14 Atendi usuário Jose Edmilson. Onde orientei que 

fosse á unidade de saúde Galba Matos na qual ele 

possuir cadastro para Marcar consulta com clinico, 

porque ele queixa de dor no ouvido e precisar de 

encaminhamento para otorrino e lá o clinico vai este 

encaminhamento. E marcação de dentista para 

realização de canal. 

Atendimento a usuária Marcela lira para 

preenchimento ficha qualidade de vida, dada 

orientações de cuidados de saúde.  

Atendimento a usuária Cibelle ela diz que ao H.P.JP 

mas relata que não aguentou esperar o atendimento 

então pediu o encaminhamento para UPA Barra 

para avaliação do ortopedista. 

 

  

22/08/14 Administrados medicações dos usuários: Alexandro 

e Cibelle. 
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Realizados Encaminhamento para odontologia do 

usuário Thiago Luiz. Para H.P.J.P. 

Realizado Encaminhamento para odontologia 

Márcia Tarciana para H.P.J.P 

Atendimento e Acolhimento ao usuário Jepheson 

Andrade (retriagem).Onde deu entrada no pernoite. 

Fui a USF Galba Matos para buscar o cartão da 

Unidade e marquei consulta para medica 

Ginecologista. 

Atendi Barbara queixa de dor no tornozelo, 

Orientada realizar crioterapia. E se caso não 

melhorasse ela seria encaminhada a UPA BARRA. 

Atendi Alexandro onde estava preocupada quanto 

ao resultado de exames de sífilis. Orientei que se 

desse positivo ele iria realizar o tratamento 

completo e iria ficar curado. 

Atendimento para preencher ficha qualidade de vida 

e escuta ao usuário Gustavo Luiz. 

Entrei em contato com avó da usuária Barbara para 

avisar de sua ida para intensivo e para falar sobre o 

remédio que ela estava precisando. A ligação acabou 

virando uma escuta. 

Acolhimento (retriagem) ao usuário Clebson Batista. 

Onde ficou acordado dele ficar vindo todo o dia até 

segunda avaliação da equipe. 

23/08/14 Atendimento e acolhimento psicossocial usuário 

Marcone Jose. 

Atendimento qualidade de vida ao usuário Marcone 

Jose. 

Atendi usuário Thiago Luiz queixa de dor no corpoe 

dor abdominal. Realizado intervenção e orientado 

aumentar ingesta de líquidos e caminhar para que 

seu intestino funcione melhor. No mesmo dia ele foi 

emergênciado no H.P.J.P 

Escuta e Atendimento de qualidade de vida usuário 

Edvaldo Ricardo. 

Atendimento e escuta ao  usuário Diego ferreira. 

Realizado intervenção com usuárias Maria, 

francyelle, Rannyelle, Tati, E Marcela. Devido a 

organização com quarto e cuidados das usuárias 

com higienização, respeito. 
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Atendi usuária Maria Alves queixa de cefaleia. 

Realizado intervenção 

Atendi usuário Thiago Luiz queixa dor abdominal 

realizado intervenção 

Atendi usuário Jose Gerônimo para escuta. Pedindo 

pernoite. 

Atendi usuário Jepheson para escuta. 

25/08/14 Administrado medicação do usuário Alexamdro. 

Realizado grupo Qualidade Vida, com tema Hiv e 

Aids cuidados, sem preconceitos com vídeos 

interativos e roda de conversa sobre o tema. 

Realizado encaminhamento usuário 

Marcilio(Rannyelle) para o cabo. 

Atendi usuário Thiago queixa dor abdominal. 

Realizado intervenção 

Atendi usuário Edvaldo Queixa de um Quelite 

angular (fissura lábio). Orientado sempre secar com 

lenço os cantos dos lábios, realizado intervenção. 

Escuta ao usuário Jepheson. 

Atendimento e acolhimento junto com Técnica 

Claudia o usuário Wallace Thomas que veio 

encaminhado pelo crás Jaboatão. 

Atendimento e acolhimento ao usuário Alex 

Rodrigo. 

Atendimento para escuta mãe do usuário Alex 

Rodrigo. 

Atendimento para realização da ficha qualidade de 

vida e escuta psicossocial. Pedindo pernote. O 

usuário Jorge batista 

  

26/08/14 Atendi usuário Jorge Batista para realizar curativo de 

ferida (tatuagem). 

Atendimento ao usuário Jepheson queixa de nódulo 

localizado em seu abdômen. Orientado fazer cartão 

da USF Galba Matos. A  marcar consulta clinica para 

realização de exames. Que só com exame físico não 

tem como dar diagnóstico. 

  

27/08/14 Atendi usuário Thiago, Falou que foi a USF Galba 

Matos onde fez o cartão da unidade e foi ao caps- ad 

mas não realizou triagem devido equipe reduzida, na 

conversa sensibilizei Thiago de marcar avaliação 

clinica para melhor diagnostico d suas queixas 
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abdominais e que era importante estes cuidados de 

saúde neste momento em ele esta conseguindo se 

organizar. 

Conversa com Marcela sobre resultados de exames 

onde ela esta com sífilis e que é importante que 

assim que exame de sangue chegar ela será 

encaminhada para realizar tratamento. 

Conversei com Edvaldo ele desse que o resultado 

dos exames sífilis e hepatite deram positivos e que 

estava aguardando o resultado para fazer o 

tratamento, diz que ia falar com seu padrasto  para 

ele também ajudá-lo nesse cuidado e tratamento 

medico. 

Atendi usuário Alexandro, preocupado com 

resultados dos exames e quanto ao tratamento. 

Relatou uma ansiedade que não sabe de onde vem. 

Orientei que conversasse também com sua TR para 

falar sobre assunto. 

28/08/14 Atendi usuária Francyelle onde orientei fazer o 

cartão da USF Galba Matos para realizar exames de 

prevenção e planejamento familiar. 

Acolhimento ao usuário Antonio Carlos. 

Escuta ao usuário Ezequiel que pede pernoite. 

  

29/08/14 Conversei com Alexandro, onde falei sobre as 

receitas do caps-ad, pedi que ele trouxesse as 

receitas para colocá-las na sua pasta ele falou que ia 

falar com dr Rômulo para alterar sua medicação. 

Atendi o pai do usuário Welton Vinicius. Para escuta   

Atendi o usuário Alex Rodrigo. Para escuta, e nessa 

escuta acordamos dias para ele frequentar o espaço 

Atendi o usuário Alex Rodrigo. Para escuta, e nessa 

escuta acordamos dias para ele frequentar o espaço. 

Atendi o usuário Claudio Gomes para escuta, onde 

ele pediu pernoite. 

Escuta ao usuário Jameson Tavares. Realata estar 

muito ansioso e tem medo que sua companheira 

fique outro. 

Hoje pela manhã o usuário Carlos foi a USF Galba 

Matos para realizar vacina hepatite b. 

Atendimento Qualidade de Vida a usuária Jaidete 

Souza, onde ela iria seguir para intensivo mulher em 

aldeia. Realizado encaminhamento para o intensivo. 
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Atendimento Qualidade vida usuário Rodrigo da 

Silva. 

Atendi usuário Jose Anderson com queixa de 

odontalgia. Realizado intervenção. 

Atendi usaria Joana Darck, onde foi realizado 

curativo. 

Escuta a usuária Francyelle. Onde ela veio conversar 

pedir para dar uma saída com usuário Jorge. Falei 

com ela sobre os risco dela e que estava no espaço 

para cuidados, mas mesmo assim ela insistiu na 

saída. 

 

 

LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O RELATÓRIO MENSAL 

TÉCNICO SOCIAL EM SERVIÇO SOCIAL 

MÊS: AGOSTO/2014 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: AIALA SOUZA 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

04/08 realizado atendimento a Gustavo Luiz, na 

ocasião ficou acordado sua ida ao Caps AD 

Recanto dos Guararapes para realizar 

triagem 

  

 realizado atendimento a Anderson 

Herculano, na ocasião ficou acordado sua 

ida ao Caps AD Recanto dos Guararapes 

para realizar triagem 

  

06/08 realizado desligamento do usuário Flávio 

Melquiades, por descumprimento de regras 

dentro do espaço 

  

07/08 realizado grupo Proximo Passo, onde foi 

explanado o video do relato do comediante 

Marcio Américo. Neste video comediante 

relata as estratégias que utilizou para se 

organizar.  
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 realizada triagem a Renato Simoes que foi 

acolhido na modalidade diarista, sem dias 

definidos. 

  

 realizado atendimento a Carlos André, 

falamos sobre sua implicação no seu 

processo de cuidado 

  

08/08 realizado o grupo Direitos sociais, onde 

abordamos a Lei Maria da Penha que 

completou neste mês 08 anos de 

sancionada. 

  

 realizado atendimento a Carlos André, ficou 

pactuado que ele irá ser transferido para o 

equipamento do municipio do Cabo de 

Santo Agostinho, visto estar ameaçado na 

área de Piedade 

  

 realizado atendimento a Rafael Silva, ficou 

acordado que ele irá frequentar o serviço 

nos dia de Segunda, quinta e Domingo e que 

os outros dias irá à procura de trabalho e 

estrategias para se organizar 

  

 realizado atendimento a José Edmilson, que 

trouxe a necessidade de frequantar mais 

dias o serviço visto está fazendo uso em 

maior intensidade. Após avaliação ficará 

frequentando o espaço nas quintas e 

domingos, pois precisa também traballhar. 

  

09/08 realizado atendimento ao usuário Carlos 

Andre, que estava no espaço sob efeito de 

álcool. Apos atendimento usuário decidiu ir 

embora pois falou que não iria continuar no 

espaço de forma a respeitar as pessoas. 

  

 realizado acolhimento a usuária Tarciana 

Lima que não vinha ao espaço desde o mês 

de Maio 

  

 realizado atendimento à usuária Joana 

Darck que relatou não estar bem, após 
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acolhimento usuário foi orientada a 

procurar sua técnica de referencia. 

11/08 realizado o grupo de educação, onde 

abordamos o projeto Mais Escola 

  

 realizado acolhimento a usuária Barabara 

Bruna, que diante da sua alta 

vulnerabilidade ficou na modalidade 

pernoite 

  

 realizada grupo no quarto feminino, onde 

abordamos a questão do cuidado e 

responsabilidade 

  

 realizada triagem a Elisangela de Lima 

Santos, usuária ficou na modalidade 

pernoite por estar ameaçada na sua 

comunidade de origem. 

  

 realizado atendimento ao usuário Pedro 

Carneiro. Usuário solicitou declaração para 

juntar ao seu processo. 

  

13/08 realizada visita institucional a Escola Galba 

Matos, objetivando fortalecimento de rede 

  

14/08 realizado o grupo Próximo Passo onde 

trabalhamos a musica Tempos perdidos 

  

15/08 realizado contato com a equipe do 

PRONATEC e nos foi repassado quais cursos 

estão abertos para inscrição 

  

 realizado acolhimento a usuária Marcia 

Tarciana que trouxe sua vulnerabilidade 

com relaçao ao usos. Usuária ficou na 

modalidade pernoite 

  

 realizado o grupo Direitos Sociais onde 

trabalhamos a lei 11343 

  

18/08 realizada triagem a Elizeth de Moura Sá 

Barreto, ficou acordado que ela ficará 

frequantando o espaço nos dia de terça, 

quarta e quinta 
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 usuária Verônica foi desligada por várias 

quebras de regras 

  

 realizada triagema Edvaldo Ricardo que 

após avaliação ficou na modalidade 

pernoite 

  

21/08 realizado o grupo Proximo Passo onde foi 

passado o video a fulga do moinho 

  

22/08 realizado o grupo Redução de Danos, onde 

abordamos sobre o gatilho 

  

 realizado atendimento a Jonathan Ayron 

que após atendimento ficou acorado que 

ele ficara frequentando o serviço nos dias 

de domingo 

  

26/08 realizado atendimento ao usuário Thiago 

Luiz, ficou acordado que ele irá iniciar seus 

cuidados de saude no PSF Galba Matos e 

Caps AD Recanto doa Guararapes 

  

 realizada articulação com a Sr Angela 

Campos que é Gerente da secretatia de 

qualifiacação profissional 

  

 realizado atendimento ao usuário José 

Anderson que apos avaliação retornou a 

modalidade pernoite 

  

28/08 realizado o grupo Proximo Passo, onde 

trabalhamos a musica Auto Reverse o rappa 

  

 

LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O RELATÓRIO MENSAL 

TÉCNICO SOCIAL EM PSICOLOGIA 

MÊS: AGOSTO/2014 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: AMÁLIA LIRA 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 
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16/08 RODRIGO BARBOSA DE LIMA- AUTORIZAÇAO DE 

SAÍDA TERAPUTICA COM FAMILIAR 

APOIO 

JABOATÃO  

AMÁLIA LIRA 

16/08 DIEGO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO- USUÁRIO 

ACOLHIDO JUNTO COM FAMILIAR 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

18/08 DJANILTON MENDES SANTOS- USUÁRIO ACOLHIDO 

NA MODALIDADE DIARISTA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

21/08 RODRIGO BARBOSA DE LIMA AUTORIZAÇÃO DE 

SAÍDA PARA RESOLVER PENDENCIAS DO TÍTULO DE 

ELEITOR 

EXPRESSO 

CIDADÃO 

SHOPPING 

RIO MAR 

AMÁLIA LIRA 

21/08 DIEGO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO 

AUTORIZAÇÃO SAÍDA TERAPEUTICA JUNTO COM A 

FAMÍLIA 

 AMÁLIA LIRA 

25/08 DIEGO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO 

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA PARA RESOLVER QUESTÃO  

JUDICIAL 

FORUM 

RECIFE 

AMALIA LIRA 

25/08 DIEGO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO CONCLUSÃO 

DO PIA E TRANSFERENCIA PARA O ATITUDE 

INTENCIVO DE JABOATÃO 

INTENSIVO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

25/08 RODRIGO BARBOSA DE LIMA CONCLUSÃO DO PIA E 

TRANSFERENCIA PARA O ATITUDE INTENCIVO DE 

JABOATÃO 

INTENSIVO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

26/08 JORGE BATISTA DA SILVA USUÁRIO ACOLHIDO NA 

MODALIDADE PERNOITE 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

26/08 VICTO RANGEL BISPO DE MORAESUSUÁRIO 

ACOLHIDO NA MODALIDADE PESRNOITE  

APOIO 

JABOATÃO  

AMÁLIA LIRA 

26/08 MARCELA LIRA FERREIRA USUARIA ACOLHIDA NA 

MODALIDADE PESRNOITE INICIA SEU PIA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

27/08 JEPHERSON ANDRADE DE OLIVEIRAUSUÁRIO 

ACOLHIDO PARA COMBINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO 

DE DOCUMENTOS  

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

1. Descrição das ações desenvolvidas com os Familiares 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

12/08 GRUPO  DE FAMILIA- TEMATICA TRABALHADA 

MUSICA "NÃO PERCA AS CRIANÇAS DE VISTA" 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

19/08 GRUPO DE FAMILIAR- TEMATICA TRABALHADA  

DINAMICA DE GRUPO " OS TIPOS DE FAMILA  

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 
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26/08 GRUPO DE FAMILIA- TEMATICA TRABALHADA 

TEXTO " ESCOLHAS DA VIDA" 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

 

 

 

LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O RELATÓRIO MENSAL 

TÉCNICO SOCIAL EM SERVIÇO SOCIAL 

MÊS: Agosto /2014 

 TÉCNICO RESPONSÁVEL: Cláudia Soares 

 

 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

05/08/2014 ENCAMINHAMENTO CENTRO POP – JOANA D’ARC 

DE LIMA 

JABOATÃO CLÁUDIA SOARES 

06/08/2014 ATENDIMENTO INDIVDUAL – VALÉRIA BARBOSA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

06/08/2014 AUDIÊNCIA NA VEPA – VALÁRIA BARBOSA FÓRUM 

JOANA 

BEZERRA - 

RECIFE 

CLÁUDIA SOARES 

06/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - ALMARES LUIZ APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

07/08/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA – ALMARES LUIZ JABOATÃO 

(COM A MÃE) 

CLÁUDIA SOARES 

07/08/2014 ACOLHIMENTO – LUCIANO CLEMENTE APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

06/08/2014 VISITA DOMICILIAR – VALÉRIA BARBOSA JARDIM 

JORDÃO 

CLÁUDIA SOARES 

09/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - ERALDO SEVERINO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

09/08/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA – ANDERSON HERCULANO PRAIA DE 

CANDEIAS 

CLÁUDIA SOARES 

09/08/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA – JOSÉ ANDERSON PRAIA DE 

CANDEIAS 

CLÁUDIA SOARES 
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09/08/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA – JOSÉ ANTÔNIO PRAIA DE 

CANDEIAS 

CLÁUDIA SOARES 

10/08/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA – ERALDO SEVERINO PRAIA DE 

CANDEIAS 

CLÁUDIA SOARES 

10/08/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA - FLÁVIA CRISTINA VIEIRA ALMOÇO 

COM 

FAMILIARES 

CLÁUDIA SOARES 

10/08/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA – LEONARDO GERÔNIMO PRAIA DE 

CANDEIAS 

CLÁUDIA SOARES 

12/08/2014 ACOLHIMENTO – VERÔNICA FERREIRA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

12/08/2014 ENAMINHAMENTO CAPS AD RECANTO DOS 

GUARARAPES – FLÁVIA CRISTINA DA SILVA 

JABOATÃO CLÁUDIA SOARES 

12/08/2014 ENCAMINHAMENTO INTENSIVO JABOATÃO – 

ALMARES LUIZ 

JABOATÃO CLÁUDIA SOARES 

14/08/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA – ERALDO SEVERINO CAPS AD 

RECANTO DOS 

GUARARAPES 

CLÁUDIA SOARES 

14/08/2014 REUNIÃO COM SUPERVISÃO APOIO 

JABOATÃO 

LUCIANO ARRAIS, 

CLÁUDIA SOARES, 

RENATA CARVALHO E 

RENATO 

16/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL  - JOSÉ ANDERSON APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

20/08/2014 ENCAMINHAMENTO INTENSIVO JOBOATÃO - 

ERALDO SEVERINO 

JABOATÃO CLÁUDIA SOARES 

20/08/2014 ATENDIMENTO INDIVDUAL – ERALDO SEVERINO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

21/08/2014 REUNIÃO COM SUPERVISÃO APOIO 

JABOATÃO 

LUCIANO ARRAIS, 

CLÁUDIA SOARES, 

RENATA CARVALHO E 

RENATO 

21/08/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA  – ERALDO SEVERINO CAEL - RECIFE CLÁUDIA SOARES 

21/08/2014 ACOLHIMENTO – MARIA ALVES APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

21/08/2014 ENCAMINHAMENTO APOIO RECIFE – SANDRA 

BELÉM 

RECIFE CLÁUDIA SOARES 

21/08/2014 ENCAMINHAMENTO APOIO RECIFE – EDSON SILVA RECIFE CLÁUDIA SOARES 
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22/08/2014 GRUPO DIREITOS SOCIAIS APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES E 

HÉLDER MÁRCIO 

24/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – GUSTAVO LUIZ APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA – EDUARDO LUIZ PRAIA 

CANDEIAS 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA – ALEXSANDRO FRANCISCO PRAIA 

CANDEIAS 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – RODRIGO BARBOSA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – CIBELE CRISTINE APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – GUSTAVO LUIZ APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ACOLHIMENTO – JORGE BATISTA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 TRIAGEM – VICTOR RANGEL APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – EZEQUIEL LUIZ APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – JOSÉ THIAGO DA 

SILVA 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO – MARIA ALVES E MARCÍLIO 

GONÇALVES 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – JOSÉ GERÔNIMO  APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – ALEXSANDRO 

FRANCISCO 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – DIEGO FERREIRA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – ADRIANO FRANCISCO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

25/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – MARCÍLIO 

GONÇALVES 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

25/08/2014 ENCAMINHAMENTO APOIO CABO – MARCÍLIO 

GONÇALVES 

APOIO CABO CLÁUDIA SOARES 

25/08/2014 TRIAGEM – WALACE THOMAS APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 
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25/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL  - JEPHESON TAVARES APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

27/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – VICTOR RANGEL APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – VICTOR RANGEL APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – JOANA D’ARC DE 

LIMA 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – EDUARDO LUIZ APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – JAMERSON TAVARES APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

29/08/2014 GRUPO DIREITOS SOCIAIS PRAIA DE 

CANDEIAS 

CLÁUDIA SOARES, HÉLDER 

MÁRCIO E JOSIMAR 

29/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – MARCELA LIRA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

29/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - JAMERSON CORREIA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

29/08/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – THIAGO LUIZ APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

1. Descrição das ações desenvolvidas com os Familiares 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

06/08/2014 VISITA DOMICILIAR (MÃE E FILHO)  – VALÉRIA 

BARBOSA 

JARDIM 

JORDÃO 

CLÁUDIA SOARES 

09/08/2014 ATENDIMENTO FAMILIAR (MÃE, IRMÃO E  

MADRASTA) – FLÁVIA CRISTINA VIEIRA 

JABOATÃO CLÁUDIA SOARES 

12/08/2014 ATENDIMENTO FAMILIAR (MÃE) – ALMARES LUIZ JABOATÃO CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO FAMILIAR (NAMORADA) – RODRIGO 

BARBOSA 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO FAMILIAR (MÃE) – VICTOR RANGEL APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO FAMILIAR (PAI E IRMÃ) – 

ALEXSANDRO FRANCISCO 

APOIO  

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO FAMILIAR (ESPOSO) – CIBELE 

CRISTINE 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/08/2014 ATENDIMENTO FAMILIAR (ESPOSA) – JOSÉ THIAGO 

DA SILVA 

APOIO  

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 
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25/08/2014 ATENDIMENTO FAMILIAR (MÃE)– WALACE THOMAS APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

 

LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O RELATÓRIO MENSAL 

TÉCNICO SOCIAL EM PSICOLOGIA 

MÊS: AGOSTO 2014 

TÉCNICORESPONSÁVEL: RENATA CARVALHO 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

01.08.14 Realização de intervenção ao usuário Ivaldo Gercino. 

O mesmo demandou entrada quando estava 

suspensa em virtude de má conduta no 

equipamento e contra à equipe técnica;  

Realizados atendimentos individuais aos usuários 

Maria Galdina, Joana D’Arc e Almares; 

Realizado grupo de Redução de Danos com leitura e 

discussão do texto: “Você é o que deseja ser” e a 

música “Seja Feliz” – Marisa Monte; 

Atendimento Familiar à irmã do usuário Sandro 

Mignac; 

Discussão de caso articulada com Apoio Recife 

(supervisora Fátima) sobre usuário Rafael Pereira 

CAA Renata Carvalho 

 

 

Renata Carvalho 

Facilitadores: Renata 

Carvalho e os educadores 

Vera Lúcia e Levi. 

Renata Carvalho 

03.08.14 Plantão domingo; 

Atendimento aos usuários Luciano Clemente, 

Edenldes, Ricardo, Almares e Flávia Cristina; 

Intervenções realizadas quanto a posturas 

inadequadas dentro do espaço junto a usuária 

Verônica; 

Interação em atividades livres junto aos usuários e 

realização de gincana no turno da tarde.  

Acolhimento de retorno de saída terapêutica ao 

usuário Flávio Melquiades; 

Acolhimento aos familiares em visita dos usuários: 

Flávia, José Ricardo e Anderson Herculano 

CAA Renata Carvalho 

 

 

 

 

Equipe Técnica de Plantão 

Renata Carvalho 

 

Equipe Técnica de Plantão 

05.08.14 Reunião técnica; 

Atendimento ao usuário Almares e José Anderson, 

sobre encaminhamentos para retirada de 2ª via de 

CAA Equipe técnica 

Renata Carvalho 
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documentação no balcão da cidadania e agência do 

trabalho para cadastramento, respectivamente; 

Iniciada articulação e discussão dos casos Ivaldo 

Gercino e Carlos André com proposta de 

encaminhamento para APAME 

 

Equipe Técnica 

06.08.14 Atendimento individual ao usuário Wallas com 

articulação para encaminhamento ao CPP; 

CAA Renata Carvalho 

07.08.14 Atendimento a José Antônio  e Luciano clemente, 

com encaminhamentos para solicitação de 2ª vias de 

documentações, articulação com telejudiciário; 

Realização de relatório da usuária Damiana. 

Reunião de turno 

CAA Renata Carvalho 

 

 

Equipe da tarde 

08.08.14 Acolhimento na pernoite do usuário Valmir; 

Atendimento individual a usuária Joadil; 

Não houve grupo de Redução de Danos em virtude 

de algumas demandas do centro. 

CAA Renata Carvalho 

13.08.14  Assembleia e interação junto aos usuários acolhidos 

no centro 

CAA Equipe técnica 

14.08.14 Atendimentos individuais as usuárias Tarcilene, 

Elisangela, Oscilene; 

Elaboração do PIA de Gustavo Luiz; 

Reunião de turno; 

CAA Renata Carvalho 

15.08.14 Realização do grupo de Redução de Danos com a 

apresentação do documentário da TV Futura “Fora 

de Si”; 

CAA Renata Carvalho, Helder e 

o supervisor Luciano. 

16.08.14 Acompanhamento de usuários da Rua no território 

do Pina. Realizadas 3 visitas domiciliares, 2 

atendimentos. 

PINA Renata Carvalho e Fausto 

(motorista da equipe II do 

ANR) 

18.08.14 Realizado atendimento a usuária Márcia Tarciana; 

Retriagem e acolhimento na pernoite da usuária 

Francyelle Nicea; 

Triagem do usuário Rilson 

CAA Renata Carvalho 

20.8.14 Reunião de Equipe; 

Reelaboração do PIA de Tarciana. 

CAA Renata Carvalho 

21.08.14 Assembleia; 

Reunião de turno; 

CAA Renata Carvalho 
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Atendimento a usuária Cibele 

28.08.14 Atendimento aos usuários Jaidete, José Clebson, 

Luis Antônio, Jorge, Joana D’Arc, Francyelle, José 

Anderson. 

Atendimento a mãe do usuário Carlos André; 

Assembleia; 

CAA Renata Carvalho 

 

Renata Carvalho 

Equipe técnica 

29.08.14 Realizada retriagem de Gracie; 

Tentativa de contato com Estação Feliz para 

reagendar visita da usuária Joana D’Arc aos filhos; 

Atendimento via telefone a usuária Márcia Tarciana; 

Contato com apoio Recife sobre usuário Luiz 

Antônio; 

CAA Renata Carvalho 

30.08.14 Acolhimento ao usuário Wallas (em saída 

terapêutica do CPP); 

Retriagem do usuário Emerson Oliveira; 

Triagem de Charles Jean. 

CAA Renata Carvalho 

31.08.14 Realizado atendimento individual a usuária  Maria 

Alves; 

Realizado atendimento ao usuário Jamesson; 

Atendimento em grupo as usuárias Marcela, Maria 

Alves e Francyelle; 

Atendimento e intervenção ao usuário Gustavo Luiz 

ao retornar de saída (horário de visita) com sua 

esposa; 

Realizada Gincana com usuários no centro 

CAA Renata Carvalho/Helder  

Renata Carvalho 

 

Renata Carvalho/Helder 

Renata Carvalho 

 

Equipe de Plantão 

 

 

 

 

 

 

13. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO :   JABOATÃO                                                       

MÊS/ANO: AGOSTO/2014  

  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 O presente relatório tem como objetivo apresentar a Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e ao IEDES, de maneira qualitativa e quantitativa, 

as atividades realizadas no Centro de Acolhimento Intensivo de Jaboatão, no período de 

AGOSTO DE 2014. Descrevemos neste documento todas as ações desenvolvidas  na referida 

unidade, durante o corrente mês, como grupos, passeios culturais, oficinas, atendimentos à 

família, atendimentos individuais, atividades externas, reuniões, investimentos na inserção 

sócio produtiva entre outras. Em consonância com a Política de Assistência Social oferecemos 

acolhimento institucional, garantindo a proteção integral/ abrigo e atendimento a usuários  com 

vínculos sociais e familiares fragilizados ou rompidos decorrentes do uso de crack e/ou outras 

drogas,  oferecendo um ambiente favorável ao estabelecimento de vínculos e a restauração 

biopsicossocial do usuário.  

Durante o mês em pauta, contabilizou-se 12 (doze) admissões sendo 08(oito) 

oriundos do Apoio de Jaboatão dos Guararapes de registro (JB. 1036); (JB. 1153); (JB. 95); (JB. 

1155); (JB. 1156); (JB. 380); (JB. 1165); (JB.1137) e 03 (três) do Apoio Recife de registro (RE. 

220); (RE.1932); (RE. 3821) e 01(um) do Apoio Cabo de registro (CB. 537).  Nesse período, 

continuamos com a alteração na capacidade máxima de usuários para acompanhamento, como 

forma de prestar retaguarda ao Núcleo Recife. Dessa forma, mantivemos acolhimento para 

atender até 33 (trinta e três) pessoas neste Centro de Acolhimento Intensivo.  No que tange aos 

desligamentos, existiram 08 (oito) durante o mês em tela, sendo, 03 (três) por solicitação de 

registro (JB. 1081); (RE. 3630); (JB. 969), 03 (três) por avaliação técnica de registro (JB. 137); 
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(JB. 241); (RE. 3567), 01 (um) por uso de drogas (RE.1370) e 01 (um) por conclusão de PIA de 

registro (RE.01.3203). 

Vale ressaltar como sucesso, o desligamento por conclusão do PIA de um usuário 

no processo de acompanhamento resgatou os vínculos familiares, foi inserido no mercado de 

trabalho formal e retorno ao convívio familiar. 

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

Endereço: Rua D. Maria José Amaral Leite, 489 Candeias - Jaboatão dos Guararapes 

Telefones de Contato: 3468-0058  / 89235524 

Executora: IEDES 

E-mail: atitudeintensivo.jaboatao@gmail.com 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA PRISCILA LINHARES 

SUPERVISÃO MÁRCIA CRISTINA SILVA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA IZABELA MARANHÃO  

TÉCNICO EM PSICOLOGIA CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL  HELLEN RAMOS 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL ALEXSANDRA TAVARES 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE 
VIDA 

ANNE CRISTINA VERÇOSA  

CUIDADORES CRISTIANE LINS DE LIRA 
IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADORES EDVAN SATURNINO 
DAYANE BOYER 
CRISTIANO JOSÉ DA SILVA 
MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO RENATA CHAGAS 
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AUXILIARES DE COZINHA CLAUDIA XAVIER 
CLAUDIA LIMA 
SILVANEIDE OLIVEIRA DA SILVA 

SERVIÇOS GERAIS MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

MOTORISTAS ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 
ERISVALDO MENDES 
BRENO CESAR 
OSVALDO JOSÉ DA SILVA 

VIGILANTES JOSÉ ROBERTO 
EDMILTON GOMES 
JOSÉ SEVERINO ALVES 
JADILSON RAMOS DE FREITAS 

   

 

 

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL LAIS BOTELHO 

MOTORISTA IRANDIR LIMA 

 

 

 

5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 

ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

O presente relato tem por objetivo apresentar, de um modo geral, as atividades 

desenvolvidas, durante o mês de AGOSTO de 2014, na unidade do Centro de Acolhimento 

Intensivo de Jaboatão dos Guararapes - Programa Atitude, no intuito de fornecer dados 

concretos sobre a operacionalização do referido Programa, possibilitando uma melhor 

visibilidade e avaliação de resultados. 

A partir deste mês iniciamos as atividades oficialmente com nova executora IEDES, 

a parceria e contribuição prévia possibilitou a mudança de endereço da nossa sede para melhor 
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acolher os (as) usuários (as) atendidos (as) e proporcionar melhores condições de trabalho à 

equipe técnica, momento marcante que  pudemos contar  com a dedicação de todos os usuários 

e funcionários para organização da mudança e limpeza  espaço. Mesmo com a casa ainda em 

reforma, conseguimos a compreensão de todos para a manutenção de um espaço harmonioso 

e aconchegante.   

Alguns transtornos aconteceram, visto que o espaço ainda estava em reforma 

durante os primeiros dias após a mudança,  vivenciados por todos os usuários e funcionários no 

Centro, dificultando em alguns momentos nossa dinâmica/rotina, porém a equipe se mostrou 

atuante, com a realização de intervenções constantes junto aos usuários, e permaneceu 

tentando seguir com a programação e planejamento juntos aos usuários e familiares.  No 

decorrer do mês contamos com a presença de profissionais do IEDES para agilizarmos demandas 

urgentes no Centro que ainda estavam em processo de construção e organização.  

Diante de tais mudanças, no dia 06/08 a grande maioria dos funcionários 

precisaram se ausentar do serviço para realização da homologação na sede da antiga executora, 

o IATEC, mesmo assim conseguimos manter o funcionamento com a equipe em esquema de 

revezamento. 

Damos destaque a continuidade das articulações coma  rede de saúde, 

principalmente com O CAPS ad e o Posto de Saúde Galba Matos, do município de Jaboatão. 

Através de contatos sistemáticos com os profissionais destas unidades, por meio de visitas 

institucionais, contatos por telefone e encaminhamentos, nossa Técnica de Qualidade de Vida 

junto à equipe vem potencializando as ações de saúde junto à rede Municipal, oferecendo assim, 

um cuidado integral aos usuários que necessitam de tais acompanhamentos de saúde. É de 

extrema importância também os trabalhos de motivação e sensibilização realizados 

constantemente com os(as) usuários (as) assistidos para a realização de exames para 

diagnóstico de  DST´s, HIV e AIDS, no CTA. Conseguimos assim prevenir agravos decorrentes de 

tais doenças, através do diagnóstico precoce que possibilita, o tratamento antes mesmo de 

surgirem os sintomas.   

No mês em curso , foi iniciada pesquisa da FIOCRUZ sobre vulnerabilidade ao HIV e 

outras doenças infecciosas. O que possibilitou também a testagem rápida e coleta de materiais 
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para detecção de sífilis, tuberculose, Hepatite, HIV e AIDS dos usuários entrevistados. A 

coordenadora da pesquisa envia a agenda das visitas aos referidos Centros para organização das 

atividades diárias, com ciência da Gerência de Políticas Sobre Drogas e das Coordenações 

Técnicas e de Núcleo. As atividades em relação a esta pesquisa contam também com o apoio da 

Técnica de Qualidade de Vida do Intensivo. 

A grande maioria dos usuários que chegam ao Centro Intensivo, estão com alguns 

ou todos documentos civis faltantes, sabemos que os documentos civis são de extrema 

importância para a condução do Pia – Plano Individual de Acompanhamento destes, assim 

houveram 12 encaminhamentos para retirada de documentos como Registros de Nascimento, 

RG, Reservista entre outros.  

Em relação aos investimentos nas  inserções sócio produtivas, tivemos 12 

encaminhamentos de usuários para trabalhos informais e  temporários, 03 usuários 

encaminhados para agencias de emprego.  

Com vistas à elevação da escolaridade foram encaminhados 04 usuários para 

matrícula na rede de educação formal, referente a parceria realizada com Escolas Públicas da 

Rede Municipal das proximidades. 

As atividades com o objetivo de possibilitar maior aproximação e cuidado aos 

familiares dos(as) usuários(as) acompanhados(as) tem ganhado destaque e investimentos 

diários da equipe, concretizados com a reformulação do grupo família, visitas domiciliares, 

intervenções, atendimentos individuais sistemáticos à famílias e sensibilização via telefone e ou 

durante as visitas à unidade para maior participação nos grupos família. Enfatizamos a 

importância destes momentos de cuidado voltado aos familiares para melhor entendimento da 

dependência, uso e abuso de Substância Psicoativas, além de considerarmos crucial o 

reestabelecimento dos laços familiares e afetivos para a evolução do PIA das pessoas 

acompanhadas. 

Com o objetivo de possibilitar uma maior aproximação e qualificar as intervenções 

dos profissionais do turno da noite, a supervisão iniciou em agosto a realização de reuniões com 

os dois plantões noturnos (12x36h), o que vem sendo percebido de forma positiva, inclusive 

com maior autonomia, intervenção e mediação de conflitos da equipe. Esta atividade acontecia 
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anteriormente dentro da nossa programação de atividades apenas com os turnos da manhã e 

da tarde com a equipe técnica. Houve a continuidade destas reuniões de turno, porém devido 

ao Curso de formação de Políticas Sobre Drogas de Jaboatão, iniciado no mês corrente, com a 

participação de dois Técnicos Sociais de Serviço Social e três Educadores, sentimos dificuldade 

em realizar reuniões com os turnos da manhã e tarde. Para resolução de tal problemática 

estamos em momento de reorganização desses encontros semanais em novos horários.  

Gostaríamos de destacar a seleção realizada pelo IEDES para o cargo de educador 

que culminou na admissão de um novo profissional na equipe do referido Centro, o Educador 

Edvan Saturnino, para o turno da noite, completando o quadro da nossa unidade. Houve ainda 

a solicitação de afastamento do Programa da Técnica Social em Psicologia, motivada por 

questões pessoais, Izabela Maranhão, a mesma participou dia 27/08  da última Assembleia e o 

inicio da Reunião Técnica, com o objetivo de despedir-se da função junto à usuários e 

funcionários. Cabe aqui agradecer e reconhecer a grande colaboração, parceria, compromisso e 

responsabilidade ao assumir sua função desde o momento que foi admitida no Centro. Diante 

da vaga surgida para Técnico Social em Psicologia, houve  o interesse da Psicóloga Denise Faro 

que encontrava-se no Apoio como Técnica do Atitude nas Ruas de Jaboatão. Após conversa 

entre Coordenações Técnicas do Apoio e Intensivo, juntamente com a Coordenação de Núcleo, 

Denise é chamada para compor a equipe do Intensivo e inicia suas atividades no dia 28/08. 

 Diante das dificuldades enfrentadas nos meses anteriores, a comemoração do 

Aniversariantes do Mês não vinha ocorrendo há em torno de 6 meses, fato percebido pela 

equipe no mês anterior em reunião técnica, a partir disto planejamos o acontecimento desta 

comemoração para a última quarta do mês, dia 28.08.  Nesta data, ocorreu a comemoração, 

após a Assembleia, com a participação de toda a equipe técnica e usuários. Momento que 

destacamos como bastante significativo, pudemos comemorar o aniversário de 05 (cinco) 

usuários: Cláudio, Leonardo, Rodrigo, Adelson e Almares Luis, além de funcionários. 

Ressaltamos que esta atividade proporcionou um momento de descontração, confraternização 

e integração entre usuários e equipe. Os usuários inclusive verbalizaram a satisfação de estar 

comemorando seu aniversário naquele momento, muitos tinham perdido o sentido de tal 

prática e outros nunca o tinham comemorado.  
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Atualmente a gestão vem observando uma dinamização da prática profissional na 

unidade, reverberada em maior qualidade do acompanhamento aos usuários assistidos. Fatos 

evidenciados com a maior integração  e cuidado com o acolhimento aos mesmos.  Hoje, 

sentimos mais leveza nas discussões, encaminhamentos e articulação com a rede por toda 

equipe, inclusive sendo observado pela consultora, Catarina Medeiros na última reunião técnica 

que participou. Percebemos que os constantes investimento realizados diariamente pela gestão 

junto à equipe, os planejamentos e discussões nas reuniões técnicas, à colaboração da 

Consultoria, a reavaliação do cronograma de atividades, a mudança do espaço físico e a chegada 

da nova executora foram de extrema importância para a concretização das melhorias visíveis 

hoje na Unidade do Intensivo Jaboatão.  

Recebemos a visita do Coordenador da GPD – Gerência Geral de Políticas Sobre 

Drogas, Rafael West, no dia 13.08, no horário da manha com o objetivo de conhecer as novas 

instalações do Intensivo Jaboatão e comunicar sobre filmagem e entrevista que ocorrerá 

posteriormente na unidade para conhecer Programa Atitude e sua experiência em relação a 

Política Sobre Drogas do estado de Pernambuco, iniciativa da comitiva do candidato ao Governo 

Estadual Paulo Câmara (PSB). Realizada roda de diálogo no momento com usuários(as) onde 

Rafael West oportuniza a escuta sobre as percepção destes em relação às novas instalações e 

perspectivas em relação as mudanças futuras na estrutura física da unidade. Quanto à visita e 

entrevista no local, todos os usuários concordam em participar, com uma avaliação positiva, 

visto que é uma oportunidade de mostrar nossa experiência de cuidado e firmar a importância 

do Programa para todas as vidas que passam por nossos serviços. 

No dia 26.08, recebemos em nosso centro, a visita da Comitiva do candidato ao 

Governo Estadual Paulo Câmara (PSB), no horário da tarde para entrevista ao Coordenador da 

GPD, Rafael West, com a presença de Evaristo Filho e equipe. Na oportunidade houve ainda 

breve filmagem do cotidiano da nossa unidade. Os usuários apresentaram os trabalhos 

realizados através das oficinas de percussão e capoeira. 

No que concerne às atividades grupais que foram reformuladas no mês em 

destaque, contabilizamos uma média de três grupos por dia e cinco oficinas semanais. Incluímos 

duas novas atividades lúdicas no cronograma de atividades: oficina de capoeira e de percussão, 

facilitadas pelos Educadores Sociais do turno dia, profissionais que contam com tais habilidades 
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e desenvolvem estas oficinas contando com uma ótima adesão dos usuários. Houve um 

remanejamento da oficina de culinária, que acontecia no sábado e passou para a quarta feira 

pela manhã.  E ainda a inserção de novas modalidades de grupos operativos, como o Grupo Boa 

Tarde e o Grupo Feminino. Com o objetivo de aproximar os laços familiares e ofertar um maior 

cuidado às famílias dos usuários tornamos o Grupo Família semanal, antes ocorrido 

quinzenalmente, em nova formatação: usuários e familiares integram o grupo, sendo aberto 

também para usuários que obtiveram Conclusão do PIA nesta unidade e também usuários 

acompanhados pelo Aluguel Social. 

No dia 13.08, a notícia da morte Eduardo Campos, abalou funcionários e usuários 

do nosso Centro. Sabemos da magnitude do Governo de Eduardo campos para o Programa 

Atitude, e por isto os funcionários e usuários planejaram prestar uma homenagem no dia do seu 

velório. Os usuários produziram cartazes e faixas em homenagem a Eduardo Campos  e levaram 

até o velório com 5 representantes dos nossos usuários e 2 funcionários, no local se reuniram 

representantes de todas as unidades do Programa Atitude o que culminou num momento de 

homenagem ao ex-governador, querido e admirado por todos. 

Gostaríamos de destacar alguns avanços citados pela equipe técnica no Mês de 

agosto:  

Avanços: 

 Inicio das oficinas sob a orientação dos educadores sociais; 

 Melhoria da qualidade no trabalho desenvolvido pelos profis

sionais do Programa 2º tempo, que oferecem atividades duas vezes por s

emana dentro na nossa unidade, voltada à atividades esportivas e lúdica

s, devido a parceria estabelecida com a Secretaria de Esportes e Lazer d

e Jaboatão; 

 Permanência da boa relação com o CAPS Ad – Jaboatão d

os Guararapes; 

 Acesso ao Posto de Saúde Galba Matos pelos usuários, ga

rantindo maior autonomia nas resoluções de suas questões de saúde. Po
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rém, destacamos maior dificuldade nas marcações este mês, sendo relac

ionado a mudança do Apoio para mesma localidade; 

 Boa relação com as Escolas onde as quais são encaminhad

os e estão matriculados usuários acompanhados por nossa unidade. Os t

écnicos sociais de referencia mantêm comunicação periódica com as esc

olas com o objetivo de viabilizar um melhor acompanhamento e suporte a

os alunos, com motivação para o não abandono da vida escolar e elevaç

ão da escolaridade 

  

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA  

 No mês de Agosto de 2014, foram realizadas neste setor: facilitação em grupos, 

atendimentos individuais, atendimentos de técnico de referência para evolução do PIA (Plano 

Individual de Acompanhamento) dos usuários acompanhados, mediação de conflitos, 

atendimentos à família, participação em reuniões,  assembleias com toda equipe  e usuários, 

desligamentos, encaminhamentos para o SUS. Colaboração na organização na nova Casa do 

Centro Intensivo. 

Houve direcionamento para as ações específicas com o foco na facilitação e co-

participação em grupos, articulações com CAPS ad para acompanhamento de usuários do 

serviço, atendimentos individuais, atendimentos de Técnico de Referência para continuidade da 

evolução dos PIA’s( Plano Individual de acompanhamento) dos usuários, mediação de conflitos, 

atendimentos às famílias, acolhimentos  aos usuários oriundos do Apoio Jaboatão e outros 

municípios, participação em Reuniões Técnicas,   encaminhamentos para retirada de 

documentos civis. Realizando com intensidade as saídas dos usuários para resolver demandas 

variadas na Rede de Saúde do Município de Jaboatão: UPA de Barra de Jangada,  Policlínica em 

Prazeres e a Unidade Básica de Saúde  Galba Matos. 

Importante ressaltar  a inserção de dois novos grupos; “o Boa Tarde”, visando a 

sensibilização para a segunda etapa do dia,  no período da tarde, facilitando a sensibilização à 

participação nos grupos, oficinas e mediações de conflitos e demandas variadas na questão 

relacional .  E o “ Grupo com os Usuários e suas respectivas Técnicas de Referência”, o qual 
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favoreceu uma escuta  e intervenção terapêutica  grupal, os mesmos demonstraram interesse  

e participação ativa.  Ficou acordado que estes grupos serão realizados quinzenalmente, e cada 

TR fará a programação dentro do planejamento de suas atividades.  Durante varias discussões e 

avaliação em reunião técnica, a equipe continua tentando dar um "Plus" nas reuniões de família, 

então ficou acordado que acontecerá toda quinta feira e contará com a participação também 

dos usuários, assim conseguimos realizar neste mês um primeiro encontro bastante produtivo. 

 Procuramos contemplar o calendário Anual da Assistência Social e da Saúde, 

trabalhando temáticas :” Dia dos Pais”;   a ” Escravidão”, com a realização de  um Passeio  

Terapêutico ao Museu da Abolição; “Tabagismo”, com o resgate da questão preventiva e do 

cuidado sobre tal dependência.   Foi agendada a  participação dos usuários  no Fórum de 

debates  no SESC de Santo Amaro, sobre o “ 29  de agosto, Dia  Nacional de Combate ao Fumo” 

, o  qual não ocorreu devido ao movimento da greve dos motoristas existente no momento. O 

encontro foi remarcado para o dia, 25/09. Observamos um retorno positivo do envolvimento 

dos usuários, denotando posturas de auto valorização pela oportunidade nestes momentos de 

interação social e do sentimento de  incentivo à autoestima.  

Visando também a inserção socioprodutiva dos(as) usuários(as) acompanhados(as) 

foram  realizadas  a elaboração de currículos, motivação para entrega destes e 

encaminhamentos para cadastro na agência do trabalho. 
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DATA ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL 

 

 

04/08 

Reunião de Equipe/Turno com a Supervisora, com o objetivo de 
avaliar, construir e dar encaminhamentos para os casos 
acompanhados; como direcionar discussões para a Reunião Técnica.    

Articulação com o Aluguel Social para discussão do caso de Luis 
Otávio  

Atendimento para acompanhamento do PIA do usuário Luis Otávio 

Acompanhamento para evolução do PIA do usuário Cosmo Lúcio. 

 

 

Intensivo 

 

 

Márcia, Izabela e Hellen 

 

Izabela e Laís 

 

 

Izabela Maranhão 

 

Izabela Maranhão 
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06/08 

Realizado Grupo sobre desrespeito e intrigas entre os usuários; 

Participação em Reunião Técnica;  

Atendimento para acompanhamento do PIA de Claudio Correia; 

Atendimento para acompanhamento PIA de José Carlos; 

Articulação com o Apoio Jaboatão (Supervisora Cristiane Tadu) sobre 
a evolução e o possível aluguel de  Luis Otávio; 

Atendimento (via fone) a mãe Nadja de Luís Otávio para reagendar 
atendimento familiar – Marcado para dia 11/08/14; 

Atendimento (via fone) a genitora de Claudio Correia para agendar 
atendimento familiar – Marcado para dia 08/08/14; 

Intervenção ao usuário Lindomar sobre quebra constante de regras; 

Atendimento individual a usuária Mariana; 

Intervenção a Claudio Correia sobre Ismael (Izabela e Cristina). 

 

Acompanhamento para evolução do PIA de Luís Otávio 

 

 

 

Intensivo 

 

 

 

 

 

Intensivo 

 

Supervisão, Consultoria e Eq. 
Técnica. 

 

 Izabela Maranhão 

“ 

“ 

 

 

 

Izabela Maranhão 
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07/08 

Realizado Grupo Despertar 

Acompanhamento para evolução do PIA de Claudio Correia 

Atendimento a Cosmo Lúcio 

Encaminhamento de Mariana para o SUS (Clínico e prevenção) 

Articulação com a Escola Paulino Menelau (Max) – justificar faltas de 
alguns usuários devido ao processo de mudança de casa do Intensivo 

Intensivo 

Intensivo 

PSF Galba Matos 

 

 

Intensivo 

 

 

 

Izabela Maranhão 

 

 

 

 

 

 

 

08/08 

 

 

Não houve Grupo Prevenção de Recaída devido à mobilização de 
mutirão de limpeza e organização do espaço físico do Intensivo; 

Atendimento a família de Cláudio Correia – genitora Marinalva; 

Atendimento a Amaro; 

Atendimento a Mariana; 

Atendimento (via fone) familiar à tia Maria Soledade de Mariana e 
sensibilização para acompanhamento no processo de cuidado da 
usuária no Intensivo; 

Encaminhamento de Claudio Correia a rede SUS; 

Articulação com o CAPS-AD de Prazeres. 

 

 

 

 

Intensivo  

 

 

 

CTA 

Intensivo 

 

 

 

 

 

Izabela Maranhão 
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09/08 

 

Articulação com o Abrigo “Lar Batista Elizabeth Mein” com o 
objetivo de autorização de visita dia dos pais do usuário Amaro 

Pedro. 

 

 

 

Intensivo 

 

 

Izabela Maranhão 

 

 

 

13/08 

Acompanhamento para evolução do PIA de Cosmo Lúcio; 

Acompanhamento para evolução do PIA de José Carlos; 

Acompanhamento para evolução do PIA de Almares; 

Acompanhamento para evolução do PIA de Mariana; 

Intervenção a Claudio Correia sobre constantes desentendimentos 
com demais usuários; 

Participação em roda de conversa com Rafael West, coordenadora 
técnica e usuários do Centro sobre o Programa Atitude; 

Participação em Reunião Técnica. 

 

 

 

 

 

Intensivo 

 

 

 

 

Izabela Maranhão 

 

 

Priscila, Rafael West e equipe do dia 

Toda equipe 
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14/08 

Encaminhamento de Mariana a rede SUS – CTA; 

Realizado Grupo Despertar; 

Atendimento a Ismael; 

Mediação de conflito entre Deivison e Ismael sobre sumiço de objetos 
pessoais; 

Intensivo 

 

Intensivo 

Intensivo 

 

Intensivo 

 

 

Izabela Maranhão 

 

Izabela Maranhão 

Izabela e Hellen 

 

 

15/08 

Desligamento de Amaro Pedro (Avaliação Técnica) juntamente com a 
Técnica Social de Serviço Social Hellen; 

Atendimento ao usuário Lindomar sobre importância na participação 
nos grupos temáticos; 

Acompanhamento de evolução do PIA de José Ramos; 

Atendimento a Almares sobre projeto de vida; 

Realizado Grupo Prevenção de Recaída. 

 

 

Intensivo 

Izabela e Hellen 

 

Izabela Maranhão 
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18/08 

 

Atendimento a Lindomar sobre quebra de regras; 

Realizado atendimento para acompanhamento do PIA de Claudio 
Correia; 

Conversa com a supervisora sobre dificuldades pessoais e problemas 
de saúde na família. 

 

Intensivo 

 

Intensivo 

 

Izabela Maranhão 

 

Izabela Maranhão 

 

 

20/08 

Atendimento a Claudio Correia; 

Atendimento a família (genitora) de Claudio Correia (via fone)  

Feita Ficha e Termo de Desligamento de Luís Otávio – Avaliação 
Técnica; 

Participação em Reunião Técnica; 

Conversa com a coordenação sobre problemas pessoais, informando 
da impossibilidade de continuar trabalhando neste momento no 
Programa Atitude, pedindo baixa na minha contratação. 

 

 

Intensivo 

 

 

Izabela Maranhão 
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24/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado Grupo com os usuários sobre sumiço de objetos pessoais, 
enfatizando a importância do respeito ao próximo e ao espaço 
coletivo e terapêutico; 

Atendimento a Claudio Correia - mediação de conflito; 

Atendimento a Lindomar; 

Atendimento a Barbara Bruna sobre resgate de vínculos com a 
genitora; 

Atendimento individual para evolução do PIA de Cosmo Lúcio e 
Almares Luís; 

Encaminhamento - Saída terapêutica de Claudio Correia; 

Atendimento a Fabiana sobre resgate de vínculos familiares; 

Atendimento  a Adelson; 

Escuta  a Jailson sobre projeto de vida; 

Atendimento a genitora de Flávia – Fátima (visita familiar); 

Atendimento a avó de Barbara – Luzinete (visita Atendimento a 
companheira de Elizangela – Jacicleide (visita familiar) 

familiar) 

 

Atendimento a companheira de Elizangela – Jacicleide (visita familiar) 

 

 

 

 

Intensivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensivo 

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Maranhão 
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Atendimento a família de Claudio (visita familiar) – 06 pessoas 

Atendimento a família de Fabiana (visita familiar) – 04 pessoas 

Atendimento a genitora de Luciano – Mariluzia (via fone)  

Atendimento ao irmão de Fabiana – Douglas (via fone) 

 

 

 

Izabela Maranhão 

 

25/08 

 

 

 

Realizado Grupo Despertar – os usuários foram comunicados da 
minha saída; 

Atendimento a José Carlos sobre saída terapêutica; 

Atendimento a genitora de Almares – Magali para articulação de 
saídas; 

Atendimento a José Antônio; 

Encaminhamento de José Carlos a Agência do Trabalho; 

Encaminhamento de Claudio para inserção profissional- Construtora 
NG. 

Intensivo 

 

 

Intensivo 

 

Intensivo 

 

Izabela Maranhão 

  

 

 

 

 

Izabela Maranhão 
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01/08 Preenchimento do cadastro de usuários para a Qualificação 
Profissional/ Mercado de Trabalho. 
 
Realizadas Saídas Terapêuticas para os usuários: Ivanildo (curativo na 
UBS), Diogo (fortalecimento de vínculo familiar), Kleber ( trabalho), 
Cláudio para contato de trabalho. 
 
Realizados atendimentos individuais aos usuários:Dayvison Alves e 
Jaílson, orientação sobre Redução de Danos diante processos de 
recaída;  Amaro Pedro, intervenção sobre limites de atuação;  Fabiana 
Dantas para mediação de conflito com outro usuário e feita saída 
terapêutica para marcação de consulta na UBS. 
 
 
Atendimento / intervenção para mediação de conflito entre os 
usuários André e Luciano. 
 
Realizado atendimento à genitora do usuário Washington, 
convidando para a reunião de família e sensibilização quanto à 
importância do acompanhamento familiar no processo evolutivo do 
usuário. 
 

Centro Intensivo Cristina Chagas Patriota 

04/08 
 
 
 

Realizados atendimentos aos usuários: Lindomar, encaminhamento 
para UBS para tratamento da DST; Ismael para  informar mudança de 
horário no CAP S ad;  Gleydson encaminhamento para UBS(marcação 
de dentista). 

Centro Intensivo Cristina Chagas Patriota 
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05/08 Mobilização de todos os usuários para organização na mudança de 
casa, realizada neste dia. 

Centro Intensivo Cristina Chagas 

06/08 Realização de atendimento individual aos usuários: Ismael e Cláudio 
para intervenção/reflexão sobre limites de atuação. 

Centro  
Intensivo 

Cristina Chagas 

07/08 Realização do Grupo Expressão,sendo trabalhada a temática : 
Escravidão/comportamento. Foi utilizado um vídeo sobre “a história 
dos escravos na África”.  
 
Realizado atendimento ao familiar de Dayvison Leandro para 
sensibilização sobre a importância do acompanhamento e  
participação na reunião de família. 
 
Realizado grupo com os usuários sobre a cooperação na limpeza  e 
organização do novo espaço. 
 

 
 
 
 
Centro Intensivo 

Cristina Chagas 
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08/08 Realizados atendimentos individuais aos usuários: 
-Fabiana Dantas focando saída para a UBS ,Galba Matos, avaliação 
sobre saída terapêutica para visita da genitora enferma, realizada 
ligação para o irmão para saber do estado de saúde da mesma;  
-Amaro Pedro para o planejamento das saídas  visando contato com 
o Ministério do trabalho, Climope para realização de exame e visita à 
filha que está internada num Abrigo em Recife;       
-Lindomara facilitação de contato com amigo que mora em Santa 
Cruz do Capibaribe sua cidade natal;  -  Wellington para marcação do 
Ortopedista na  Policlínica em Prazeres;     
-Luciano avaliação sobra a saída terapêutica para fortalecimento de 
vínculo familiar, encaminhamento para matrícula na escola Paulino 
Menelau e saída para a  consulta com o dentista na UBS;     
-Lucrécio agendamento para retirada de fotos para a confecção de 
documentos e facilitação para o contato com familiar via telefone;      
-Glaydson encaminhamento para a escola Paulino Menelau( 
realização de matrícula), saída terapêutica para visitar o irmão no 
presídio em Vitória de Santo Antão. 
 
Realizado o primeiro “Grupo Boa Tarde”, focando a reflexão sobre a 
comemoração do dia dos Pais sendo feito um cartaz com mensagens 
a serem expostas durante a visita do final de semana. 
 
Realizado atendimento/ intervenção para mediação de conflitos 
entre os usuários Edmilson e Fabiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Intensivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Chagas 
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11/08 Realizado Grupo Expressão, sendo trabalhada a temática “Conceito, 
preconceito e valores individuais”. 
 
Realizados atendimentos individuais aos usuários:  
- Glaydson para facilitar contato familiar, encaminhamento para a 
Agência de Trabalho; 
  -  Fabiana Dantas para facilitar contato com o responsável pelo 
projeto da aquisição de sua casa; 
- Lindomara facilitar contato com o amigo , o qual está 
providenciando o número de telefone da irmã do usuário. 
 -  Wellington para encaminhamento à Policlínica de 
Prazeres,consulta com ortopedista . 

 
 
 
 
 
Centro Intensivo  

 
 
 
 
 
Cristina Chagas 



           

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

110 

 

12/08 Atendimento para evolução dos PIA”s ( Plano individual de 
acompanhamento) do usuários: 
 
  - Amaro Pedro para avaliação e reflexão sobre as saídas terapêuticas 
anteriores e os próximos encaminhamentos, como postura irritadiça 
dentro do Centro; 
 
   - Fabiana Dantas denota o desejo em realizar curso preparatório 
para o vestibular, feito encaminhamento para UBS para marcação de 
exame preventivo e para a delegacia para fazer um boletim de 
ocorrência; pois perdeu seus documentos na última saída 
terapêutica; 
 
    - Lucrécio Santos , encaminhamento para UBS para continuar 
processo de vacinação iniciado desde o Apoio/Jaboatão; para obter 
informações sobre  matrícula na escola Paulino Menelau. 
 
 Acolhimento ao usuário oriundo do Apoio Jaboatão, Ítalo Francis 
Azevedo Monteiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Intensivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Chagas 

13/08 Realizado atendimento individual ao usuário Luciano Soares para 
avaliação de saída terapêutica com a finalidade de fortalecimento de 
vínculos familiares. 
 
Participação em Assembléia com usuários e Equipe.  

Centro Intensivo Cristina Chagas 
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14/08 Realização do Grupo Boa Tarde, utilizando um texto chamado “os 
dois cachorros”,para ser favorecido um momento de reflexão sobre 
a qualidade dos pensamentos individuais. 
 
Realizados atendimentos individuais aos usuários: 
- Cláudio para intervenção quanto aos limites de atuação;  
- Wagner, o qual demandava uma escuta terapêutica, trouxe o desejo 
em pedir seu desligamento, desistindo em seguida; 
  - Fabiana Dantas liberação de saída para resolver pendência de 
contrato  trabalhista; 
  - Lucrécio para facilitar saída à escola que estudou para solicitar 
transferência; 
   - Luciano Soares , encaminhamento para UBS para consulta 
odontológica;  
  Atendimento à genitora de Wagner - sensibilização para repensar 
solicitação de desligamento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Intensivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Chagas 
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15/08 Realizada intervenção com o usuário Ismael  do Nascimento Silva 
para  efetivar seu Desligamento por Avaliação da Equipe; 
 
 Realizados atendimentos individuais aos usuários, Glaydson, 
Lucrécio e Almares para facilitar contato com seus familiares via 
telefone; 
 
Atendimento/intervenção para mediação de conflito  entre os 
usuários Almares e Lucrécio. 
 

Centro Incentivo   Cristina Chagas  
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16/08 Realizadas liberações das saídas terapêuticas para contato familiar 
dos seguintes usuários: André, Kleber, Diogo, Wagner. 
 
Realizados telefonemas para os usuários falarem com seus 
respectivos familiares: Edmilson, Cosmo, Wagner, Luciano, André. 
 
Realizada intervenção/reflexão em grupo com os usuários sobre os 
cuidados com os  materiais de higiene e limpeza; 
 
Realizado resgate de contato com a irmã do usuário   Lindomar, 
facilitado pelo amigo, os quais moram no interior de Pernambuco; 
Realizados atendimentos aos familiares dos usuários: Ítalo e André, 
os quais receberam visitas neste dia; 
 
Realizado um grupo para avaliação e reflexão sobre conduta 
transgressora dentro do espaço, diante de um fato ocorrido pela 
manhã.    
      Diante do contexto, lamentável, sobre o falecimento do político e 
criador do Programa Atitude,  Eduardo Campos, os usuários pediram 
para participarem das últimas homenagens durante o velório no 
centro do Recife. Foi realizado um grupo representativo , os quais 
foram juntos com os do Apoio Jaboatão, educadores e motoristas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Intensivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Chagas 



           

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

114 

 

18/08 
 

Realizado o Grupo Expressão, buscando- se trabalhar a temática: “ A 
História da escravidão na África”, como facilitador de uma reflexão 
sobre questão cultural e influência no comportamento humano, no 
qual foi realizado um Passeio  ao MUSEU  da Abolição, localizado no 
bairro da Madalena. 
 
Realizados atendimento e dado continuidade aos PIA’s dos seguintes 
usuários: 
 - Luciano Souza, sendo feito encaminhamento ao banco para 
desbloqueio do cartão e a saída terapêutica para fortalecimento de 
vínculo familiar. 
 
Realizada Visita Institucional à ONG, “Margens da Graça”, localizada 
ao lado do Centro Intensivo, a qual trabalha com a questão do tráfico 
humano, realizando ações dentro desta comunidade.  Alguns 
usuários foram convidados a participarem de um evento sendo 
autorizado após avaliação da Equipe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Intensivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cristina Chagas 
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19/08 Realizados os  Desligamentos  a pedido dos  usuários:    Washington 
Abdalla Santos e  Wagner Gomes Pedrosa , os  quais estavam  
irredutíveis em suas  decisões,   não acatando as  intervenções  da 
Equipe. 
 
Realizado o Desligamento do usuário Jonathan Ayron por Avaliação 
da Equipe, devido à conduta transgressora (uso de droga),dentro do  
espaço.  
 
Realizado atendimento ao familiar do usuário Adelson, o qual foi 
socorrido na UPA de Barra de Jangada, devido ao episódios de 
inúmeras crises convulsivas.  
 

 
 
 
 
 
 
Centro Intensivo 

 
 
 
 
 
 
Cristina Chagas 

20/08 Atendimento individual ao usuário Amaro Pedro, o qual solicitou uma 
declaração para entregar no trabalho informal, que acabou de ser 
inserido. 

Centro Intensivo Cristina Chagas 
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21/08 Realizado atendimento ao familiar aos usuários: 
 Lindomar, solicitando agilização do documento,  Certidão de 
Nascimento ( segunda via), através de  telefone; 
  Atendimento a tia do usuário Ítalo, que trouxe relato da história do 
mesmo, inclusive de situação de rua, após a qual trouxe a situação de 
rua após o falecimento do genitor  há dois anos. 
 
Atendimentos aos usuários: - Cláudio falando sobre a comemoração 
do seu  aniversário e a vinda dos familiares neste dia.  
-  Lindomar sobre limites de atuação. 
 
 

Centro Intensivo Cristina Chagas 

22/08 
 

Atendimentos individuais e continuidade aos PIA’s dos usuários: 
Glaydson para avaliação das saídas terapêuticas e facilitação do 
estreitamento de vínculo familiar; 
   Lindomar sendo trabalhado seu processo de instabilidade 
emocional e avaliação da primeira saída terapêutica para encontro 
íntimo; 
   Lucrécio sensibilização para o contato familiar; 
Fabiana , sendo feito encaminhamento para o dentista na UBS como 
também a realização do exame ginecológico; 
   Leonardo Jerônimo avaliação de saída terapêutica para visitar a 
filha; 
   Atendimento familiar para o usuário Glaydson para solicitação de 
transferência da escola onde estudava pelo Pro jovem. 

 
 
 
 
 
 
Centro Intensivo 

 
 
 
 
 
 
Cristina Chagas  
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25/08 
 
 
 

Realização do Grupo Expressão: Trabalhada a temática: “Tabagismo”,   
haja vista se aproximar  um evento sobre  “ o dia Nacional de combate 
ao Fumo”, que acontecerá no SESC de Santo Amaro, onde a proposta 
é favorecer a participação e a reflexão  dos usuários  sobre  esta 
dependência. 
 
Realizado Acolhimento ao usuário Rodrigo Barbosa Lima, oriundo do 
Apoio Jaboatão. 

Centro Intensivo Cristina Chagas 

26/08 
 

Atendimento individual e continuidade do PIA da usuária, Fabiana 
Dantas - avaliação  e reflexão  sobre a evolução  de seu planejamento 
individual e as relações interpessoais como afetivas dentro do 
espaço. 
 
Atendimento ao usuário Luciano Soares, encaminhamento para 
consulta com a psiquiatra  do CAPS AD René Ribeiro, onde é  
acompanhado. 

Centro Intensivo Cristina Chagas 

27/08 Participação da Assembléia com os usuários junto com toda a Equipe. 
 
Realização de saídas terapêuticas para os usuários Wellington, 
Lucrécio e Lindomar para a UBS Galba Matos - consulta com o médico 
clínico.  

Centro Intensivo Cristina Chagas 
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28/08 Realização da Reunião de Família com a participação dos usuários. 
Não houve a presença de familiares, no momento. Realizada uma 
técnica para favorecer a sensibilização quanto ao tema: “a 
importância da família em minha vida”.     
 
Atendimentos individuais aos usuários: 
    Bárbara Bruna Ferreira, para encaminhamento para a UPA de Barra 
de Jangada, devido a  queixa de dor abdominal; 
 
    Lindomar e Leonardo, os quais demandavam  escuta terapêutica, 
diante da instabilidade emocional, favorecido contato familiar. 

 
 
 
 
 
Centro Intensivo 

 
 
 
 
 
Cristina Chagas 

29/08 Realizado Grupo com oito usuários  em acompanhamento, conforme 
avaliado e sugerido em Reunião Técnica. 
 
Atendimentos individuais e continuidade dos PIA’s dos usuários: 
    Lindomar, encaminhamento para a retirada de foto para confecção 
de documentos;   saída para a UBS, tratamento odontológico e para 
a Policlínica em Prazeres, consulta com o médico, devido aos 
sintomas produtivos que vem apresentando. 
 
Realização de reunião no quarto feminino para mediação de conflitos 
entre as usuárias. 

 
 
 
 
 
Centro Intensivo 

 
 
 
 
 
Cristina Chagas 
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30/08  Realizada intervenção com usuários: Dayvison Alves, Anderson, 
Jaílson e Dayvison Leandro, devido ao descuido com seus objetos 
pessoais. 
 
Realizados atendimento aos familiares dos usuários: Elisângela, Ítalo, 
Almares, Flávia e Glaydson, os quais vieram visitá-los . Realizada 
sensibilização para a participação na Reunião de família. Contato 
telefônico com a tia de Lucrécio, após diversas tentativas sem 
sucesso, a qual acordou vir visitá-lo.   
Contato telefônico com a irmã do usuário Eraldo, recém  admitido no 
Centro. 
  

 
 
 
 
 
 
Centro Intensivo 

 
 
 
 
 
 
Cristina Chagas 
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30/08  Atendimentos individuais aos usuários e continuidade dos PIA’s: 
 
- Ítalo que apresentou sintomas de abstinência, encaminhado para 
avaliação médica; 
- Jaílson que denotou postura inquieta diante de conflito afetivo com 
a companheira dentro do espaço; 
  - Leonardo, feito encaminhamento à  UBS  para abertura de 
prontuário e saída para fortalecimento de vínculo familiar; 
   - Lucrécio, encaminhamento para consulta no clínico, UBS; 
   - Fabiana, intervenção diante de conflito afetivo com outro usuário 
no mesmo espaço, demandava escuta; 
   - Luciano Soares, saída terapêutica para perícia médica e avaliação 
para incentivar o convívio familiar; 
 - Glaydson, marcação e continuidade do tratamento odontológico na 
UBS, Galba Matos e intervenção sobre as ausências nos grupos e 
posturas inadequadas no espaço; 
    - Eraldo, fortalecimento de vínculo terapêutico; agendamento de 
saída para a CAEL acompanhado com os familiares; 
 - Wellington , o qual denota uma postura mais tranqüila quanto ao 
seu projeto de vida, trouxe o sentimento de felicidade por estar 
resgatando  o contato com o genitor, já idoso. 

Centro Intensivo Cristina Chagas 
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DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

Descrevemos como ações do Serviço Social neste Centro, a escuta qualificada, os atendimentos ind
ividuais, acompanhamentos semanais dos planejamentos individuais com diversos direcionamentos, m
ediação de conflitos entre usuários, articulações realizadas com a Rede de Saúde, em especial o CAPS A
D, US – Galba Matos, UPAS e Hospitais. Atendimento e articulação com famílias na perspectiva de forta
lecimentos dos vínculos e possíveis reinserções familiares, participação em reuniões, alimentação de pl
anilhas quantitativas, acolhimento de novos usuários, desligamentos, encaminhamentos para retirada 
de documentos, dentre outros.  

Foram desenvolvidas atividades neste mês, focando na preparação para conclusão de atendimento do 

usuário Ivanildo Valério e na acolhida de novos usuários. 

Foram realizados atendimentos individuais para acompanhamento do processo de cuidado dos acolhidos, 

com desenvolvimento de trabalhos individuais e coletivos para os mesmos possam fazer bom uso do espaço. 

O acompanhamento se dá de forma sistemática com escuta qualificada e orientações que podem 

colaborar com processo de superação das dificuldades. Com estímulo ao convívio, protagonismo, autonomia, 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e o desenvolvimento de projetos pessoais.  

Foram incluídos no Cadastro para Qualificação Profissional/ Mercado de Trabalho 05 usuários e uma 

inscrição na Agencia do Trabalho.   

Ressalto como positivo a inserção de novas oficinas realizadas pelos educadores Márcia Oliveira com a 

capoeira e Cristiano José com a percussão, como também a oportunidade para qualificação de 05 profissionais 

na Formação de Políticas Sobre Drogas. 

 

Destacamos a mudança de endereço ocorrida, sendo percebido maior estímulo da equipe mediant
e melhora das condições de trabalho, além de melhor habitabilidade para os usuários.  

Também ressaltamos o acesso disponibilizado pelo Programa ao Curso de Formação de Políticas So
bre Drogas, com duração de oito horas, sabendo que a formação deve ser continua para garantia de u
m atendimento qualitativo aos usuários. Não deixando de considerar, a sobrecarga de trabalho gerada 
tanto aos colegas que não estão participando, que permanecem no espaço, quanto para os que estão, 
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que precisam concluir suas atividades em menor espaço de tempo. 

Foram realizados 10 grupos sendo 04 de Cidadania, 04 Boa Tarde, 01 de UR e 01 Família. 

 No Grupo Cidadania foram realizadas atividades referente ao comportamento pessoal e grupal tendo co

mo eixo as torcidas organizadas dos times de futebol, em especial aos times de Pernambuco, referente ao ultim

o acontecimento no estádio do Santa Cruz.  Foi exibido o filme “Os Hooligans 1”  onde foi trabalhado  o incentiv

o a violência, o exibicionismo, o poder sem se importar com os sofrimentos causados a se, aos próximos e famili

ares. Refletem que assistir a uma partida de futebol no estádio é muito emocionante e que deveria ser um mom

ento de lazer, de alegria e de paz, onde a população não deveria ficar assustada nos dias de jogos. Importante re

ssaltar que trazem como sugestão o incentivo maior a cultura de paz. Nos grupos "Boa Tarde" trabalhamos a mo

tivação, superação, companheirismo e troca de experiências, através de textos, músicas e vídeos. No grupo de U

R- (Usuário de Referência )houve boa aceitação, fizeram colocações pertinentes, além de se sentirem valorizado

s pelo técnico. Realizado o Grupo Família com participação dos usuários em comemoração ao dia dos Pais, poré

m não houve presença de familiares.   

 O Grupo Informativo tem como objetivo trabalhar temas diversos, contemplando questões da a

tualidade, datas comemorativas, dentre outros, na perspectiva de que seja acentuada a curiosidade, d

espertando assim o senso crítico através da busca pelo conhecimento. São construídos em conjunto co

m os usuários, que sugerem a temática e as técnicas a serem trabalhadas. No mês de agosto sofreu um

a pequena modificação no horário, passando a acontecer nas terças-feiras, as 9h horas, quando antes a

contecia às 11h, se adequando ao novo quadro de atividades implantado. 

 Um dos temas trabalhados foi “Ariano Suassuna”, fazendo referência a recente morte do Autor, 

onde foi colocado o filme “ O auto da compadecida”, e em outro momento, foi realizada roda de conve

rsa para debate sobre o referido filme. Sendo identificadas diversas palavras chave pelos usuários, que 

fazem parte do cotidiano e que valem reflexões, como: traição, religião, amizade, morte, ganância  ent

re outras. 

 Também foi realizado grupo trazendo a tragédia ocorrida com o Ex-Governador Eduardo Campo

s, visto ter sido assunto bastante falado pela mídia. Foi feita roda de conversa, onde puderam expor se

us sentimentos e opiniões. Destacamos que muitos colocaram sobre o incentivo e a importância do en

tão Governador no cuidado com os usuários de drogas. 

 Por solicitação do grupo, trabalhamos também a temática sobre “Greve”, considerando també

m as recentes paralisações dos motoristas   que aconteceram na RMR. Foi solicitado que se reunissem 

em grupos, colocando em forma de cartazes reivindicações para melhoria do transporte público, culmi

nando com a apresentação no grande grupo. Destacamos excelente participação e aceitação na técnic

a utilizada. 

  Grupo Despertar 

 Entendendo o Grupo Despertar como um espaço para que os usuários tratem assuntos referent
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es ao cotidiano e também sentimentos e incômodos, são trazidas técnicas para que o grupo não se tor

ne, como em outros momentos, local para conflitos e dissabores. Durante o mês de agosto, houve uma 

modificação no cronograma de atividades, passando a ter o Despertar apenas durante duas manhãs e 

dois momentos no período da tarde ("Grupo Boa tarde").  

 No corrente mês, mediante a mudança de casa acontecida em 05/08, foram retomadas questõe

s referentes as regras, organização do espaço, importância da participação efetiva nos grupos, colabor

ação na manutenção da limpeza e higiene do espaço, onde observamos processo de adaptação. Além d

isso, percebemos também, de forma geral, aprovação do espaço. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL 

01/08/2014 

Realizados acompanhamentos de 
planejamentos individuais de Diogo 
Átila, Washington Abdala e Edmilson 
Silva, com foco em questões 
referentes ao fortalecimento de 
vínculos com familiares, saídas 
terapêuticas e retirada de 
documentos; 

 

Preenchidos formulários do Cadastro 
para Qualificação Profissional e 
Mercado de Trabalho com os dados 
de Diogo Átila, André Francisco e 
Edmilson Silva;  

 

Centro Intensivo Hellen Ramos 

02/08/2014 

Atendimento a Kleber Miguel -  saí
da terapêutica durante o final de s
emana, com pernoite, para execuç
ão de trabalho informal na área de 
eletroeletrônica, fortalecimento d
e vínculos familiares e freqüentar i
greja; 
  
Diogo Átila - Saída Terapêutica par
a fortalecimento de vínculos famili
ares; 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 
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04/08/2014 

Facilitação do Grupo Despertar, se
ndo dados alguns informes, repass
e do novo cronograma de atividad
es, avaliação do final de semana e 
saídas terapêuticas; 
 
Realizado acompanhamento do pl
anejamento de Johnatan Chagas, c
om foco no contato com a VEPA, p
ara regularização de situação de p
agamento de Pena Alternativa; 
 
Encaminhamento de Kleber Migue
l Kley a U.S. Galba Matos para con
sulta odontológica, que precisou s
er remarcada; 
 
Conversa com Apoio Jaboatão, atr
avés do contato da supervisão daq
uele Centro, sobre disponibilização 
de vagas para o Apoio Recife e rep
asse do caso do Usuário José Ram
os para inserção; 
 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 

05/08/2014 

Facilitação do Grupo Despertar, on
de a equipe faz algumas orientaçõ
es sobre a mudança e o grupo fala 
sobre seus sentimentos quanto a t
al mudança; 
Colaboração no processo de muda
nça do Centro; 
 
Liberação do usuário Luis Otávio p
ara iniciar trabalho como pedreiro 
na Vila Sotave; 
 
Articulação com o Apoio Jaboatão 
para empréstimo do carro para lev
ar o usuário José Amaro a consulta 
na Fundação Altino Ventura; 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 
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06/08/2014 

 

Repassado caso de Leandro José p
ara a Coordenação de Núcleo, par
a ser levado a reunião do Pacto; 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

07/08/2014 

Realizados acompanhamentos par
a evolução dos Planejamentos Indi
viduais dos usuários Washington A
bdala, Edmilson Silva e André Fran
cisco.  
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

08/08/2014 

Realizados acompanhamentos par
a evolução dos Planejamentos Indi
viduais dos usuários Kleber Miguel 
e Diogo Átila; 
 
Realizada intervenção juntos a alg
uns usuários quanto ao local corre
to das refeições; 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

09/08/2014 

Atendimento aos Usuários Diogo Á
tila e André Francisco - saídas tera
pêuticas com pernoite para fortale
cimento de vínculos; 
 
Atendimento a Kleber Miguel - saí
da terapêutica com pernoite, para 
fortalecimento de vínculos e realiz
ação de trabalho informal na área 
de eletroeletrônica; 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

11/08/2014 

Realizado Grupo Despertar com uti
lização de texto para reflexão sobr
e objetivo de saídas terapêuticas, d
o final de semana no espaço e seus 
sentimentos durante o dia dos pais
; 
 
Participação na reunião de turno c
om a supervisão, momento em qu
e foi realizado sorteio para particip
ação no Curso de Formação de Polí
ticas Sobre Drogas; 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 
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12/08/2014 

Atendimento a Diogo Átila - saída p
ara fazer inscrição na Agencia de T
rabalho e resolver problemas banc
ários; 
 
Encaminhamento a André Francisc
o  para entrega de currículum, conf
orme planejamento; 
 
Realizada articulação com o Apoio 
Jaboatão, a prorrogação da perma
nência do usuário Ismael(o mesmo 
é asmático)  naquele espaço, devid
o uso de tinta neste Centro; 
 
Facilitação do Grupo Informativo, c
om a continuação da temática “Ari
ano Suassuna”; 
 
Contato realizado com a VEPA para 
informações sobre o processo de J
ohnatam Chagas; 
 
Atendimento realizado a Claudio, s
obre questões referentes a trabalh
o; 
 

 
Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

13/08/2014 Participação na Assembléia;   

14/08/2014 

Intervenção em conjunto com a té
cnica de psicologia Izabela, junto a
os usuários Deivson Alves e Ismael
, individualmente e em grupo, refe
rente a sumiço de pertences; 
 
Realizada intervenção diante da so
licitação de desligamento do usuár
io Wagner, que desiste em seguida
; 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 
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15/08/2014 

Efetivado junto a técnica de Psicol
ogia Izabela, o processo de desliga
mento de Amaro Pedro, que havia 
sido iniciado pelo educador Cristia
no, sendo realizada escuta, orienta
ções, preenchimento da ficha e do 
termo de desligamento; 
 
Realizada escuta a Wellington, que 
fala da tristeza quanto ao desligam
ento ocorrido; 
 
Realizado acompanhamento do pl
anejamento individual dos usuário
s:  Diogo Átila, Washington, Kleber 
e André; 
 
 

 

 

 

 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

16/08/2014 

Planejamento de PIA de Kleber Mi
guel - saída terapêutica com perno
ite, objetivando realização de trab
alho informal e fortalecimento de 
vínculos; 
 
Atendimento a Diogo - planejamen
to de saída terapêutica para fortal
ecimento de vínculos; 
 
 Planejamento de PIA de André - s
aída para compra de material para 
realização de seu artesanato(traba
lhos com palito de  picolé); 
 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

17/08/2014 

Liberação do Usuário André Francisc
o para realização de trabalho inform
al    (venda do artesanato produzido 
pelo mesmo); 
 
Organização da saída de 05 usuários 
ao velório do ex-governador Eduardo 
Campos, que foram acompanhados p

 

 

 

 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 
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elo educador Cristiano e o Motorista 
Breno; 
 
Intervenção junto a Luis Otávio que s
e mostra intolerante diante negativa 
de saída; 
 
Realizados acompanhamentos de pla
nejamentos individuais de Johnatan 
Chagas, Ítalo e Edmilson Silva; 
 
Realizados atendimentos aos usuário
s André Francisco, Daivson Alves, Ad
elson e Washington, de forma individ
ual, abrangendo questões referentes 
a família, fissura, ansiedade e planeja
mento; 
 
Intervenção juntos aos usuários Alm
ares e José Renato quanto as áreas d
a casa destinadas as visitas; 
 
Feito acolhimento/ admissão do usu
ário Leonardo Jerônimo, que veio ac
ompanhado por sua ex-sogra; 
 
Realizada intervenção junto ao usuár
io Reginaldo que chega da Saída Tera
pêutica com comportamento irritadi
ço; 
 
Intervenção junto ao usuário Wagne
r que chega sob efeito de SPA’S, send
o dadas as devidas orientações; 
 
Realizada escuta a Gleidson, que che
ga de sua saída terapêutica fora do h
orário planejado;  
 
Conversa realizada de forma descont
raída com Wellington e Gleydson, qu
ando refletem sobre valorização das 
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famílias; 
 
Tentada intervenção junto ao usuári
o José Carlos, que chega sob forte ef
eito de álcool, porém não foi possíve
l, visto que não se encontrava em co
ndições. Repassado o caso para o tur
no da tarde para escuta e intervençã
o; 
 

18/08/2014 

Inicio da participação no Curso de F
ormação de Políticas Sobre Drogas (
Aula 04 do Módulo I); 
 
Liberação dos Usuários Kleber e Ed
milson para participação em culto r
ealizado em ONG localizada ao lado 
do Centro; 
 

Faculdade 
Metropolitana 

Hellen Ramos 

19/08/2014 

Lucrécio demanda atendimento par
a falar sobre desentendimento com 
usuário Ismael 
 
Facilitação do Grupo Informativo co
m a temática sobre a tragédia ocorr
ida na semana anterior, referente a
o acidente aéreo que matou 07 pes
soas, com destaque para o Ex-Gove
rnador Eduardo Campos. Registram
os 16 participantes; 
 
Realizada intervenção com Johnata
n Chagas, ficando pendente convers
a e encaminhamento sobre conflito 
ocorrido durante a madrugada; 
 
Intervenção em conjunto com a Coo
rdenadora Priscila e a técnica de qu
alidade de vida ao usuário Almares, 
referente a retorno de saída terapê
utica com quebra de regras e riscos; 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 



           

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

130 

 

20/08/2014 

Participação no Curso de Formação 
de Políticas Sobre Drogas (Aula 01 d
o Módulo II + Avaliação do Mod.I); 
 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

21/08/2014 

Facilitado Grupo Despertar, sendo r
ealizada roda de conversa sobre org
anização dos quartos e responsabili
zação nas saídas terapêuticas; 
 
Confecção de Declaração de Kleber 
Miguel, a ser levada ao CAPS ad; 
Encaminhamento de Kleber e André 
ao U.S. Galba Matos para marcação 
de medico clinico. 
 Liberação de André para venda de a
rtesanato; 
 
Realizada escuta junto a Daivson Al
ves sobre sua chegada na ultima 3ª 
feira sobre forte efeito de álcool; 
 
Realizada escuta a Ítalo, sobre relaç
ão interpessoal com Almares; 
 
Iniciado planejamento individual de 
Flávia Cristina; 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 
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22/08/2014 

Realizada intervenção junto a Lindo
mar, devido a conduta inadequada 
no espaço. 
 
Realizadas evoluções de acompanh
amento de planejamentos individua
is dos usuários: André Francisco, Ed
milson, Diogo e Kleber; 
 
Realizado atendimento a Anderson 
referente a saída terapêutica já arti
culada anteriormente com o Apoio, 
sendo realizado contato com o refe
rido Centro para maiores informaçõ
es; 
 
Realizada intervenção junto a Edmil
son Silva, em conjunto com a educa
dora Márcia e a supervisão, referen
te a forma de tratamento direciona
da tanto aos usuários quanto aos fu
ncionários, conforme reunião técnic
a de 20/08/14, trazendo sua última 
atuação com a referida educadora; 
 
Repassadas informações sobre a ex-
usuária Renata Carolina ao Apoio R
ecife mediante solicitação via telefo
ne; 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

23/08/2014 

Planejamento da saída de Kleber Mi
guel para convívio familiar e trabalh
o informal. E Diogo para fortalecime
nto de vínculos; 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

24/08/2014 
Planejamento de saída terapêutica 
de Anderson para retomada de vínc
ulos familiares; 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

25/08/2014 

Participação no Curso de Formação 
de Políticas Sobre Drogas (Aula 02 d
o Módulo II); 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 
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26/08/2014 

Realizado Grupo Informativo, com a 
temática GREVE/PARALIZAÇÃO, faz
endo referência a recente greve de 
motoristas ocorrida na Região Metr
opolitana do Recife.  Houve apresen
tação dos novos usuários e dados al
guns informes. 
 
Realizado 1º Grupo com os usuários 
de referência, conforme avaliação e 
orientação em reunião técnica, sen
do organizados dias de acompanha
mento avaliados por cada TR; 
 
Realizado acompanhamento de pla
nejamento de Kleber Miguel; 
 
Mediação de conflito entre Edmilso
n e Claudio; 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

27/08/2014 

Participação no Curso de Formação 
de Políticas Sobre Drogas (Aula 03 d
o Módulo II); 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 
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28/08/2014 

Articulada ida de 04 usuários para r
etirada de fotos 3 x 4, via Centro PO
P Glória; 
 
Facilitado Grupo Despertar, com re
alização de dinâmica, onde contam
os com boa participação do grupo, t
otalizando 20 usuários; 
 
Planejamento de PIA  - Usuária Flavi
a Cristina com liberação para saída t
erapêutica com a genitora; 
 
Anderson é encaminhado para nova 
triagem no CAPS AD e inscrição em 
curso no CRAS; 
 
Feito acompanhamento de planeja
mento de Flávia Cristina, sendo foca
da no controle da ansiedade e saída 
terapêutica com o companheiro no 
final de semana; 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 
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29/08/2014 

Realizada conversa com a equipe do 
Aluguel Social para repasse do caso 
de Kleber Miguel Kley, para avaliaçã
o de possibilidade de inserção no di
spositivo; 
 
Realizados acompanhamentos de pl
anejamentos individuais de Edmilso
n Silva, André Francisco, Anderson, 
Diogo Átila e Flávia Cristina  direcio
nados a retirada de documentos, m
arcações de consultas, possibilidade
s de cursos, aluguel social, dentre o
utros; 
 
Intervenção realizada junto a Edmil
son Silva sobre quebra de regras e f
orma de conduta inadequada com f
uncionária; 
 
Planejamento de acompanhamento 
de Kleber para saída terapêutica pr
olongada, retomada de vínculos, igr
eja e trabalho informal. 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 

30/08/2014 

Liberação de André Francisco tem  p
ara trabalho informal( venda de art
esanato), com retorno no mesmo di
a; 
  
Planejamento de acompanhamento 
de Diogo - saída terapêutica para co
nvívio familiar e ida ao INSS; 
 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 
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31/08/2014 

Encaminhamento de Diego a UPA d
e Barra de Jangada com queixa de d
or de ouvido; 
 
Daivson Alves solicita escuta, sendo 
identificados sinais de fissura; 
 
Realizado acompanhamento de pla
nejamento individual de Ítalo José, q
ue se queixa de insônia e falta de ap
etite - apresentando sinais de abstin
ência; 
 
Realizada escuta a usuária Bárbara q
ue fala um pouco da sua história de 
vida e da difícil relação com a mãe. 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 

 01/08 

 

 

Realizado Cadastro para Qualificação 
Profissional/ Mercado de Trabalho de 
Reginaldo Alves de Barros, Ivanildo 
Valério da Silva, Wagner Gomes 
Pedrosa e Deivson Leandro Barbosa; 

Realizado Atendimento a Deivson Alves 
para acompanhamento de PIA; 

Acompanhamentos nas refeições dos 
usuários. 

 

 

Centro Intensivo 

 

 

Alexsandra Tavares 

 

03/08 

 

 

Realizado encaminhamento de Deivson 
Leandro para Rede SUS; 

Realizado atendimento para condução 
do PIA de Ivanildo Valério da Silva, 
Deivson Leandro, DeivsonAlves; 

Elaboração de declaração de 
acolhimento para Adelson Rodrigues 
da Rocha E Deivson Leandro Batista; 

Realizado atendimento a Johnatas 
Chagas; 

Acompanhamentos nas refeições dos 
usuários. 

F. A.V – Recife e Centro 
Intensivo 

Alexsandra Tavares 
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04/08
  

 

 

Realizado atendimento para condução 
do PIA de José Renato; 

Encaminhamento de José Renato para 
Rede SUS - Policlínica Carneiro Lins 

 Realizada escuta a Adelson Rodrigues e 
a Wagner Gomes para mediação de 
conflitos; 

Acompanhamentos nas refeições dos 
usuários. 

Centro Intensivo 

 

Alexsandra Tavares 

05/08 Acompanhamentos nas refeições dos 
usuários; 

Realizada escuta aos usuários Deivson 
Alves, Reginaldo Alves de Barros, 
Lucrécio; 

Realizado intervenção a Lindomar José 
- mediação de conflitos. 

Centro Intensivo Alexsandra Tavares 

07/08 Atendimento para condução do PIA dos 
usuários Deivson Leandro e Adelson 
Rodrigues; 

Intervenção nos quartos masculino 
para mediação de conflitos e 
organização do espaço. 

Centro Intensivo Alexsandra Tavares 
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08/08 

Realizado atendimento para condução 
do PIA de Deivson Alves, Ivanildo 
Valério e Reginaldo Alves; 

Encaminhamento de Deivson Alves, 
Jailson Lopes, Adelson Rodrigues para 
Rede SUS - Policlínica Carneiro Lins e 
UBS; 

 Elaboração de declaração para 
Deivson Alves levar para escola;  

Encaminhamento de Jailson Lopes para 
Agencia do Trabalho -Piedade 

Realizado atendimento a Adelson 
Rodrigues da Rocha, Wagner Gomes, 
José Renato e Reginaldo Alves para 
mediação de conflitos; 

Encaminhamento de Adelson 
Rodrigues para o Balcão da Cidadania.- 
Piedade 

 

 

 

 

 

Centro 
Intensivo
  

 

 

 

 

 

 

Alexsandra Tavares 

10/08 Realizado escuta a Deivson Alves, 
Fabiana, José Renato, Johnatan Chagas, 
Luiz Otávio, Reginaldo Alves de Barros 
e Adelson Rodrigues da Rocha; 

Atendimento a Deivson Leandro, 
Deivson Alves, José Renato, Amaro e 
Luiz Otavio. 

Realizado socorro ao usuário Adelson 
Rodrigues da Rocha para a UPA- Barra 
de Jangada( crise convulsiva) 

 

Acompanhamentos nas refeições dos 
usuários. 

 

 

 

Centro Intensivo 

 

 

 

 

 

 

 

Alexsandra Tavares 

11/08 Elaboração do currículo de Cláudio; 

Realizada escuta aos usuários Deivson 
Alves, Wagner Pedrosa e Cláudio; 

Acompanhamentos nas refeições dos 
usuários. 

Centro Intensivo 

 

 

Alexsandra Tavares 
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12/08 

 

Atendimento para acompanhamento 
do PIA Jailson Lopes e Adelson 
Rodrigues; 

Realizado Grupo Boa Tarde com o 
tema: Motivação; 

Acolhimento de Almares Luiz de Aquino 
Cavalcante; 

Atendimento Wagner Gomes, Diogo, 
Cláudio e André Francisco. 

 

 

 

 

Centro Intensivo 

 

 

 

 

            Alexsandra 
Tavares 

13/08 Participação na Assembleia e Reunião 
Técnica. 

Centro Intensivo 

 

            Alexsandra 
Tavares 

14/08 Atendimento a Wagner Pedrosa 

Acompanhamentos nas refeições dos 
usuários. 

Centro Intensivo Alexsandra Tavares 

15/08 

 

 

Realizado atendimento para 
acompanhamento do PIA de Deivison 
Alves, Ivanildo Valério, Wagner 
Pedrosa, José Renato, Jailson Lopes e 
Reginaldo Alves; 

Realizado encaminhamento para Junta 
Militar o usuário Jailson Lopes; 

Realizado encaminhamento para o SUS 
-  UBS- Galba Matos o usuário José 
Renato; 

Realizado encaminhamento para 
Balcão cidadania o usuário Deivson 
Alves - Piedade 

 

 

 

Centro Intensivo 

 

 

 

 

 

Alexsandra Tavares 
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18/08  

 

 

 

Realizado atendimento para 
elaboração e condução do PIA dos 
usuários Adelson Rodrigues da Rocha, 
Reginaldo Alves de Barros, José Renato 
e Jaílson Lopes; 

Acolhimento de José Antônio Francisco 
de Barros, vindo do Apoio- JB; 

Elaboração de declaração para Ivanildo 
Valério e Adelson Rodrigues e 
preenchimento de documentação para 
o NIS de José Carlos; 

Encaminhamento de Jaílson Lopes para 
odontólogo - UBS  

Encaminhamento de Adelson 
Rodrigues para Conselho Tutelar e ITB - 
Recife 

 

 

 

 

Centro Intensivo 

 

 

 

 

 

Alexsandra Tavares 

19/08 Participação no Curso de Formação de 
Políticas Sobre Drogas. 

Jaboatão dos Guararapes Alexsandra Tavares 

20/08 Reunião Técnica Centro Intensivo 

 

Alexsandra Tavares 

21/08 Participação no Curso de Formação de 
Políticas Sobre Drogas. 

Jaboatão dos Guararapes Alexsandra Tavares 

22/08 Realizado atendimento para 
elaboração e condução do PIA dos 
usuários: Adelson Rodrigues, Reginaldo 
Alves, Ivanildo Valério e Deivson Alves; 

Realizada acolhida das usuárias 
Bárbara Bruna Ferreira e Elizangela de 
Lima, vindas do Apoio- JB; 

Realizado o Grupo Cidadania; 

Acompanhamentos nas refeições dos 
usuários. 

Jaboatão dos Guararapes Alexsandra Tavares 
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23/08 Realizado atendimento para 
elaboração do PIA de José Renato; 

Realizada escuta aos usuários Jailson 
Lopes, Reginaldo Alves, 
Lucrécio,Elizangela Lima, Bárbara 
Bruna, e Almares; 

Realizado intervenção a Lindomar José 
e Fabiana para mediação de conflitos; 

Acompanhamentos nas refeições dos 
usuários; 

Recebida a visita dos profissionais da 
FIOCRUZ para realização de pesquisas e 
exames aos usuários. 

 

 

 

Centro Intensivo 

 

 

 

Alexsandra Tavares 

25/08 Realizada visita ao Fórum de 
Caruaru/PE  - resgate de declaração de 
tratamento para anexar aos processos 
do usuário Reginaldo Alves na 3ª Vara 
Criminal, e comparecimento aos 03 
cartórios de Registro Civil de Caruaru 
para solicitação da 2ª via de Certidão de 
Nascimento; 

Realizado atendimento a Deivson Alves 
e Adelson Rodrigues; 

Encaminhamento de Jailson Lopes para 
odontólogo - UBS - Piedade 

Caruaru/ PE 

 

 

 

Centro Intensivo 

Alexsandra Tavares 

26/08 Participação no Curso de Formação de 
Políticas Sobre Drogas. 

Jaboatão dos Guararapes Alexsandra Tavares 

27/08 Realização da assembleia junto aos 
usuários e equipe.  

Reunião Técnica 

Centro Intensivo 

 

Alexsandra Tavares 

29/08 Atendimento para condução do PIA dos 
usuários: Ivanildo Valério, Adelson 
Rodrigues e Deivson Alves; 

Intervenção no quarto feminino - 
mediação de conflitos. 

Centro Intensivo 

 

Alexsandra Tavares 
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DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 

     No mês corrente foram realizados encaminhamentos para SUS e CTA, UBS, USF, CAPS AD e Unidade 

hospitalar. Iniciamos articulação com a Rede de Saúde propiciando atendimento mais urgente para um Usuário 

que apresentava sinais e sintomas da sífilis, com rachaduras e descamação nas mãos e pés. A articulação 

imediata/urgente se fez necessário, pois a consulta do mesmo estava prevista para outubro, sendo solicitado a 

antecipação por se tratar de um usuário também soro positivo. Após contato, os exames foram adiantados e com 

os resultados, a consulta antecipada. Após o resultado previsto positivo para sífilis o usuário foi encaminhado 

para infectologista, que logo iniciou seu tratamento com urgência, o tratamento foi realizado na unidade UBS de 

prazeres Jaboatão. 

    Os grupos temáticos permanecem com ótima aceitação, principalmente por se tratar de temas bastante 

polêmicos, como a saúde do homem, pois a grande maioria desconhecia o quantitativo de problemas de saúde, 

caso não sejam acompanhados por especialistas.  

      Realizamos articulação com  o CAPS AD  para encaminhamentos e estratégias em relação a falta das 

prescrições das medicações Psicotrópicas, diante do quadro de ausência dos médicos Psiquiatras. Em contato 

com a farmacêutica Amanda e a enfermeira Roseana o direcionamento foi encaminhá-los para a unidade UBS, 

enquanto aguardamos o retorno do  médico ao CAPS ad. Diante de tal articulação, nenhum usuário permaneceu 

sem atendimento ou medicações. 

 Importante ressaltar a articulação com o USF de Jaboatão dos Guararapes após uma investigação sobre 

a saúde de um usuário devido a episódios recorrentes de convulsões, sendo socorrido varias vezes pelo SAMU 

e/ou transporte do Serviço. Foi realizada articulação com o PSF Eduardo de Meneses(Cavaleiro) e a ACS Karla e 

após colhimento do histórico foi comprovado a Epilepsia. Após articulação,  o usuário voltou a fazer uso de 

medicação especifica fornecido pelo PSF citado acima, além de encaminhamento para neurologista e psiquiatra. 

  Destacamos o êxito em relação as articulações com a rede de saúde, principalmente em casos específicos 

de alguns usuários, como foi o caso de Ivanildo que há anos é acompanhado pelo USB do Pina devido a sérios 

problemas vasculares por causa de uso de drogas injetáveis e devido ameaças no seu bairro, foi preciso 

articulação com a rede de Jaboatão para tal acompanhamento. O caso de José Carlos que após um exame 

retossigmoidoscopia foi marcado sua cirurgia para o dia 13/10/2014 no Hospital Geral de Jaboatão dos 

Guararapes.  

 Destacamos como bastante produtivo a Pesquisa da Fiocruz que vem sendo realizada em parceria com o 

Programa Atitude sobre testagem rápida de HIV, Sífilis e TB e diante de tantas duvidas de alguns usuários (após 

resultado reagente), pudemos realizar esclarecimentos e encaminhamentos para tratamento. 

 Durante nossa rotina diária, realizarmos acolhimento a usuários novos e readmitidos, também 

acolhemos familiares, fazemos ligações, administramos medicações prescritas, participamos das reuniões 

técnicas com toda equipe e reuniões de turno com a supervisão, articulação com a rede SUS, realização de grupos, 

entre outros. 
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DATA

  

ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL 

01/08/14  
- Encaminhamento   de  dois  usuários ao 
USF Galba Matos para consulta com 
medico clinico. 
 
 
 

Centro intensivo  Anne Verçosa 

04/08/14 Realizados três encaminhamentos para 
USF e CTA - prevenção. 

Centro intensivo  Anne Verçosa 
 

05/08/14 Realizado dois encaminhamento  - um 
para USF e outro para a UBS. 

Intensivo  Anne Verçosa 
 

06/08/14 Realizado  dois encaminhamentos para o 
Galba Matos(odontologia). 

Intensivo  Anne Verçosa 

07/08/14 Realizado quatro encaminhamentos - um 
para UBS, um para o CTA, um para 
UPA(odontólogo) e o outro para o 
otorrino( hospital prazeres Jaboatão).  
 
Encaminhamento de um usuário para o 
Hospital Agamenon Magalhães/ 
emergência (dor - bala alojada) . 
- Articulação com CTA e CAPS AD a 
respeito da falta de medicação e medico 
psiquiatra na rede. 

Intensivo  
 
 
 
 

Anne Verçosa 

08/08/14 Foram realizados três atendimentos para 
evolução de acompanhamento(dois 
encaminhados ao CTA e um para  UBS). 

Intensivo Anne Verçosa 
 

11/08/14 Realizado um encaminhamento para UPA 
de barra de jangada - usuário que 
apresentando quadro de epilepsia.   
Presença no CAPS ad  para pegar 
medicações psicotrópicas e  articulação 
com a Farmacêutica Amanda (entrega das 
receitas dos usuários). 

 
Intensivo 
 
 
CAPS AD 

Anne Verçosa 
 

 
12/08/14 

 
Realizado três atendimentos para 
acompanhamento de evolução dos casos. 

Intensivo Anne Verçosa 

13/08/14 Realizado atendimento e 
encaminhamento de três usuários para 
SUS - dois para UBS e um para CTA. 

Intensivo  Anne Verçosa 
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14/08/14 Realizado três atendimentos para 
evolução diária de  acompanhamento dos 
usuários. 

Intensivo 
 

Anne Verçosa 

15/08/14 Realizado grupo saúde do homem tema: 
câncer de próstata e andropausa. 
Esclarecimento e duvidas tiradas. 
 Quatro atendimentos para 
acompanhamento. 
 Um encaminhamento para UPA e outro 
para UBS (Médico clinico) . 

Intensivo  Anne Verçosa 

18/08/14 Realizado grupo despertar com o tema: a 
galinha e a águia. Relatos de identificação 
e situações vivenciadas. 
 
 
Realizado dois atendimentos para 
evolução de acompanhamento. Dois 
usuários encaminhados para a UPA 
(odontólogo) , um para UBS  
(ambulatório). 

Intensivo Anne Verçosa 
 

19/08/14 Articulação com posto UBS do pina para 
agendamento de um usuário com sérios 
problemas vasculares. 

Intensivo  Anne Verçosa 
 

20/08/14 Realizado emergência de um usuário , 
com  crise convulsiva.  
 
 
Reunião Técnica com a equipe. 
 
Realizado desligamento de um usuário 
por avaliação técnica. 
 

UPA - Barra de 
Jangada 
 
 
 
Intensivo  
 

Anne Verçosa 

21/08/14 Realizado articulação com USF Eduardo de 
Menezes com Enfa: Fabiana Vinhaes e 
Dra.: Edila Barcella , para conhecimento 
do histórico de doenças e esquema 
medicamentoso(anticonvulsivante) do 
usuário Adelson. 

USF Eduardo de 
Menezes cavaleiro 
Jaboatão dos 
Guararapes.  

Anne Verçosa 

22/08//14 Realizado quatro atendimentos para 
acompanhamento de casos. 
Realizado grupo saúde do Homem com o 
tema:  Balanopostite  
(inflamação da glande e prepúcio). 

Intensivo  Anne Verçosa 
 



           

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

144 

 

23/08/14 Acompanhamento junto com a equipe de 
pesquisa da Fiocruz –PE 
 para aconselhamento após resultados e 
esclarecimento de duvidas dos usuários. 

Intensivo  Anne Verçosa 
 

25/08/14 Realizado três atendimentos para 
acompanhamento diário e um 
encaminhamento para o hospital prazeres 
Jaboatão (otorrino)  

Intensivo  Anne Verçosa 

26/08/14 Três atendimentos e encaminhamentos 
para UBS. Dois para odontólogo e um para 
clinico geral.   

Intensivo Anne Verçosa 

27/08/14 Três atendimentos para 
acompanhamento de rotina. 

Intensivo  Anne Verçosa 

28/08/14 Três  atendimentos para evolução de 
acompanhamento diário. 
Encaminhamento de um usuário para o 
Otorrino - UPA (apresentando dor de 
ouvido) . 

Intensivo  Anne Verçosa 
 

29/08/14 Realizado três atendimentos e dois 
encaminhamentos para UBS. 

Intensivo  Anne Verçosa 
 

 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS À FAMÍLIA  

Realizamos atendimento aos familiares sobre a importância da participação dos mesmos no Grupo Famí

lia que passou a ser realizado semanalmente com a participação dos usuários. Ressaltamos a importância do for

talecimento dos vínculos familiares para evolução dos Planos Individuais de Acompanhamento, bem como plane

jamentos das saídas terapêuticas. 

 Foi dada uma maior atenção para as famílias de alguns usuários que estão com vínculos rompidos ou fra

gilizados a fim de sensibilizá-las para os resgates dos vínculos e acompanhamento no processo de cuidado.  

Durante o corrente mês, foram realizadas duas (02) visitas domiciliares. A primeira com objetivo do reto

rno para o convívio familiar quando da conclusão do Plano Individual de acompanhamento (PIA) do usuário Ivan

ildo Valério e a outra para fortalecimento dos vínculos familiares de Reginaldo Alves. Segundo Dona Josefa, geni

tora de Reginaldo, o mesmo não pode retornar para Caruaru por conta de ameaças constantes, e ela não tem co

ndições financeiras para realizar visita ao Centro Intensivo. 

No dia 10.08, foi realizado o Grupo Família com participação dos usuários em comemoração ao dia dos P

ais, houve uma boa aceitação entre os usuários que estavam na casa. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL 
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03/08 

 

Atendimento por telefone a familiar 
de José Carlos, Edmilson e Wagner 
Gomes; 

Realizado atendimento a família de 
Gleidson. 

Centro Intensivo 

 

Alexsandra Tavares 

08/08 Realizada ligação para família de 
Deivson Leandro. 

Centro Intensivo 

 

Alexsandra Tavares 

10/08 Realizado atendimento a familiar de 
José Renato, Deivson Leandro Batista, 
Fabiana, Adelson Rodrigues, Cláudio 
e Ivanildo Valério por telefone. 

Realizado o Grupo Família em 
comemoração ao dia dos pais. 

Centro Intensivo 

 

Alexsandra Tavares 
eMárcia Oliveira 

12/08 Atendimento família de Anderson por 
Telefone para informações sobre a 
evolução de acompanhamento. 

Centro Intensivo 

 

Alexsandra Tavares 

14/08 Realizada visita domiciliar a familiar 
de Ivanildo Valério informando sobre 
o processo de conclusão do 
PIA9plano individual de 
acompanhamento). 

Centro Intensivo 

 

Alexsandra Tavares 

18/08 Realizada ligação para familiares dos 
usuários Ivanildo Valério e José 
Antônio. 

Centro Intensivo 

 

Alexsandra Tavares 

23/08 Realizado atendimento por telefone 
aos familiares de Bárbara Bruna, 
Reginaldo Alves e Elizangela; 

Recebida a visita e realizado 
atendimento aos familiares de 
Elizangela, Almares, Leonardo, Flávia 
Cristina e Anderson Herculano. 

Centro Intensivo 

 

Alexsandra Tavares 

25/05 Realizada visita domiciliar a família de 
Reginaldo Alves de Barros em 
Caruaru para fortalecimento de 
vínculos. 

Caruaru/ PE Alexsandra Tavares 

29/08 Realizado contato telefônico com 
familiares de Rodrigo. 

Centro Intensivo 

 

Alexsandra Tavares 
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01/08/2014 

Tentado contato com o irmão de Seu 
Edmilson no maranhão. Sem sucesso! 

Atendimento a D. Nair, amiga de 
Kleber Miguel, esclarecendo objetivo 
do Programa Atitude (via telefone); 

Centro Intensivo Hellen Ramos 

04/08/2014 

Realizado contato com a irmã do u
suário Leandro José para acompan
hamento do caso. A mesma relata 
faltas do usuário ao trabalho; 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 

07/08/2014 

Realizado atendimento via telefon
e a irmã do ex-usuário Edmartene
s, que buscava possibilidade de re
inseri-lo neste Centro. Fornecidas 
as devidas orientações; 
 
Realizado atendimento a irmã de L
eandro José referente a conclusão 
do seu processo de cuidado; 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 

08/08/2014 

Realizado atendimento via telefon
e a mãe de Diogo, que buscava inf
ormações quanto as saídas terapê
uticas do filho; 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 

12/08/2014 

Realizado contato com a mãe de J
ohnatan Chagas, para articulação 
de ida a VEPA de Jaboatão; 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 

14/08/2014 

Atendimento realizado a mãe e ir
mã de Johnatan Chagas, que com
parecem ao serviço. Fornecida de
claração de tratamento a ser leva
da a VEPA; 
 
Realizada escuta a esposa de Diog
o referente ao desânimo do usuár
io percebido pela mesma durante 
o final de semana; 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 
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17/08/2014 

Atendimento a mãe de Gleydson q
ue se aflige com o atraso do filho n
o retorno de saída terapêutica; 
Realizado contato com a mãe de A
delson para tentar articular visita; 
Contato com a mãe de Luís Otávio 
para articular entrega de pertence
s ao usuário; 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 

22/08/2014 

Contato realizado com a mãe de F
lávia para articulação de visita; 
 
Contato realizado com Centro Inte
nsivo Cabo para articulação de saí
da terapêutica do usuário André c
om a Companheira, dentre outros
; 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 

28/08/2014 

A tia de Ítalo entra em contato, se
ndo realizado breve esclareciment
o sobre visitas; 
 

Centro Intensivo Hellen Ramos 

31/08/2014 

Contato realizado com a mãe de A
delson e Bárbara para tentativa de 
articulação de visita; 
 
Realizado 1º atendimento a espos
a de Anderson, sendo feita escuta 
e dadas algumas orientações; 
 
Realizada escuta a tia de Ítalo; 
 
Realizado atendimento a mãe de A
lmares, objetivando orientar sobre 
a importância de preservar a indivi
dualidade no processo de cuidado
; 
 
Feita escuta a esposa de Diogo sob
re planejamento de conclusão do s
eu processo de cuidado no espaço
; 

Centro Intensivo 

Hellen Ramos 
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5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ALUGUEL SOCIAL 

  

 

Durante o mês de Agosto /2014, a equipe do Aluguel Social de Jaboatão permaneceu no acompanhamento 

de 3 (três) usuários, nos bairros de Candeias e Jd. Piedade, com a indicação, no final do mês, de um novo usuário 

do Centro Intensivo, que ainda passará por avaliação técnica.  

Em relação às condições de trabalho, atualmente, os três usuários encontram-se desenvolvendo atividades 

eventuais, tendo em vista que o único que possuía vínculo formal (Carlos César), solicitou demissão, alegando 

sentir-se lesado por questões de desorganização da empresa; Carlos Antônio encontra-se trabalhando como 

ajudante em uma marcenaria próxima a sua residência e Artur Evangelista referiu ter iniciado a atividade de 

“flanelinha” (sic) perto de um shopping.  

 

Breve relato individual dos acompanhamentos 

 

 

1.  Carlos César 

Usuário mantêm postura propositiva e bom relacionamento com a equipe técnica, contudo, traz algumas 

contradições no discurso relativas aos planos para os próximos meses no Aluguel Social. Trouxe a importância 

que o trabalho vinha trazendo para o seu processo de organização pessoal e mudança de vida, demonstrando 

empolgação com a atividade que exercia, contudo, no início do mês, referiu ter solicitado sua demissão na 

empresa, sob a justificativa de que a mesma estava bastante desorganizada, inclusive em relação aos seus 

horários de trabalho, fato que o fez sentir-se prejudicado devido à sobrecarga de responsabilidades. 

Questionamos sobre a mudança repentina do discurso, ao que referiu já estar pensando em tomar tal decisão há 
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algum tempo, porém, estava inseguro. Foi reforçada a importância de trabalhar tais questões com a equipe 

técnica, que poderia tê-lo melhor auxiliado nesse processo.  

Durante o mês corrente teve diversas idas à Agência do Trabalho e entregou alguns currículos em lojas no 

centro da cidade do Recife. Segue aguardando contatos.  

Foi trabalhada a importância da qualificação profissional e sugerida, novamente,  a procura do CRAS da área 

de abrangência para inscrição no PRONATEC, uma vez que o mesmo mencionou o desejo de realizar o curso de 

soldador.  

Não relatou uso de SPA’s.  

Sobre os vínculos familiares, mantêm-nos fortalecidos com os irmãos e o genitor, que o visita com frequência, 

acompanhando-o, inclusive, em atividades de lazer, como a ida à praia.  

 

2. Carlos Antônio 

 Usuário permanece comprometido com o acompanhamento pela equipe do Aluguel Social, mantendo 

postura colaborativa e propositiva. No início do mês, solicitou impressão de currículos para distribuir em 

mercadinhos, relatando sobre a necessidade do trabalho para sua autoestima e motivação.  

 Atualmente, encontra-se trabalhando em uma marcenaria próxima a sua residência, no processo de 

entrega dos móveis e serviços gerais, recebendo diariamente. Entende tal momento como temporário e 

apresenta motivação na busca de um emprego que lhe oferte melhores condições de trabalho.  

 Sobre os vínculos familiares, mantêm-nos fortalecidos com a genitora e as filhas, costumando visitá-las 

com certa regularidade aos finais de semana.  

   Durante um dos atendimentos, a equipe tomou ciência de um episódio de uso de álcool pelo usuário, 

através do proprietário do imóvel. Foi realizada intervenção no sentido de refletir sobre os prejuízos que tal droga 

trouxe à sua vida e motivá-lo a permanecer empenhado no processo de mudança de comportamento em relação 

ao uso de  SPA’s.  O mesmo acolheu bem a intervenção da equipe e comprometeu-se a refletir mais criticamente 

sobre sua relação com as drogas, pensando estratégias que contribuam para o seu processo de fortalecimento.  

 

3. Artur Evangelista 

 Usuário ainda mantêm postura apática e pouco propositiva, contudo, apresenta uma significativa 

mudança no que diz respeito a relação com a equipe técnica, demonstrando-se mais comunicativo e aceitando 

mais tranquilamente algumas intervenções.  
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Realizou avaliação social e perícia médica junto ao INSS, visando a concessão do Benefício de Prestação 

Continuada, e segue aguardando retorno. Contudo, apresentou uma mudança no discurso, trazendo que não 

deseja ficar dependente apenas do benefício (caso este seja aprovado), verbalizando a vontade de abandonar o 

tempo ocioso, preenchendo-o com alguma atividade laborativa.  Sobre este assunto, referiu estar trabalhando 

esporadicamente como “flanelinha” (sic) em um shopping próximo a sua residência.   

Permanece vinculado ao CAPS, bem como à escola. Ao final do mês, realizamos visita institucional a escola 

do usuário, com o objetivo de fortalecer o acompanhamento do mesmo pela rede socioassistencial.  

  Sobre os vínculos familiares, mantêm-nos fortalecidos com a irmã e o cunhado, visitando-os 

esporadicamente aos finais de semana.  

 Não refere uso de SPA’s, contudo a equipe tem observado indicativos de lapsos e intensificará, nos 

próximos meses, a articulação com a família, o CAPS e a escola.  

  

DATA ATIVIDADE LOCAL  RESPONSÁVEL 

01.08.2014 - Realizada inclusão do usuário Carlos 
Antônio no cadastro para qualificação 
profissional e mercado de trabalho; 

 

- Realizadas visitas de 
acompanhamento aos usuários Artur 
Evangelista, Carlos César e Carlos 
Antônio; 

 

Centro 
Intensivo 

 

 

 

 

 

Residências dos 
usuários, nos 
bairros de Jd. 

Piedade e 
Candeias. 

Laís Botelho 
 
 
 
 
 
Laís Botelho 
Irandir Lima 

04.08.2014 - Realizadas visitas domiciliares aos 
usuários Carlos Antônio, Carlos César e 
Artur Evangelista, com vistas à 
elaboração do PIA semanal e entrega 
das cestas básicas; 

 

Residências dos 
usuários, nos 
bairros de Jd. 

Piedade e 
Candeias 

Laís Botelho 
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06.08.2014 - Articulação com a Assistente Social 
do Lar Paulo de Tarso, através de 
contato telefônico, que solicitou 
informações sobre a situação atual do 
filho da usuária Marilene. Afirmou que 
a equipe teria sido convocada para 
audiência, no dia 18 deste mês. 
Agendamos visita institucional para 
segunda (11.08).  

 

Contato 
Telefônico 

Laís Botelho 

08.08.2014 - Realizada visita domiciliar ao usuário 
Carlos Antônio, que solicitou 
orientações de direito trabalhista. 
Após intervenção, orientamos o 
mesmo a procurar Ministério do 
Trabalho;  

 

- Entrega de currículos ao usuário 
acima referido, que solicitou- os 
anteriormente, para entregar em 
supermercados;  

 

- Realizada visita domiciliar ao usuário 
Carlos César, que comunicou pedido 
de demissão, alegando alto nível de 
desorganização da empresa em que 
trabalhava;  

 

- Realizada visita domiciliar ao usuário 
Artur Evangelista. Identificada a 
necessidade de realizar articulação 
com sua técnica de referência no 
CAPS.  

 

Residência do 
usuário (Jd. 
Piedade). 

 

 

 

 

 

Jd. Piedade 

 

 

 

 

 

Residência do 
usuário 

(Candeias) 

 

 

 

Residência de 
usuário 

(Candeias) 

Laís Botelho 
Irandir Lima 
 
 
 
 
 
 
 
Laís Botelho 
 
 
 
 
Laís Botelho 
Irandir Lima 
 
 
 
 
Laís Botelho 
Irandir Lima 
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11.08.2014 - Realizadas visitas domiciliares aos 
usuários Carlos Antônio, Artur 
Evangelista e Carlos César. Entregue 
cestas básicas;   

 

- Recebida solicitação de relatório do 
Conselho Tutelar da RPA 5, através de 
contato telefônico,  sobre a situação 
dos filhos da usuária Marilene no 
período de permanência da mesma no 
Aluguel Social;  

 

- Visita institucional ao Lar Paulo de 
Tarso para repasse das informações 
acima referidas, uma vez que a equipe 
psicossocial da instituição foi 
convocada para audiência no dia 27 do 
mês corrente;  

 

- Ida ao IEDES (sede Recife) para buscar 
os contratos dos imóveis do Aluguel 
Social ; 

 

Jd. Piedade e 
Candeias 

 

 

 

 

Contato 
Telefônico 

 

 

 

 

 

 

Lar Paulo de 
Tarso 

 

 

 

 

 

 

 

IEDES (Recife) 

Laís Botelho 
Irandir Lima  
 
 
 
 
Laís Botelho 
 

 

 

 

Laís Botelho 

Irandir Lima 

 

 

 

Laís Botelho 

Irandir Lima 

13.08.2014 - Realizadas visitas domiciliares aos 
usuários Carlos César, Carlos Antônio, e 
Artur Evangelista, com vistas à elaboração 
do PIA semanal;  
 
- Realizado recolhimento de assinaturas 
dos proprietários dos imóveis para os 
contratos dos aluguéis, com posterior 
entrega ao IEDES (Dantas Barreto); 
 

Residências dos 
usuários, nos 
bairros de Jd. 
Piedade e 
Candeias 
 
 
Residências dos 
proprietários e 
IEDES 

Laís Botelho 
 
 
 
 
 
 
Laís Botelho 
Irandir Lima 
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15.08.2014 - Realizadas visitas de 
acompanhamento aos usuários Artur 
Evangelista, Carlos César e Carlos 
Antônio;  

 

Residências dos 
usuários, nos 
bairros de Jd. 

Piedade e 
Candeias 

 

 

Laís Botelho 
Irandir Lima 

18.08. 2014 - Acompanhamento da vistoria das 
casas do Aluguel Social por funcionária 
do IEDES (Nina), com posterior entrega 
das cestas básicas;  

 

- Entregue declaração ao usuário Artur 
Evangelista, direcionada ao CAPS Ad, 
tendo em vista que o mesmo precisou 
faltar ao serviço em função da vistoria 
do imóvel, acima mencionada;  

 

- Realizado PIA do usuário Carlos 
Antônio, que comunica nova 
possibilidade de emprego;  

 

Residências dos 
usuários (Jd. 

Piedade e 
Candeias) 

 

 

Residência do 
usuário 

(Candeias) 

 

 

 

 

 

Residência do 
usuário (Jd. 

Piedade) 

Laís Botelho 
Irandir Lima 
 
 
 
Laís Botelho 
 
 
 
 
 
 
 
Laís Botelho 
 
 
 

20.08. 2014 - Visita ao Conselho Tutelar da RPA 5 
para entrega de relatório de conclusão 
da usuária Marilene;  

 

- Visita domiciliar a usuária Marilene, 
no bairro do Arruda, objetivando 
identificar a situação atual da família 
no período pós- aluguel social;  

 

Conselho 
Tutelar RPA 5 
(Jd. São Paulo)  

 

 

Atual residência 
da usuária 
(bairro do 

Arruda)  

Laís Botelho 
Irandir Lima 
 
 
 
Laís Botelho 
Irandir Lima 
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22.08.2014 - Realizadas visitas de 
acompanhamento aos usuários Carlos 
Antônio (que comunicou início de 
trabalho com Reciclagem), Artur 
Evangelista (que teria iniciado o 
trabalho de flanelinha) e Carlos César 
(que está indo à Agência do Trabalho e 
entregando currículos); 

 

Residências dos 
usuários (Jd. 

Piedade e 
Candeias) 

 

Laís Botelho 
Irandir Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.08.2014 - Realizado atendimento social ao 
usuário Adelson Rodrigues, do Centro 
Intensivo, que demonstrava bastante 
angústia e incômodo com 
acontecimentos do passado.  
Sugeridos alguns encaminhamentos à 
equipe técnica do Intensivo; 

 

- Realizado atendimento social a 
usuária Bárbara Bruna, do Centro 
Intensivo, que trazia a demanda de 
solicitação de desligamento, em 
decorrência de conflitos familiares.  

 

- Realizado contato telefônico com a 
avó, bem como com a genitora da 
usuária acima referida, visando o 
trabalho de  retomada/fortalecimento 
dos vínculos familiares, com posterior 
sugestão de encaminhamentos à 
técnica de referência do Intensivo, 
através de registro em pasta;  

 

Centro 
Intensivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro 
Intensivo 

 

 

 

 

 

 

Centro 
Intensivo 

Laís Botelho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laís Botelho 
 
 
 
 
 
 
Laís Botelho 
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27.08.2014 - Realizadas visitas institucionais ao 
Colégio Galba Matos, bem como a 
Escola “Nossa Escola”, com vistas a 
fortalecer o acompanhamento ao 
usuário Artur Evangelista, que vem 
demonstrando postura apática e 
pouco propositiva;  

 

- Realizadas visitas de 
acompanhamento aos usuários Artur 
Evangelista e Carlos Antônio, com 
entrega das cestas básicas; Não 
encontramos o usuário Carlos César;   

 

Colégio Galba 
Matos / Escola 
“Nossa Escola” 

 

 

 

 

 

 

 

Residências dos 
usuários (Jd. 

Piedade e 
Candeias) 

 

Laís Botelho 
Irandir Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laís Botelho 
Irandir Lima 

28.08.2014 - Realizada nova articulação com a 
escola Galba Matos, através da 
diretora Marluce, que trouxe novas 
informações sobre o usuário Artur 
Evangelista; 

 

Contato 
telefônico 

Laís Botelho 

29.08.2014 - Realizada conversa com a técnica de 
referência Hellen, do Centro Intensivo, 
sobre a indicação de um novo usuário 
para o Aluguel Social;  

 

- Realizadas visitas de 
acompanhamento aos usuários Carlos 
Antônio e Artur Evangelista. Mais uma 
vez, o usuário Carlos César não foi 
encontrado em casa, nem realizou 
contato com a equipe técnica. Seu 
aparelho celular encontra-se 
desligado.  

Centro 
Intensivo 

 

 

 

 

 

 

Residências dos 
usuários (Jd. 

Piedade e 
Candeias) 

 

Laís Botelho 
Hellen Ramos 
 
 
 
 
 
Laís Botelho 
Irandir Lima 

 

 

 

 



           

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

156 

 

 

 

 

 

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

a. AGENDA DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE NÚCLEO E CAPACITAÇÕES). 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

   
04/08 

Reunião na 
UFPE 

Departamento 
de Sociologia 

da UFPE 

GPD:Rafael 
West. 

Programa 
Atitude: 

Anamaria 
Carneiro e 

Priscila Linhares. 

UFPE: Profº 
Ratton 

Pesquisa realizada 
do Intensivo 

Jaboatão e no 
Apoio Recife. 

Houve uma boa avaliação 
da pesquisa nos serviços e 
ao ser finalizada ela  será 
divulgada para o Programa. 
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06/08 

Reunião 
Colegiada – 

Núcleo 
Jaboatão e 

Cabo. 

GPD: Rafael 
West, Rafaela 
Viana, Malu,  

Eliane, 
Representantes 

do IEDES: 
Patrícia, 

Manassés e 
Ivaneide. 

Coordenadores 
de Núcleo: 

João Marcelo e 
Karla.  

Coordenadores 
Técnicos: 

Sulamy, Priscila 
Linhares e 

Paulo. 

SEDAS 

-Repasses sobre as 
mudanças das 
casas do Nùcleo 
Jaboatão e Cabo; 

 

- Fluxo de 
informações entre 
a executora e as 
unidades; 

 

- Recursos 
Humanos; 

 

- Carga horária da 
Coordenação 
Técnica e de 
Núcleo. 

- Definido prazo para 
resolução das pendências 
das casas, dia 17-08-2014. 

 

 

- Formular documento 
contendo o fluxo das 
informações entre a 
executora e as unidades, 
comissão: Malu, Executora 
e Coordenações Técnicas.  

- Realizar seleções para as 
vagas em aberto nas 
unidades; 

 

- Enviar propostas via e-
mail da composição da 
carga horária da 
Coordenação Técnica e de 
Núcleo. 

14/08 

Processo 
Seletivo 

para 
Educador 

Social  

Representantes 
do IEDES, 

Coordenador 
de Núcleo João 

Marcelo, 

Coordenadora 
Técnica Priscila 

Linhares. 

IEDES 
- Seleção de para 
Educador Social.  

 

 

 

Definição da contratação 
do Educador Social para os 
núcleos de Jaboatão e 
Cabo. 

21/08 
Reunião do 
Pacto Pela 

Vida 

Representantes 
da SDSDH, 

Malu (GPD), 

Coordenadores 
de Núcleo – 

Recife e 
Caruaru. 

Coordenadores 
Técnicos -
Jaboatão e 

cabo. 

SEPLAG 

- Honras e 
homenagem à 
Eduardo Campos; 

 

- Análise dos dados 
da última semana; 

 

- Apresentação dos 
resultados da 
última semana do 
Programa Atitude. 

 

- Sem encaminhamentos 
para esta reunião. 
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25/08 
Reunião de 

Núcleo 

Coordenadora 
de Nùcleo: 

Karla; 

Coordenadoras 
Técnicas: 
Sulamy e 
Priscila 

Linhares; 

Surpervisoras: 
Cristiane Tadu 

e Marcia 
Cristina 

Apoio Jaboatão 

- Transferência da 
Técnica Social em 
Psicologia Denise 
para o Intensivo 
Jaboatão; 

- Fluxo dos 
Relatórios de 
conclusão do PIA; 

- Uso de drogas nas 
unidades; 

- Instrumental do 
PIA; 

- Fluxo de 
encaminhamentos 
de casos para 
apresentação no 
PPV; 

- Fluxo com a 
executora; 

- Relatórios 
mensais; 

- Capacitação sobre 
Direitos Humanos e 
GLBT; 

- As coordenações 
concordam com a 
transferência da 
profissional; 

 

 

- Trabalhar entre as 
equipes os prazos para 
envio dos relatórios; 

 

- Iniciar maior 
sensibilização com os 
usuários a respeito da 
preservação das unidades 
como ambiente livre de 
drogas, exceto tabaco; 

- Definição de data para 
encaminhamento e 
alinhamento das 
prioridades a serem 
enviados; 

 

- Necessidade de nova 
reunião com executora; 

- Entrega até o 2º dia útil 
para a coordenação de 
núcleo; 

- Realizar cronograma de 
agendamento das 
capacitações no serviço. 

 

 

 

 

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE) 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

06/08 
Reunião com 

o Plantão 
Noturno 

Intensivo 

Coordenadora 
Técnica Priscila, 
Cristiane - 
Cuidadora, 
Erisvaldo – 
Motorista, 
Roberto – 
Vigilante. 

- Importância na 
participação do 
plantão noturno 
nas reuniões 
técnicas; 

- Estratégias para 
participação dos 
profissionais na 
reunião e 
aproximação com 
a supervisão; 

- Reunião por 
Categoria; 

- Escuta sobre as 
percepções atuais 
da dinâmica do 
serviço. 

- Todos os profissionais do 
Turno noite participaram a 
partir de hoje das reuniões 
técnicas que ocorre no dia do 
seu plantão; 

 

- Todas as terças, das 19h às 
20h o plantão noturno vai 
realizar reunião com a 
Supervisão; 

 

- Realizaremos avaliações 
destas estratégias 
posteriormente; 

06/08 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 
Supervisão, 
Consultoria e 
Equipe Técnica. 

- Informes; 

- Sentimentos da 
equipe em relação 
à nova casa; 

- Discussão de 
Casos; 

- Sem encaminhamentos para 
esta reunião; 

11/08 
Reunião com 

o Plantão 
Noturno 

Intensivo 

Coordenadora 
Técnica Priscila, 
Dayane – 
Educadora, 
Ivaneide – 
Cuidadora, Erivan 
– Motorista, 
Edmilton – 
Vigilante. 

- Importância na 
participação do 
plantão noturno 
nas reuniões 
técnicas; 

- Estratégias para 
participação dos 
profissionais na 
reunião e 
aproximação com 
a supervisão; 

- Reunião por 
Categoria; 

- Escuta sobre as 
percepções atuais 
da dinâmica do 
serviço. 

- Todos os profissionais do 
Turno noite participaram a 
partir de hoje das reuniões 
técnicas que ocorre no dia do 
seu plantão; 

 

- Todas as terças, das 19h às 
20h o plantão noturno vai 
realizar reunião com a 
Supervisão; 

 

- Realizaremos avaliações 
destas estratégias 
posteriormente; 
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13/08 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 
Coordenação, 
Supervisão e 
Equipe Técnica. 

- Informes; 

- Curso promovido 
pela Prefeitura de 
Jaboatão; 

- Retorno da 
Assembleia 
ocorrida antes da 
reunião; 

- Atuação da 
Equipe Técnica; 

- Grupos com o 
Educador; 

- Planejamento de 
grupos; 

- Reuniões por 
categoria; 

- Horários para as 
atividades de 
percussão; 

- Sem encaminhamentos para 
esta reunião. 

20/08 
Reunião com 

a 
Consultoria 

Intensivo 
Coordenação, 
Supervisão e 
Consultora. 

-Desligamentos; 

-Avaliação técnica 
do Educador 
Cristiano; 

- Uso de drogas no 
serviço; 

- Saídas 
Terapêuticas; 

- Casos. 

Sem encaminhamentos para 
esta reunião. 

20/08 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 

Coordenação 
Técnica, 

Supervisão, 
Consultora e 

Equipe Técnica. 

- Informes;  

- Casos; 

- Usuários 
inseridos no 
ensino Formal; 

- Grupo TR; 

- Uso de drogas no 
serviço; 

- Educador. 

- Manter contatos e vinculação 
da equipe técnica e as Escolas 
as quais os usuários foram 
inseridos; 

 

- Desenvolver planejamento 
para o grupo TR; 
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27/08 
Reunião com 

a 
Consultoria 

Intensivo 

Coordenação 
Técnica, 

Coordenação de 
Núcleo, 

Supervisão e 
Consultora. 

- Avaliação 
positiva sobre a 
evolução das 
intervenções da 
Equipe; 

- Papel da 
Supervisão; 

- Permanência na 
sala dos técnicos. 

- Sem encaminhamentos para 
esta reunião. 

27/08 
Reunião 
Técnica 

Intensivo 

Coordenação 
Técnica, 

Coordenação de 
Núcleo, 

Supervisão, 
Consultora e 

Equipe Técnica. 

- Dinâmica de 
Abertura;  

Informes; 

- Elogios à 
evolução da 
equipe; 

- Aluguel Social; 

- Momentos de 
Cuidado entre a 
equipe; 

- Saída da Técnica 
Social em 
Psicologia Izabela 
Maranhão; 

- Relatórios. 

 

Sem encaminhamentos para 
esta reunião. 

28/08 
Reunião Por 
Categoria – 
Cozinheiras 

Intensivo 

Coordenação 
Técnica, 

Supervisão, 
Administrativo e 
Equipe Técnica 
de Cozinheiras: 
Neide, Claudia 
leite e Claudia 

Xavier. 

- Materiais 
necessários; 

- Fardamentos e 
EPI; 

- Relacionamento 
Pessoal; 

- Participação na 
reunião Técnica; 

- Periodicidade da 
reunião por 
categoria. 

- Capacitação. 

 

- Enviar urgentemente ao IEDES 
as solicitações de materiais e 
fardamentos; 

 

- Desenvolver esta reunião a 
cada 2 meses. 
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7. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

8.1 DETALHAMENTOS QUANTITATIVOS DOS DADOS DO INTENSIVO 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÕES DA EQUIPE TÉCNICA 04 

REUNIÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 03 

ESTUDO DE CASO 33 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 32 

CONSULTORIA 02 

COLEGIADO 01 

REUNIÃO NA EXECUTORA 01 

TOTAL 79 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
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USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE JUNHO 

 

SEXO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA TOTAL 

12 A17 18 A 23 24 A 29 30 A 40 41 A 59 60 EM 

DIANTE 

 N.I.  

M 00 09 13 06 08 00 00 36 

F 00 02 01 02 00 00 00 05 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

                00                          00                        00 

 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 
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00 00 00 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

Heterossexual 

40 

Homossexual 

01 

Bissexual 

00 

Não Informado 

00 

 

41 

Travesti 

01 

  

01 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

08 

BRANCA 

12 

PARDA 

20 

AMARELA 

00 

INDÍGENA 

01 

 

41 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 16 
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¼ SALÁRIO MÍNIMO 01 

½ SALÁRIO MÍNIMO 04 

1 SALÁRIO MÍNIMO 15 

2 SALÁRIO MÍNIMO 02 

3 SALÁRIO MÍNIMO 00 

ACIMA DE 3 SALÁRIO MÍNIMO 02 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL 41 

 

 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

 TOTAL 

Crack 39 

Álcool       01 
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Maconha 00 

Cocaína 01 

Solvente 00 

TOTAL Geral  41 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

Centro de Acolhimento e Apoio 
Jaboatão dos Guararapes 

Rua  Aníbal Ribeiro Varejão, nº 3280, Candeias, Jaboatão dos Guararapes. 
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TABELA VII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 03 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 00 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 01 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONCLUSÃO DO PIA 01 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 03 

TOTAL 08 

 

 

 

 

TABELA VIII - ATENDIMENTOS REALIZADO 

 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA  69 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 157 



 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

Centro de Acolhimento e Apoio 
Jaboatão dos Guararapes 

Rua  Aníbal Ribeiro Varejão, nº 3280, Candeias, Jaboatão dos Guararapes. 
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ATENDIMENTO PSICOLOGO 125 

ATENDIMENTO À FAMILIA 83 

GRUPO FAMÍLIA 03 

VISITA DOMICILIAR 02 

GRUPO DE PSICOLOGIA 20 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 13 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 05 

Nº DE OFICINAS 22 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS 

USUÁRIOS 

12 

SAÍDA TERAPÊUTICA 79 

ASSEMBLEIA 2 

OUTROS/QUAL 44 

TOTAL GERAL 636 
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Centro de Acolhimento e Apoio 
Jaboatão dos Guararapes 

Rua  Aníbal Ribeiro Varejão, nº 3280, Candeias, Jaboatão dos Guararapes. 
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TABELA IX – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT.  REDE SUS QUANT. 

CRAS  03 NASF 05 

CREAS 00 PSF/UBS 36 

CENTRO DE ACOLHIMENTO 
INTENSIVO 
(TRANSFERÊNCIA)  

00 CTA 09 

CAPS II 00 

ALUGUEL SOCIAL 00 CAPS III 00 

CONSELHO TUTELAR 01 CAPS ADi 00 

OUTROS?  00 CAPS AD 02 

TOTAL 04 EMERGÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA 

00 

POLICLÍNICA  06 

  HOSPITAL GERAL 02 

UPA 02 

OUTROS?  02 

TOTAL 64 

 

DEMAIS POLÍTICAS 
SETORIAIS 

QUANT.  INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA               QUANT. 

DELEGACIA  01 EDUCAÇÃO FORMAL 04 

DHPP                                                                                                                                            00 CURSO PROFISSIONALIZANTE    00 

JUDICIÁRIO 04 TRABALHO FORMAL 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO                                                                                  00 

GOVERNO PRESENTE 00 TRABALHO INFORMAL 12 
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RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

  12 OUTROS?  05 

INSS   00 TOTAL: 21 

AGÊNCIA DO TRABALHO   03    

COMUNIDADE 
TERAPÊUTICA 

  00   

ONG 00  

OUTROS?  02  

TOTAL: 22  

 

 

 

 

TABELA X – ALUGUEL SOCIAL 

          USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO)        

MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

   NO DE VISITAS 

REALIZADAS NO MÊS 

Carlos César 02/07 
            Em 

acompanhamento          

06 

Carlos Antônio 27/06 
            Em 

acompanhamento          

08 

     Artur 

Evangelista 

                         02/07             Em 

acompanhamento          

08 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O mês de Agosto foi considerado um divisor de águas para o Intensivo Jaboatão, devido 

a concretização da mudança da nossa unidade para nova sede, isto possibilitou a resolução de 

problemas enfrentados durante um longo tempo devido a estrutura física precária da antiga 

casa. Percebemos nitidamente na fala dos usuários e funcionários a satisfação com a mudança 

e os esforços para melhor acolher a todos mesmo estando ainda em reforma e com várias 

pendências a serem executadas. Sentimos melhora da autoestima dos funcionários e usuários 

após o processo de mudança, o que potencializa nossa ações e reverbera de forma positiva no 

acompanhamento realizado aos usuários e familiares.   

O acompanhamento e dedicação da nova Executora, o IEDES, foi fundamental para 

conseguirmos realizar a mudança e solucionar problemas ocorridos durante o processo de 

adaptação e reforma da nova casa. Com o objetivo de agilizar a resolução das pendências em 

relação à estrutura física estamos em constante comunicação com a Executora e a GPD, 

formalizado através do envio de relatórios de pendências. Recebemos também logo após a 

mudança ventiladores, colchões e cadeiras novos,  o que possibilitou acolher de forma mais 

confortável os(as) usuários(as) atendidos. 

 Observamos que a atuação da nova Executora, o IEDES, vem tendo ótima avaliação por 

parte da Coordenação, Equipe Técnica e usuários. Mas percebemos que precisamos ainda 

definir alguns fluxos de encaminhamentos entre nossa unidade a Executora e a GPD, além de 

continuar os esforços para finalizar as reformas e pendências ainda existentes. 

 Não podemos deixar de agradecer também a colaboração de todos os usuários do 

Intensivo Jaboatão que ajudaram na mudança e organização do novo espaço, o que 

proporcionou um sentimento maior de pertencimento e harmonia na nova casa, pois todos se 

sentem parte fundamental neste processo. É importante destacar também, que em Assembleia, 
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os usuários vem constantemente elogiando a equipe e verbalizam perceber melhora na 

qualidade dos atendimentos realizados. Aproveitamos também o espaço das Assembleias para 

elogiar a dedicação de todos(as) usuários(as) para a organização da casa e manutenção de um 

espaço agradável e de boa convivência. 

 Vem sendo bastante gratificante observar o processo de evolução da atuação 

profissional dos funcionários do Intensivo Jaboatão, fruto dos esforços realizados diariamente 

junto a gestão e nas reuniões técnicas e técnicas administrativas, com colaboração da 

consultoria, para reorganização da unidade, trazendo discursões técnicas motivadoras e 

realizando avaliação sistemática das atuações, evidenciando sucessos ou entraves, para 

possibilitar assim a gradativa melhora na qualidade do acompanhamento aos usuários e 

familiares.  

  

 No Mês de agosto, referente as atividades desenvolvidas no Centro Intensivo, 

destacamos como pontos positivos os seguintes aspectos: 

 Oportunidade de participação de 05 pessoas da Equipe Técnica no Curso de Política 

Sobre Drogas, realizado pela Prefeitura de Jaboatão. Este curso tem a duração de 8 

meses e acontece duas vezes por semana. A participação neste curso tem o objetivo de 

agregar conhecimento à prática profissional, além de também viabilizar a troca de 

experiências e maior conhecimento da rede municipal de Jaboatão, visto que muitos 

profissionais de diversos dispositivos dialogam neste curso. 

 Melhora na atuação profissional e comunicação entre a equipe técnica;  

 Admissão do Educador Social Edvan e da Técnica Social em Psicologia Denise, ambos 

com boa avaliação e motivação para o trabalho. 
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 Número significativo de usuários inseridos na educação formal, 04 (oito) pessoas foram 

matriculadas no E.J.A. 

 Usuários inseridos no mercado de trabalho, 12 no mercado informal. 

 Presença e parceria da nova executora, IEDES,  com o objetivo de melhor atender o 

público do Serviço e viabilizar melhores condições de trabalho à nossa equipe. 

 Realização de  planejamento e efetivação de atividades externas, como passeios de lazer 

e cultura – como o ocorrido no Museu da Abolição, e facilitação das oficinas de capoeira 

e percussão e atividade física na praia. 

 Retomada da realização do aniversariantes do mês; 

 Desenvolvimento das reuniões com o turno da noite e realização da Reunião por 

categoria, iniciada com as cozinheiras, mas com o objetivo de acontecer com todos os 

profissionais. Tais iniciativas já estão sendo bem avaliadas pois percebemos uma maior 

aproximação destes profissionais com os outros turnos além de também qualificar 

sistematicamente o trabalho destes. 

 A partir deste mês percebemos o maior número de participantes durante as reuniões 

técnicas, o que foi possível a partir da sensibilização e formulação de estratégias para a 

participação de todos os funcionários nas reuniões. 

 

Percebemos também alguns entraves e dificuldades sinalizadas pela equipe: 

 

 Dificuldades para abertura de conta na Agência Bancária do Bradesco, como orientado 

pela Executora, visto o pouco tempo que tivemos para resolução de tal demanda e dos 

ruídos na comunicação que proporcionaram incômodos na equipe e esvaziamento do 

serviço. 
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 Saída por solicitação, devido à motivos pessoais da Técnica Social em Psicologia Izabela 

Maranhão, a qual vinha desenvolvendo um ótimo trabalho no Centro;  

 Sentimos dificuldades para o agendamento da Dukato para realização de passeios com 

os usuários, que das vezes que solicitamos não estava disponível, assim realizamos os 

passeios com o carro do serviço contemplando um menor número de usuários. Com o 

carro do serviço conseguimos levar em torno de 5 usuários, 1 motorista e 1 técnico do 

serviço. Com a Dukato este número sobe para 12 usuários, 1 motorista e 1 técnico do 

serviço.  

 Pendências na estrutura física do Intensivo como sala de grupo, dispensa, lavanderia e 

outros. Destacamos que o relatório de pendências foi encaminhado à Executora e à 

GPD. 

 Pendência na chegada de materiais novos e mobilha nova para o serviço. 

 Ainda não conseguimos potencializar as ações do Aluguel Social, estão sendo atendidos 

03 usuários, quando a meta é 10. Para solução desta problemática solicitamos uma 

reunião para tratar especificamente do Aluguel Social junto à Executora. 

 

Por fim,  esperamos potencializar as atividades no mês de setembro, visto que 

cessaremos algumas dificuldades relatadas. E nos colocamos disponíveis para maiores 

informações se necessário. 
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9. ANEXO 
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OFICINA DE PERCUSSÃO /  OFICINA DE CAPOEIRA 

 

PASSEIO AO MUSEU DA ABOLIÇÃO 

 

   

                                                             OFICINA DE CULINÁRIA 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS 

 

QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

ITEM Nº DA 

CI 

DATA                                          ASSUNTO SITUAÇÃO 

01 35 21/08/2014 Manutenção na encanação da 

cozinha 

 

xos  

 

 

 


