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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO    AGOSTO/2014 

 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Este serviço tem como objetivo geral promover o acolhimento institucional integral, 

atendimento psicossocial e socioassistencial, jovens, adultos com vínculos familiares fragilizados 

ou rompidos, que vivenciem situações conflituosas com uso de crack e/ou outras drogas, bem 

como seus familiares. Oferecendo um ambiente favorável ao estabelecimento de vínculos de 

ajuda mútua, para o desenvolvimento da restauração biopsicossocial do usuário.  

Em relação aos eixos norteadores podemos destacar: organização e cumprimento das reuniões 

com as famílias, promovidas pela Unidade contribuindo para o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários; incorporar no cotidiano do Centro, oficinas de arte e cultura e 

educação física, atividades culturais, celebrações, jogos, possibilitando que os usuários 

desenvolvam a identidade cultural; sugerir alternativas e soluções para problemas apontados e 

relacionados com o funcionamento da Unidade, através de reunião colegiada com a equipe 

técnica, coordenação administrativa e usuários; desenvolver metodologias criativas, 

estimulantes, interativas, incentivadoras de pesquisa, onde os usuários possam construir o seu 

saber em um ambiente de liberdade e responsabilidade para a vida e sua cidadania; com isso 

espera-se valorizar a participação, a solidariedade, o respeito e o senso de responsabilidade, 

utilizando amplas e variadas técnicas e recursos, como meios para inclusão social.  

O presente relatório tem por finalidade apresentar forma quantitativa e qualitativa às ações 

realizadas, bem como as repercussões das ações e atividades realizadas referente ao mês de 

Agosto de 2014, na unidade do Programa Atitude - Centro de Acolhimento Intensivo Cabo, com 

intuito de fornecer dados precisos sobre o funcionamento do referido programa.  

Este foi elaborado de acordo com os registros efetuados pelos técnicos, cuidadores, educadores 

e oficineira nos livros de grupos e oficinas, após a realização dos mesmos; na elaboração dos 

diversos relatórios apresentados pela equipe à supervisão, nas evoluções dos atendimentos 

realizados, nas planilhas de planejamento mensal e em observações empíricas cotidianas. Após 

esta fase de coleta foi realizado estudos e análise crítica do conteúdo deste material, os quais 



 
                                                                                                                                                  
 

resultaram na aglutinação do pensar de nossa equipe multiprofissional e interdisciplinar em 

ação. 

 Descrevemos os grupos e oficinas realizados durante o decorrer do mês no qual destacamos os 

objetivos, técnicas grupais utilizadas, temas trabalhados, dificuldades e potencialidades 

encontradas, de maneira que se possa proporcionar uma ideia acerca do quadro de atividades 

e ações desenvolvidas nesta unidade do Programa Atitude. Logo após, fazemos um breve relato 

das ações que se encontram na competência da Gestão, seguindo-se alguns quadros/tabelas, 

por intermédio dos quais explicitamos dados mais precisos das informações quantitativas e 

qualitativas, seguindo-se as considerações finais e concluindo com anexos contendo fotos de 

algumas das atividades realizadas durante o mês.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

Endereço:, s/n – Enseada dos Corais – Cabo de Santo Agostinho. 

Telefones de Contato: (81) 8923 9621 

Executora: Instituto de Apoio Técnico Especializado à Cidadania - IATEC 

E-mail: intensivocabo@gmail.com 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira dos Santos 

SUPERVISÃO Alana Cristina de Almeida Lima Estanislau 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Noemi Glasner Coutinho 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Marina Felix 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL  Natália Maria Moura Vieira de Souza 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL -------------- 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA Maria do Livramento da S. Irma 

CUIDADORES Ana Paula Patrício de Sousa, Cristiane Maria da 
Silva, Eduardo Jorge Carvalho Leitão, Kátia Reneide 
da Silva, Kátia Rosangela Carbaúba de Souza, Sônia 
do Espírito Santo Souza 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Valburgo Israel dos Anjos Júnior 

AUXILIARES DE COZINHA Cicleide Maria de Santana, Cláudia Cristina da Silva, 
Maria Ercília da Silva,  

SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 



 
                                                                                                                                                  
 

MOTORISTAS Eduardo José Almeida Correia, Glaydson Lima 
Aragão, Kleiton Teles Gomes da Silva, Valdeci José 
da Silva 

VIGILANTES Antônio Teotônio de Oliveira, Marcos Kennedy do 
Nascimento, Roberto Borges de Araújo, Sônia do 
Espírito Santo Souza, Valdemir Aurelino Silva 

   

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTÊNTE SOCIAL Mirts Lopes Vasconcelos 

MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 

5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO 
INTENSIVO 

 

1 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA  
 

DATA ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL 

13/08/2014 Grupo Bom Dia: Realizamos as 

comissões para divisão das 

tarefas da casa e tentamos 

dividir os grupos para limpeza 

dos dormitórios. Por fim 

concluímos o grupo 

ressaltando a importância do 

respeito ao próximo em todas 

as situações. 

Sala de grupo Marina Félix 

13/08/2014 Grupo entre TR e UR´S: Este 

grupo teve por objetivo 

realizar uma roda de conversa 

com os usuários de referência 

da referida técnica, a fim de 

comunicar aos mesmo que 

sou a nova técnica e estou 

disponível a ajuda-los. 

Alinhamos alguns acordos e 

agendamos de rever os PIA’s 

de cada um. 

Área de 
Convivência 

Marina Félix 

15/08/2014 Grupo Sóciodrama 

O grupo teve como objetivo a 

apresentação dos usuários a 

Sala de grupo Noemi Glasner 



 
                                                                                                                                                  
 

técnica Noemi. Foi pedido que 

escrevessem ou desenhassem 

algo sobre eles. Após este 

momento, cada um se 

apresentou da forma que 

desejou. A técnica também se 

apresentou e falou sobre sua 

proposta em relação ao seu 

grupo, que seria dinâmico, 

para trabalhar a criatividade e 

possibilitar o acesso a 

conteúdos através da arte. 

Como exemplo o teatro e a 

pintura.   

19/08/2014 Grupo Bom Dia: Neste grupo 

foi realizada uma reflexão com 

os participantes a partir de um 

texto da autora 

ZibiaGaspareto, que 

destacava as nossas ações 

presentes como sendo 

primordiais para o resultado 

das ações futuras. Por fim, 

alguns comentaram.  

Sala de grupo Marina Félix 

22/08/2014 Grupo Sociodrama 

Iniciamos com aquecimento, 

reconhecimento do espaço a 

ser trabalhado. Nos 

comentários sobre suas 

percepções, emergiu um tema 

para ser dramatizado, que foi 

a fala do usuário José Zito 

sobre como estava sendo visto 

atualmente na sua 

comunidade. Dramatizaram 

uma cena de uso, na qual o 

usuário falava para os outros 

sobre o Programa Atitude e 

como estava sua vida 

atualmente. 

Sala de grupo Noemi Glasner 

26/08/2014 Bom Dia: foi trabalhado com 

os usuários o acordo de 

convivência. Realizamos 

reflexão sobre nossas ações e 

alguns usuários comentaram a 

Sala de Grupo Marina Félix 



 
                                                                                                                                                  
 

importância de viver em 

harmonia. 

26/08/2014 Grupo Percussão criativa 

Este grupo foi pensado para 

estimular a criatividade e a 

espontaneidade, no sentido 

de lidar com o novo de forma 

saudável. Iniciamos com 

alongamentos e depois foi 

estimulado que cada um 

pensasse um modo de tirar 

sons do próprio corpo. O 

segundo momento foi para 

que também criassem sons a 

partir de objetos que 

estivessem ao seu alcance. 

Alguns usuários participaram, 

mas a maioria estranhou, 

resistiu e não participou. Ao 

final foi refletido que as 

reações que tiveram ao novo, 

eram como agiam também na 

vida e com as outras pessoas. 

Área de Lazer Noemi Glasner 

28/08/2014 Grupo entre TR e UR´S 

Este grupo teve por objetivo 

realizar uma leitura e 

discussão a cerca do acordo de 

convivência, pois estava 

acontecendo muitas 

transgressões no espaço e 

alguns usuários justificavam o 

não conhecimento de algumas 

regras. Sabendo-se que ao 

ingressar no intensivo o 

usuário tem conhecimento 

deste acordo no momento do 

seu acolhimento. Surgiram 

algumas dúvidas e 

questionamentos sobre 

algumas regras. Algumas 

foram esclarecidas, mas 

outras ficamos de avaliar e 

discutidas em assembléia, 

assim como junto com a 

Área de Lazer Noemi Glasner 



 
                                                                                                                                                  
 

equipe do Intensivo Cabo, 

diante da mudança do espaço. 

29/08/2014 Bom Dia: realizado a atividade 

e o momento de relaxamento. 

Ainda nesse momento foram 

realizadas pactuações para a 

atividade que será 

desenvolvida na praia.  

 

Sala de Grupo Marina Félix 

 

2 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL 

05/08/2014 Grupo Cidadania: foi realizada 
dinâmica  

para trabalhar Motivação 
Interna, Atitudes Proativas, 
Pensamentos Assertivos e 
Positivos - Somos nós que 
fazemos a vida. Com o objetivo 
de propiciar a cada 
usuárioumcontato com seus 
sentimentos e dificuldades 
reconhecendo-os e 
produzindo atitudes proativas 
e assertivas para solução ou 
amenização deles. Desta forma 
podemos proporcionar a 
percepção de pensamentos e 
sentimentos que afetam a 
conduta e a visão de vida. E 
que sentimentos negativos 
geram problemas físicos, 
mentais e espirituais. 

Ao final foi utilizada a musica O 
que é, o que é? (Gonzaguinha).   

Área Interna 
da Casa 

Nathália Mª Moura 

07/08/2014 Grupo Bom Dia 

Na atividade foi lida a fabula “O 

Oleiro e O Poeta” que retrata 

sobre o quanto o respeito e a 

colaboração são importantes 

para o desenvolvimento 

individual e coletivo. Após a 

leitura e reflexões, agradeci 

aos usuários pela colaboração 

Sala de TV Nathália Mª Moura 



 
                                                                                                                                                  
 

no dia anterior que foi a 

mudança da casa. Também foi 

falado sobre a utilização dos 

sons nos dormitórios que não 

será mais possível e que este 

só poderá ser ouvido sem o 

fone na área de baixo da casa. 

11/08/2014 Grupo Bom dia 

No Bom dia foi falado sobre a 
visita do presidenciável 
Eduardo Campos no dia 
anterior, da mobilização de 
todos para deixar a casa 
organizada para recebê-lo e da 
importância de permanecer 
assim. Foi feita a apresentação 
da nova Técnica Social Marina 
Félix. 

Sala de TV Nathália Maria 
Moura 

14/08/2014 Grupo Cidadania 

A proposta do Grupo foi de 
trabalhar a temática 
solidariedade e a importância 
desta prática em nosso 
cotidiano. No momento a casa 
está com uma usuária gestante 
que será transferida para o 
INTENSIVO MULHER, desta 
forma foi sugerido pelos 
usuários que o grupo estivesse 
voltado para despedida da 
referida usuária. Houve adesão 
de todos os usuários na 
confecção cartões e bilhetes e 
cartazes.  

Terraço da 
Casa 

Nathália Maria 
Moura 

16/07/2014 Grupo Família: Compareceram 
para o grupo os familiares dos 
usuários Jardson e Fabiana. Foi 
trabalhado no grupo uma 
mensagem que retrata os 
desafios da vida e a 
importância de encará-los e 
supera-los. Cada família 
relatou um pouco sobre os 
desafios que já encaram e que 
passam nos dias atuais. Foi 
uma roda de diálogo, as 
famílias estavam à vontade e 

3º piso da 
casa 

Nathália Maria 
Moura 



 
                                                                                                                                                  
 

no término agradeceu pelo 
momento.    

18/08/2014 Grupo Bom Dia 

Durante o Bom dia foi realizada 
as comissões para organização 
da casa, assim como a 
importância da participação de 
todos para que o ambiente 
permaneça sempre limpo. 
Alguns usuários questionaram 
os que não colaboram e foi 
relembrada a importância de 
cada um fazer a sua parte e 
focar em si. 

Sala de TV Nathália Mª Moura 

19/08/2014 Grupo Cidadania 

Dando continuidade a 
temática sobre cidadania e 
solidariedade, o objetivo desta 
dinâmica de cidadania é 
conscientizar os usuários da 
importância da solidariedade 
na convivência social. No 
primeiro momento foi 
solicitado que os usuários 
formassem subgrupos e foram 
distribuídas algumas revistas 
para que eles identificassem 
situações de atitudes solidarias 
e individuais. Uma vez 
identificada eles colaram em 
papeis ofícios para apresentar 
posteriormente. As perguntas 
para o debate foram: a) Qual a 
importância da solidariedade 
na sociedade? 
b) De que iniciativa solidária 
você já participou? 

Espaço de 
Convivência na área 

externa da casa. 

Nathália Maria 
Moura 

21/08/2014 Grupo Bom Dia 

No grupo de hoje foi lido a 
mensagem “O velho sábio” 
que aborda a não aceitação de 
insultos e indiretas e que só 
perdemos a calma se 
permitimos. Foi realizada uma 
reflexão com os usuários e 
perguntado sobre as 
estratégias utilizadas para não 
perdessem o foco. Alguns 

3º Piso da casa Nathália Maria 
Moura 



 
                                                                                                                                                  
 

falaram sobre o que 
compreenderam do texto e 
suas estratégias para alcançar 
seus objetivos. 

25/08/2014 Grupo Bom dia  

A proposta para o Bom dia hoje 
foi que os usuários lessem 
algumas mensagens trazidas 
pela técnica. As mensagens 
expressavam desejos de bom 
inicio de semana, foram quatro 
curtas mensagens que foram 
lidas por usuários voluntários.  

Sala de TV Nathália Mª Moura 

26/08/2014 Grupo Cidadania  

No Grupo foi utilizada a 

dinâmica do “Seguindo o 

Chefe” que tem como objetivo 

de trabalhar a cooperação. No 

primeiro momento foi dividido 

os usuários em duplas, 

colocando-os sentados no 

chão. 

Cada dupla terá como tarefa 

desenhar um barco utilizando 

uma folha de papel e um lápis, 

sendo que cada um só poderá 

fazer uma ação de cada vez, 

passando em seguida o lápis 

para outro participante. 

Os usuários tiveram também 

de obedecer as seguintes 

características individuais: 

1 - é cego e só tem o braço 

direito; 

 2- é cego e só tem o braço 

esquerdo. 

A tarefa de desenhar o barco 

deve ser feita em cinco 

minutos. 

Depois de realizada foi feito 

um debate sobre as 

dificuldades encontradas, os 

desafios superados e as formas 

de cooperação colocadas em 

prática. 

3º piso da casa Nathália Mª Moura 



 
                                                                                                                                                  
 

28/08/2014 Grupo Bom dia 

Durante o Bom dia foi realizada 

uma reflexão sobre a 

importância de permanecer 

focado em seu objetivo e 

relembrado que dificuldades e 

obstáculos sempre vão existir, 

mas que depende de cada um 

a escolha que vai dar, podendo 

estas serem 

assertivas/positivas ou não.   

Sala de TV Nathália Mª Moura 

 

3 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL 

20/08/2014 Realizado Grupo Bom Dia. Na 

ocasião foi debatido sobre 

respeito e convivência com 

colegas e regras da casa. No final 

foi lida uma mensagem de 

reflexão sobre o convívio 

comunitário.  

Sala de 

convivência 

Maria do Livramento 

27/08/2014 Na referida data foi trabalhado 

no Bom Dia sobre o problema 

agressão que aconteceu com 

usuário na noite anterior. No 

final foi colocada uma música de 

Gabriel Pensador tratando das 

escolhas do cotidiano.  

Sala de 

Convivência 

Maria do Livramento 

 

4   DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕESREALIZADAS PELOS CUIDADORES  
 

DATA ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL 

02/04/2014 Realizado roda de conversa 

com as usuárias do 
Dormitório 
feminino 

Cristiane Silva e Ana 
Paula Souza 



 
                                                                                                                                                  
 

dormitório feminino devido a 

furtos.  

11/08/2014 Realizado roda de conversa 

com os usuários diante da 

suspeita de uso de maconha 

na unidade.  

Sala de 
Convivência 

Kátia Carnaúba e 
Sonia Souza 

13/08/2014 Realizado roda de conversa 
com os usuários do 
dormitório masculino diante 
da existência de alguns 
conflitos relacionais.  

Dormitório 
masculino 

Kátia Carnaúba e 
Sonia Souza 

20/04/2014 Realizado roda de conversa 
com os usuários para 
informar sobre visitas que a 
unidade vai receber. 

Sala de 
Convivência 

Cristiane Silva e Ana 
Paula Souza 

23/08/2014 Jogos recreativos. Varanda da casa Kátia Carnaúba e 
Sonia Souza 

26/04/2014 Realizado roda de conversa 

com os usuários diante da 

suspeita de uso de maconha 

na unidade e do 

descumprimento do acordo 

de convivência . 

Sala de 
Convivência 

Cristiane Silva e Ana 
Paula Souza 

28/08/2014 Acompanhamento do usuário 

Edgreisson para realização de 

visita a companheira que está 

no Intensivo Mulher.  

Intensivo Mulher Jorge Eduardo 

 

5    DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS À FAMÍLIA  
 

DATA ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL 

03/08/2014 Foi realizada uma ligação 
para a Tia do usuário Clécio. 
Srª Marta. A mesma foi 
informada sobre o não 
retorno do usuário para 
unidade. Orientada procurar 
a unidade do apoio, caso o 
usuário retorne.   

Via Telefone Nathália Maria 
Moura 

03/08/2014 A genitora da usuária 
Thaylane esteve na unidade 
para visitar sua filha. 

Sala de 
Acolhimento 

Nathália Maria 
Moura 



 
                                                                                                                                                  
 

Ralizado atendimento e 
discutido o procedimentos 
para o parto da usuária, 
assim como se já foi feita a 
articulação para 
procedimento de 
laqueadura. A mãe da 
usuária informou que nada 
tinha definido, refleti sobre a 
importância de tal 
procedimento e que também 
é desejo da usuária.  A 
mesma ficou de resolver e 
dar uma devolutiva. 

04/08/2014 Realizada ligação para o Tio 
do usuário Clécio, Sr. 
Maviael, no momento 
perguntei sobre o usuário 
Clécio que saiu na sexta para 
passar pernoite em sua casa 
e até o momento não havia 
retornado. O Sr. Maviael 
informou que seu sobrinho 
estava sem dinheiro para 
retornar, questionei sobre 
não terem ligado para 
informar e o mesmo disse 
que Clécio já estava 
retornando para unidade.  

Via Telefone Nathália Maria 
Moura 

05/08/2014 Realizado atendimento da 
irmã da usuária Ana Beatriz. 
Informada sobre o 
funcionamento da unidade e 
reforçada a importância da 
família. Izabele se 
compromete em 
permanecer dado suporte a 
irmã.  

Sala de 
Acolhimento 

Nathália Maria 
Moura 

08/08/14 Realizado contato telefônico 
com a irmã de Ramon com 
objetivo de reaproximação 
dos vínculos familiares.  

Via Telefone Noemi Glasner 

08/08/14 Realizado atendimento 
individual a genitora do 
usuário Andresson. 
Trabalhada a relação 
familiar.   

Área de 
convivência 

Noemi Glasner 



 
                                                                                                                                                  
 

10/08/14 Atendimento a família do 
usuário Cadmiel. Discutido 
com os familiares a 
conclusão de PIA do usuário. 
Acordado data de conclusão.   

Área de 
convivência 

Noemi Glasner 

12/08/2014 Realizada ligação para 
genitora do usuário Fabiano 
porque o mesmo sinalizou 
que antes de entrar no 
Programa tinha se envolvido 
em uma briga e levado uma 
pancada muito forte na 
cabeça. A Srª Nilda 
confirmou o fato e falou que 
seu filho precisa retornar ao 
neurologista, no momento 
ela se coloca disponível para 
fazer tal articulação e 
quando for marcado Fabiano 
ira passar uma pernoite em 
sua residência. 

Via Telefone Nathália Maria 
Moura 

15/08/2014 O genitor e a Tia do usuário 
Alporandy estiveram na 
unidade com o objetivo de 
um Atendimento Familiar. 
Na conversa foi abordado o 
pós-intensivo do usuário, a 
retirada de documentação e 
uma audiência 
queAlporandy deve 
comparecer em setembro no 
município de Gravatá. A 
família se mostra 
preocupada com o pós-
intensivo e verbaliza não 
saber para onde ele irá. O 
SrºAlporandy, genitor do 
usuário, deixou uma quantia 
em dinheiro para que seu 
filho retire os documentos 
sem precisar ir ao Balcão de 
Direitos e ficaram de resolver 
como Alporandy irá para 
audiência em Gravatá. 

Sala de 
Acolhimento 

Nathália Maria 
Moura 

16/08/2014 A mãe e o padrasto do 
usuário Leonardo estiveram 
na unidade para fazer uma 
visita, no momento ela 

Sala de 
Acolhimento 

Nathália Maria 
Moura 



 
                                                                                                                                                  
 

solicitou uma conversa com a 
técnica de plantão. Durante a 
conversa a mãe do usuário 
perguntou onde seu filho 
está trabalhando e mostrou-
se preocupada.  Falei sobre o 
momento positivo de 
Leonardo e que o trabalho 
está o fazendo bem, também 
refleti sobre a importância 
da confiança nesse 
momento.  

20/08/2014 Realizada uma conversa pelo 
telefone com a Srª Solange, 
genitora de Cadmiel sobre a 
Conclusão do PIA de seu filho 
que será no dia 31/08/2014.  

Via Telefone Nathália Mª Moura 

23/08/214 Realizado atendimento a 
família do usuário Ramon 
onde foi estimulada à 
aproximação familiar. Na 
oportunidade foi tratado 
ainda a inserção do referido 
usuário noAluguel Social.  

Área externa da 
Casa 

Nathália Maria 
Moura 

26/08/14 Foi realizado contato 
telefônico com Conceição, a 
tia do usuário Loris. Numa 
tentativa de reaproximação 
familiar, visto que o usuário 
relata ter apenas a tia como 
referência familiar. 
Entretanto a mesma não se 
mostra disponível para 
manter contato.  

Via Telefone Noemi Glasner 

28/08/14 A família do usuário Kleyton 
Fernandes compareceu no 
Intensivo Cabo para 
atendimento com TR. A 
genitora se mostrou 
disponível para dá suporte 
ao usuário. Faz plano para 
conclusão do PIA.  

Área de 
convivência 

Noemi Glasner 

 

 

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ALUGUEL SOCIAL 
 



 
                                                                                                                                                  
 

DATA ATIVIDADE LOCAL  RESPONSÁVEL 

01/08/2014 Atualização de pastas; 

Suporte técnico no 
Intensivo; 

Intensivo Cabo de 
Santo Agostinho; 

Mirts Vasconcelos 

04/08/2014 Execução de relatórios 
dos imóveis alugados, 
conforme solicitação da 
executora IEDES; 

Visita ao imóvel do 
usuário HIDEQUEL que 
apresentou recaída, 
vendendo itens do kit 
reinserção; 

Procura de imóveis; 

*Intensivo/Cabo 
de Santo 
Agostinho; 

*Jardim Piedade; 

*Loreto; 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

05/08/2014 Contato com genitora do 
usuário HIDEQUEL; 

Realização de contrato 
do imóvel em bairro do 
Loreto; 

Execução do relatório do 
usuário CÍCERO ABREU; 

Intensivo/Cabo 
de Santo 
Agostinho; 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

06/08/2014 Suporte na mudança do 
Intensivo; 

Intensivo/Cabo 
de Santo 
Agostinho; 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

08/08/2014 Realizada mudança do 
usuário HIDEQUEL. 
Pontuado a 
continuidade de sua 
inserção diante recaída, 
além de estratégias que 
minimizem sua 
ansiedade diante o uso; 

Visita de monitoramento 
ao usuário JOILSON e 
EMANUEL; Destacado 
para usuário JOILSON 
riscos decorrentes uso 
diário do álcool, além da 
importância em estar 
freqüentando o CAPS 
AD. 

*Jardim Piedade; 

*Loreto; 

*Bairro São 
Francisco; 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

 
Motorista do 

transporte responsável 
pela mudança 

(contratado pelo 
IEDES); 

11/08/2014 Realizada visita de 
monitoramento aos 

*Centro do Cabo; 

*COHAB; 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 



 
                                                                                                                                                  
 

usuários: EMANUEL, 
HIDEQUEL e JOILSON; 

Atendimento social ao 
usuário HIDEQUEL e sua 
genitora. Relata estar 
gostando do novo 
imóvel; 

Visita de monitoramento 
ao usuário JOILSON, 
demonstra com 
satisfação compra de 
cama e presente (kit de 
perfume) que ganhou de 
familiares em 
comemoração ao Dia dos 
Pais. Usuário relata visita 
aos familiares no 
domingo, remete 
satisfação por não estar 
sob efeito de álcool em 
momento da vista a irmã 
(Comunidade do Bode); 

Visita a CELPE, para 
verificar contas do 
usuário EMANUEL e 
possível inserção do 
mesmo no PROGRAMA 
GELADEIRA NOVA, além 
de pontuação diante o 
gasto indevido de 
energia; 

*Bairro São 
Francisco; 

*Loreto; 

*Jardim Piedade; 

*Engenho Novo; 

 

13/08/2014 Reunião Técnica 
semanal; 

Intensivo/Cabo 
de Santo 

Agostinho; 

Equipe Intensivo Cabo 
de Santo Agostinho; 

15/08/2014 

 

Atualização de pastas; 

Organização de 
contratos dos 
proprietários; 

Contato CAPS’AD 
Jaboatão dos 
Guararapes; 

Intensivo/Cabo 
de Santo 

Agostinho; 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

 

16/08/2014 Visitas de 
monitoramento aos 

*Bairro São 
Francisco; 

*Loreto; 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

 



 
                                                                                                                                                  
 

usuários JOILSON, 
EMANUEL e HIDEQUEL; 

JOILSON remete 
satisfação por estar 
recebendo suporte d 
comunidade. ”Eles 
deixam tudo espalhado 
(dinheiro, celulares) e 
confiam em mim” (SIC) 

*Engenho Novo; 

18/08/2014 Visitas de 
monitoramento aos 
usuários JOILSON, 
EMANUEL e HIDEQUEL; 

Dificuldades em 
encontrar usuário 
EMANUEL em imóvel, 
diante seu trabalho 
informal; 

*Bairro São 
Francisco; 

*Loreto; 

*Engenho Novo; 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

 

19/08/2014 Visitas de 
monitoramento aos 
usuários JOILSON, 
EMANUEL e HIDEQUEL; 

 

Bairro São 
Francisco; 

*Loreto; 

*Engenho Novo; 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

 

20/08/2014 Reunião Técnica 
semanal; 

*Intensivo/Cabo 
de Santo 
Agostinho; 

Equipe Intensivo Cabo 
de Santo Agostinho; 

22/08/2014 Visitas de 
monitoramento aos 
usuários JOILSON, 
EMANUEL e HIDEQUEL; 

Visita aos imóveis dos 
proprietários para 
assinaturas de contratos; 

 

Bairro São 
Francisco; 

*Loreto; 

*Engenho Novo; 

*Cidade Garapú; 

*Gaibu; 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

 

23/08/2014 Visitas de 
monitoramento aos 
usuários JOILSON, 
EMANUEL e HIDEQUEL; 

Usuário JOILSON mostra 
com satisfação compras 
realizado com seu 
emprego de auxiliar de 
pedreiro; 

*Bairro São 
Francisco; 

*Loreto; 

*Engenho Novo 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

 



 
                                                                                                                                                  
 

Usuário HIDEQUEL 
mostra-se organizado, 
entretanto apresenta 
dificuldades para 
remeter suas 
fragilidades decorrentes 
o uso, trás com 
satisfação o emprego 
conquistado pela 
genitora em restaurante 
nas proximidades do seu 
imóvel; 

25/08/2014 Conato com CAPS’AD 
para marcação de 
triagem para usuário 
HIDEQUEL; 

Escuta aos usuários 
RAMOM e IAGO, futuros 
usuários a serem 
inseridos na modalidade 
do aluguel social; 

Intensivo/Cabo 
de Santo 
Agostinho; 

Mirts 
Vasconcelos  

26/08/2014 Visita de monitoramento 
ao usuário JOILSON, 
estruturado seu PIA e 
traçado pactuações para 
duas primeiras semanas 
de setembro; 

*Bairro São 
Francisco; 

 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

 

28/08/2014 Visitas de 
monitoramento aos 
usuários JOILSON, 
EMANUEL;  

Repassado para usuário 
JOILSON exames 
marcados pela Técnica 
de Qualidade de Vida; 

Prestados 
esclarecimentos para 
usuário EMANUEL 
referente bolsa família e 
certidão de nascimento 
da enteada; 

 

*Bairro São 
Francisco; 

*Engenho Novo; 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

 



 
                                                                                                                                                  
 

29/08/2014 Realização de relatório 
mensal; 

Intensivo/Cabo 
de Santo 
Agostinho; 

Mirts Vasconcelos e 
Jandilson Florentino 

 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 
 

a. AGENDA DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE NÚCLEO E 

CAPACITAÇÕES). 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANT

ES 
PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

01/0
8 

Reunião 
com 
Educador
es e 
Cuidadore
s 

Sede 
Unidad
e  

Jacqueline 

Cristiane 

Ana Paula 

Sônia 

Jorge 

 Atribuição  

 Registro de 
Livro  

 Hora Extra 

 Grupo  

 Compilar os 
livros de 
registros  

 Apropriação 
de novas 
funções de 
Educador 
Social 

 Planejamento 
da retirada 
das folgas 

 Planejamento 
dos grupos 
realizados 
pelos 
educadores.   

20/0
8 

Reunião 
consultori

a  

Sede 
unidad

e  

Jacqueline 

Alana 

Renata 

 Funcioname
nto da 
equipe com 
as mudanças; 

  Atuação dos 
novos 
técnicos; 

 Atuação do 
IEDES; 

 Usuários 
trabalhar na 
obra da 
unidade; 

 Reunião dos 
cuidadores; 

 Potencializar o 
fazer técnico 
para evitar o 
engessamento 
da equipe; 

 Reformas 
ainda 
necessitam 
ser feitas; 

 Amadurecer a 
idéia dos 
usuários 
trabalharem 
na obra da 
unidade e ver 



 
                                                                                                                                                  
 

 Redução do 
quadro de 
cuidadores. 

com o IEDES a 
possibilidade; 

 Fortaleciment
o e 
empoderame
nto dos 
plantões 
noturnos; 

 Envolvimento 
de toda a 
equipe nas 
atividades 
devido a 
redução.  

 

 

b. REUNIÕES TÉCNICAS (GESTÃO, CONSULTORIA E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE) 

 

DATA 
ATIVID

ADE 
LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

08/08/2
014 

Reuniã
o de 

Equipe 

Intens
ivo 

Cabo 

Jacqueline 
Oliveira, Alana 
Cristina, Marina 
Felix, Natália 
Maria,Maria do 
Livramento,  
Cristiane Maria, 
Eduardo Jorge, 
Kátia Reneide, 
Kátia Rosangela, 
Sônia do 
Espírito, 
ValburgoIsrael,C
icleide Maria, 
Cláudia Cristina, 
Maria Ercília da 
Silva, Edvaldo 
Francisco, 
Eduardo José, , 

 Mudança 
da 
unidade; 

 Vagas; 

 Quadro de 
técnicos 
social 
incompleto
; 

 Dispensa 
do lixo da 
unidade; 

 Acordo de 
convivênci
a dos 
usuários; 

 Horário de 
trabalho; 

 Cozinha; 

 Atividade 
dos 
educadore
s; 

 Organizaçã
o do 
espaço, 
reformas e 
adaptações 
que ainda 
serão 
feitas; 

 Restrição 
de duas 
vagas 
masculinas 
por conta 
da reforma 
do 
dormitório 
masculino; 

 IEDES fará 
seleção; 

 Administrat
ivo irá 
entrar em 
contato 



 
                                                                                                                                                  
 

 Instrument
ais 
utilizados 
pela 
equipe; 

 Aluguel 
Social; 

 Estudo de 
caso 
(Robson 
Agripino); 

 Planejame
nto de 
atividade 
externa. 

com a 
Prefeitura 
Municipal 
para 
articular 
coleta; 

 Intervençã
o da equipe 
junto aos 
usuários; 

 Cumprimen
to da carga 
horária 
conforme a 
TR do 
Programa; 

 Organizaçã
o da 
cozinha 
para 
melhor 
utilização 
dos 
alimentos; 

 Montar 
planejamen
to das 
atividades 
dos 
educadores
; 

 Entrega 
imediata do 
consolidad
o das 
informaçõe
s das 
atividades 
mensais; 

 Mudança 
de 
domicílio 
do usuário 
Hidequel; 



 
                                                                                                                                                  
 

 Usuário 
Robson 
Agripino 
será 
encaminha
do ao 
Intensivo 
Cabo; 

 Será 
realizada 
trilha 
ecológica 
na reserva 
da mata do 
Boto. 
 

13/04/2
014 

Reuniã
o de 

Equipe 

Intens
ivo 

Cabo 

Jacqueline 
Oliveira, Alana 
Cristina, Marina 
Felix, Noeni , 
Natália Maria, 
Maria do 
Livramento, Ana 
Paula, Eduardo 
Jorge, Kátia 
Reneide, Kátia 
Rosangela, 
Sônia do 
Espírito, 
ValburgoIsrael,C
icleide Maria, 
Cláudia Cristina, 
Maria Ercília da 
Silva, Edvaldo 
Francisco, 
Valdeci José, 

 Estudo de 
caso 
Aldemir 
Godoy; 

 Uso de 
droga na 
unidade; 

 Comissões; 

 Informes 
IEDES; 

 Aluguel 
Social 
(usuário 
Manoel, 
Joilson e 
Hidequel); 

 Estudo de 
caso 
usuária 
Thaylane 
Cristina; 

 Estudo de 
caso 
usuário 
Horácio; 

 Estudo de 
caso 

 O usuário 
Aldemir 
Godoy será 
encaminha
do ao 
Intensivo 
Cabo, 
realizar 
atendiment
o ao 
usuário 
juntamente 
com a 
equipe do 
Apoio Cabo 
para 
reafirmar e 
pactuar seu 
PIA; 

 Trabalhar 
com os 
usuários o 
uso na 
unidade; 

 Equipe ficar 
mais atenta 
para a 
realização 



 
                                                                                                                                                  
 

usuário 
José Zito; 

 Uso do 
som; 

 Acesso à 
rede SUAS; 

 Área do 
fumódrom
o; 

 Planejame
nto mensal 
dos grupos. 

das 
comissões; 

 Vales 
transportes 
da equipe 
serão 
disponibiliz
ados pelos 
IEDES; 

 O usuário 
Manoel 
terá que 
arcar com o 
gasto 
excessivo 
de energia 
da 
residência 
onde mora, 
visto que 
ultrapassa 
a rubrica do 
Aluguel 
Social; 

 O usuário 
Joilson irá 
distribuir 
currículos 
em busca 
de 
emprego 
formal; 

 O usuário 
Hidequel 
será 
encaminha
do ao CAPS 
AD para 
avaliação; 

 A usuária 
Thaylane 
Cristina 
será 
encaminha
da ao 



 
                                                                                                                                                  
 

Intensivo 
Mulher 
diante de 
sua 
demanda 
de 
gestação, 
atendiment
o a família, 
transferênc
ia do 
prontuário 
do pré-
natal; 

 O usuário 
Horácio 
permanece
rá na 
unidade, 
visto que 
não há 
justificativa 
para 
transferênc
ia; 

 Realizar 
atendiment
o a amília 
do usuário 
José Zito 
para 
discutir, 
junto ao 
usuário, 
conclusão 
do PIA; 

 Trabalhar 
com os 
usuários o 
espaço 
para 
utilização 
do som; 

 Equipe 
potencializ



 
                                                                                                                                                  
 

ar os 
encaminha
mentos dos 
usuários e 
seus 
familiares a 
rede SUAS; 

 Demarcar 
área do 
fumódrom
o; 

 Entrega 
imediata do 
planejamen
to mensal 
dos grupos. 

20/04/2
014 

Reuniã
o de 

Equipe 

Intens
ivo 

Cabo 

Jacqueline 
Oliveira, Alana 
Cristina, Marina 
Felix, Natália 
Maria, Noemi 
Glase,Maria do 
Livramento, Ana 
Paula Cristiane 
Maria, Eduardo 
Jorge, Kátia 
Reneide, Kátia 
Rosangela, 
Sônia do 
Espírito, 
ValburgoIsrael,C
icleide Maria, 
Cláudia Cristina, 
Maria Ercília da 
Silva, Edvaldo 
Francisco, 
Eduardo José,  

 Articulação 
Externa 
Acessuas 

 Estudo de 
caso 
usuário 
Diego; 

 Estudo de 
caso 
usuário 
Ana 
Beatriz; 

 Estudo de 
caso 
usuário 
Aldemir 
Godoy; 

 CREAS – 
Encaminha
mento dos 
usuários 
Cadimiel, 
Jardson e 
Hitálo para 
acompanh
amento; 

 No dia 
27/08 
ocorrerá a 
feira de 
profissão 
no 
município 
do Cabo e a 
unidade 
levará os 
usuários; 

 Discutir 
com o 
Apoio o 
encaminha
mento; 

 A usuária 
Ana Beatriz 
será 
encaminha
da ao 
Intensivo 
Recife 
diante da 
ameaça; 

  Articular 
com a RAPS 
o 
encaminha



 
                                                                                                                                                  
 

 Fórum de 
Saúde 
Mental; 

 Telefone 
da 
unidade. 

mento do 
usuário, 
reagendar 
com o CAPS 
AD 
discussão 
do caso; 

 CREAS irá 
acompanha
r as 
famílias; 

 GT 
intersetoria
l para o dia 
10/07; 

 O número 
de telefone 
da unidade 
terá 
mudança. 
 

21/04/2
014 

Reuniã
o de 

Supervi
são 

Intens
ivo 

Cabo 

 
Alana Estanislal,  
Marina Felix , 
Maria do 
Livramento , 
Natália Maria  

 Estudo de 
Caso 
Edgreisson; 

 Estudo de 
Caso 
Natália; 

 Estudo de 
Caso 
Fernandes; 

 Estudo de 
Caso José 
Aparecido; 

 Estudo de 
Caso Luiz 
Fernando; 

 Construção 
do PIA de 
Marcos 
Antonio; 

 Estudo de 
Caso 
Andresson; 

 Usuário 
Edgreisson 
terá saída 
para 
trabalhar; 

 Estreitame
nto do 
vínculo 
familiar, 
realização 
de 
atendiment
o familiar; 

 Construção 
do PIA de 
Kleiton 
Fernandes; 

 Encaminha
mento de 
Saúde; 

 Construção 
do PIA de 



 
                                                                                                                                                  
 

 Estudo de 
Caso 
Horácio; 

 Estudo de 
Caso Diego. 

Luiz 
Fernando; 

 Construção 
do PIA de 
Marcos 
Antônio, 
encaminha
mento a 
rede de 
saúde; 

 Construção 
do PIA de 
Andresson, 
atendiment
o familiar, 
estreitar 
vínculos 
familiares, 
encaminha
mento a 
rede 
odontológi
ca; 

 Construção 
do PIA de 
Horácio, 
encaminha
mento a 
rede de 
saúde, 
busca de 
familiares; 

 Discutir 
com o 
Apoio caso 
Diego 
(situação 
de 
ameaça). 

25/08/2
014 

Reuniã
o de 

Supervi
são 

Intens
ivo 

Cabo 

Natália Maria 
Moura Vieira de 
Souza 

 Estudo de 
caso Loris; 

 Estudo de 
caso 

 Encaminha
r o usuário 
Loris para 
rede de 
saúde, 
educação, 



 
                                                                                                                                                  
 

Aldemir 
Godoy; 

 Aluguel 
Social – 
Ramon e 
Iago; 

 Estudo de 
caso 
Leonardo; 

 Estudo de 
caso Hitalo; 

 Grade de 
Atividades; 

 Acessuas 

solicitar 
relatório 
Intensivo 
Caruaru, 
discutir o 
caso com 
Apoio 
Cabo, 
construir 
PIA;  

 Solicitar 
relatório do 
usuário 
Aldemir 
Godoy ao 
Apoio, 
discutir 
caso com o 
CAPS AD, 
encaminha
mento para 
RAPS, 

 Encaminha
mento dos 
usuários 
Ramon e 
Iago ao 
Aluguel 
Social na 
modalidad
e casal; 

 Fortalecer 
o vínculo 
familiar do 
usuário 
Leonardo, 
sensibilizaç
ão para a 
necessidad
e do uso da 
medicação; 

 O usuário 
Hitalo terá 
saídas para 



 
                                                                                                                                                  
 

busca de 
emprego;  

 Planejamen
to mensal 
dos grupos, 
realização 
dos grupos 
conforme 
grade de 
atividades 
da unidade; 

 Usuários 
com 
documenta
ção 
completa 
serão 
encaminha
dos ao 
Acessuas 
para 
inserção 
em cursos 
profissional
izantes; 

27/04/2
014 

Reuniã
o de 

Equipe 

Intens
ivo 

Cabo 

Jacqueline 
Oliveira, Alana 
Cristina, Marina 
Felix, Natália 
Maria, Noemi 
Glase,Maria do 
Livramento, Ana 
Paula Cristiane 
Maria, Eduardo 
Jorge, Kátia 
Reneide, Kátia 
Rosangela, 
Sônia do 
Espírito, 
ValburgoIsrael,C
icleide Maria, 
Cláudia Cristina, 
Maria Ercília da 
Silva, Edvaldo 
Francisco, 
Valdeci José, 

 Cozinha; 

 Banheiro 
dormitório 
masculino; 

 Acordo de 
convivênci
a dos 
usuários; 

 Administra
tivo; 

 Grupo 

 O sal das 
refeições 
será 
reduzido, a 
quantidade 
de comida 
será 
reduzida 
para evitar 
o 
desperdício
, as facas 
serão 
guardadas 
em local 
protegido; 

 Será 
fechada 
uma das 
portas do 



 
                                                                                                                                                  
 

banheiro 
masculino; 

 Equipe 
rever 
pontos que 
o novo 
espaço não 
contempla 
e discutidos 
com os 
usuários 
para 
modificaçõ
es; 

 Assinatura 
da folha de 
ponto, 
abertura de 
conta 
bancária 
por 
solicitação 
do IEDES; 

 Realização 
de Grupos 
entre TR’s, 
Ur’s e TQV 

 

c. OUTRAS ARTICULAÇÕES EXTERNAS  

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 
PARTICIPANT

ES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMEN
TOS 

11/08/2
014 

Discussão de 
caso 

Intens
ivo 

Cabo 

Alana 
Estanislau 
Rodrigo 

Fontoura 

Discussão do 
Caso Aldemir 

Godoy 

Discutir caso com 
a consultoria, 
possibilidade de 
encaminhamento 
a Albergue. 

18/08/2
014 

Discussão de 
caso 

Apoio 
Cabo 

Alana 
Estanislau, 

Nathália 
Moura, 
Rodrigo 

Fontoura e 

Discussão do 
Caso Aldemir 

Godoy 

O usuário Aldemir 
Godoy será 
encaminhado ao 
Intensivo Cabo, as 
equipes Apoio e 
Intensivo irão 
articular 



 
                                                                                                                                                  
 

Natália 
Patrícia 

encaminhamento 
da saúde com a 
RAPS. 

18/08/2
014 

Articulação 
Acessuas 

Via 
Telefo

ne 

Alana 
Estanislau e 

GilzacarlaAlca
ntara 

Feira de 
Profissões do 

município 

Os usuários do 
Intensivo Cabo 
participarão do 
evento. 

20/08/2
014 

Articulação 
CAPS AD 

Fórum 
de 

Saúde 
Menta

l 

Alana 
Estanislau e 

Mõnica 

Caso Aldemir 
Godoy 

Intensivo irá ao 
CAPS AD para 
discutir o caso 
com a equipe 
daquele 
equipamento.  

24/08/2
014 

Articulação 
Apoio Cabo 

Via 
telefo

ne 

Noemi e 
Técnico do 
Apoio Cabo 

Solicitação de 
afastamento de 

Diego 

Acompanhament
o pelo Atitude nas 
Ruas 

26/08/2
014  

ArticulaçãoInt
ensivo Mulher  

Via 
telefo

ne 

Noemi e 
Daniella 
(Intensivo 
Mulher) 

Discussão do caso 
Thaylane.  

Articulação de 
visita a usuário 
pelo seu 
companheiro, 
Edgreison. 

 

27/08/2

014 

Articulação 

Apoio Cabo 

Via 

telefo

ne 

Noemi e 

Técnico do 

Apoio Cabo 

Discussão do caso 

Loris 

Construção do 

PIA, 

encaminhamento 

ao CAPS AD 

29/08/1
4 

Articulação 
Apoio Cabo 

Via 
telefo

ne  

Noemi e 
Técnico do 
Apoio Cabo 

Afastamento de 
usuário 

Enviar ao Apoio 
resumo de 
afastamento do 
usuário assim 
como relatório 
circunstanciado. 

30/08/1
4 

Articulação 
Intensivo 
Mulher 

Via 
telefo

ne 

Noemi e 
Daniella 
(Intensivo 
Mulher) 

Comunicado de 
afastamento de 

Edgreison, 
companheiro de 

Thaylane. 

A usuária 
Thaylane será 
comunicada do 
afastamento do 
companheiro pela 
TR. 

08/08 

Reunião 
CREAS 
Municipal do 
Cabo de Santo 
Agostinho 

Sede 
do 
CREAS 

Jacqueline  

Alda  

Natalia  

Aldvania 

 Fluxo  

 Sistematizaç
ão de 
atendiment
os  

 Todos os 
usuários 
acompanhad
os pela 
unidade 
deveram ser 
acompanhad



 
                                                                                                                                                  
 

os pelo 
CREAS. 

 Planejamos 
uma rotina 
de 
acompanha
mento.  

13/08 

Ligação para 
CREAS 
Municipal do 
Cabo de Santo 
Agostinho 

Via 
Fone  

Jacqueline/ 
Natalia  

 Fluxo 

 Acompanha
mento e 
devolutiva 
dos casos 
prioritários  

 Ficou 
acordado 
que teremos 
outro 
momento 
no dia 19/08 
para obter 
resultado 
das visitas 
proposta 
pela 
unidade 

14/08 

Ligação para o 
CREAS 
Municipal de 
Caruaru  

Via 
Fone  

Jacqueline/An
a Carolina 

 Fluxo  

 Sistematizaç
ão de 
atendiment
os 

 Sinalizar a 
nossa 
necessidade 
de discutir 
casos do 
Município 
de Caruaru. 

 Data a 
negociar da 
Reunião. 

15/08 
Reunião 
CREAS de 
Palmares  

Sede 
CREAS 

Jacqueline  

 Fluxo 

 Sistematizaç
ão de 
atendiment
os 

 Reunião não 
aconteceu, 
pois foi 
decretado 
no município 
Luto pelo 
Falecimento 
do Ex. 
governador 
Eduardo 
Campos e o 
CREAS não 
comunicou 
que estava 
fechado.  



 
                                                                                                                                                  
 

18/08 

Ligação para o 
CREAS 
Regional de 
Palmares  

Via 
Fone  

Jacqueline 
/Erika  

 Agendament
o da 
Reunião 
junto ao 
CREAS 
Regional de 
Palmares  

 

 Articulei o 
fone do 
CREAS 
Municipal de 
Ribeirão.   

18/08  

Ligação para o 
CREAS 
Municipal de 
Ribeirão  

Via 
Fone  

Jacqueline/Al
zira 

 Agendament
o da 
Reunião 
junto ao 
CREAS 
Municipal 
de Ribeirão  

 Marcada 
reunião 
junto ao 
CREAS 
Municipal de 
Ribeirão 
para o dia 
19/08.  

19/08 

Reunião com 
CREAS 
Municipal de 
Ribeirão 

Sede 
do 
CREAS 
de  

Jacqueline/ 
Alzira e 
Rosely  

 Fluxo em 

serviços  

 Sistematizaç

ão dos 

dados 

 Discussão 

do caso  

 

 Os usuários 

de 

referencia 

do 

município 

de Ribeirão 

Realizar o 

levantamen

to 

situacional 

da família; 

 Diante das 

demandas 

sociais 

encaminhar

em esta 

família para 

o CRAS de 

cobertura 



 
                                                                                                                                                  
 

da 

localidade.  

 Estimular a 

aproximaçã

o da família 

junto ao 

usuário em 

questão; 

 Resposta ao 

acompanha

mento do 

caso via e-

mail.  

 

26/08  

Ligação para o 
CREAS 
Municipal de 
Santa Cruz de 
Capibaribe  

Via 
Fone  

Jacqueline/Ci
neide 

 Agendamen

to da 

Reunião 

junto ao 

CREAS 

municipal 

de Santa 

Cruz de 

Capibaribe 

 

 Reunião 
agendada 
para o dia 
04 /09 as 
15horas.   

 Local sede 
de Santa 
Cruz do 
Capibaribe.  

 

 

d. PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA EXECUTORA  

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANTE
S 

PAUTA DA REUNIÃO 
ENCAMINHAMENT

OS 

06/0
8 

Reunião 
com 

executora 
de 

secretária  

SEDA
S 

Jacqueline 

Rafael  

Rafaela  

João 

Patrícia 

Ivaneide 

 Contrato de 
gestão  

 Fluxo de 
informação  

 RH 

 Carga horária  

 Ficou 
acordado que 
até o dia 
10/09o IEDES 
já tem 
recebido o 



 
                                                                                                                                                  
 

Manasses  

Priscila  

Sulamy 

Carla  

 

 Mudança/estrutu
ra físicas das 
unidades  

repasse de 
recurso  

 Os 
coordenadore
s apresentar 
uma proposta 
com a carga 
horária até 
10/08. 

 Contratação 
de pessoal 
para cobri 
vagas em 
aberto nas 
unidades  

 Foi reafirmado 
que até o dia 
17/08 as 
reformas e 
adequação das 
unidades 
deveram ser 
concluídas 

 Levantamento 
de protocolo 
para criação 
de um único 
fluxo.   

21/0
8 

Reunião 
para 

processo 
seletivo 

de 
Profission

al  

Sede 
IEDES 
Olind

a  

Jacqueline,  

Mônica 
(Iedes) 

Candidatos:  

Maria 
Anunciada, 

Paula Rafael  

ThulianaRiane 

 Elis Regina  

Juliana Ávila  

Alexandre 
Batista 

 

 

 Seleção de 
profissional nível 
superior 
Assistente Social.  

 
 

 

 Profissional 
selecionado 
(Alexandre 
Batista) no 
qual irá iniciar 
na unidade no 
dia 25/08. 

  

 



 
                                                                                                                                                  
 

8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

8.1   DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

Participação em capacitações internas 0 

Reuniões da equipe técnica 06 

Reunião Técnica-Administrativa 01 

Reunião Intersetorial 00 

ESTUDO DE CASO 68 

Participação em eventos externos 01 

CONSULTORIA 01 

COLEGIADO 02 

REUNIÃO NA EXECUTORA 02 

TOTAL 81 

 

No mês de Agosto do ano de 2014,o Centro de Acolhimento Intensivo Cabo realizou quatro 

reuniões técnicas onde foi possível discutir casos dos usuários acolhidos na unidade do Centro 

de Acolhimento Intensivo Cabo, assim como processos de intervenção junto aos usuários, 

ajustes com a mudança de endereço da unidade. Ressaltamos a participação do Fórum de Saúde 

Mental do Município.  

Ainda no referido mês foi realizada reuniões intersetorial com CREAS.   

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE AGOSTO 

 

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 0 14 11 11 2 0 0 38 

F 0 4 0 0 0 0 0 4 

 

Em agosto de 2014, a unidade do Programa Atitude - Centro de Acolhimento Intensivo Cabo 

acolheu 42 usuários de ambos os sexos. O público masculino é representado por 90,47% dos 

usuários. Já o público feminino, em menor escala é representado por 9,52%.  

A faixa etária de maior incidência permanece entre 18 a 29 anos, com 69,04% do público total, 

independente do sexo. A faixa etária masculina entre 30e 40 anos merece destaque pelo 

crescente percentual, representado por 26,19%.  

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 
 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

0 0 0 

 

No referido mês não foi acolhido nenhum usuário com deficiência na unidade. 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

1 0 1 

 

No referido mês, o Centro de Acolhimento Intensivo Cabo acolheu uma gestante, 

realizando encaminhamentos para realização de exames de pré-natal.Ainda este mês a 

mesma foi encaminhada ao Intensivo Mulher para melhor atender sua demanda.  

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL IDENTIDADE DE GÊNERO TOTAL 

Heterossexual 

37 

Homossexual 

01 

Bissexual 

02 

Não Informado 

01 

 

 

Travesti 

01 

Transexual 

0 

42 

 



 
                                                                                                                                                  
 

No que concerne à orientação sexual, 88,09% dos usuários se declaram heterossexuais. 

Contrapondo com 4,76% declarados bissexuais. Apenas um usuário que declarou identidade de 

gênero travesti.  

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 
 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

12 

BRANCA 

08 

PARDA 

21 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

01 

42 

 

A tabela acima nos desponta que 50% dos usuários acolhidos declaram da cor parda. Já 28,57% 

declaram cor negra e 19,04% da cor branca.  

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 29 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 2 

½ SALÁRIO MÍNIMO 0 

1 SALÁRIO MÍNIMO 4 

2 SALÁRIO MÍNIMO 1 

3 SALÁRIO MÍNIMO 2 

ACIMA DE 3 SALÁRIO MÍNIMO 0 

NÃO INFORMADO 4 

TOTAL 42 

 

Com relação asituação socioeconômica dos usuários acolhidos na unidade do Centro de 

Acolhimento Intensivo Cabo em agosto/2014, a tabela nos mostra que 69,04%% dos 

usuários declaram não possuir renda. Apenas 14,28% da amostra representativa possui 

renda entre  

¼ a 1 SM. Igualmente, os usuário que declaram possuir renda entre 2 e acima de 3 SM, 

são representados por 7,14%. 



 
                                                                                                                                                  
 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

 TOTAL 

Crack 42 

Álcool 0 

Maconha 0 

Cocaína 0 

Solvente 0 

TOTAL Geral  42 

 

Todos os usuários atendidos pelo CAI Cabo referem fazer uso indiscriminado de crack, 

corroborando com a proposta do Programa Atitude.  

 

TABELA VII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
 

                                MOTIVOS QUANTITATIVO 

DESLIGAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 03 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 02 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 01 

RELAÇÃO SEXUAL 00 

USO DE DROGAS 00 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONCLUSÃO DO PIA 02 

OUTROS 04 

TOTAL 12 

 

No mês de agosto do ano em curso tivemos 12 da unidade do Centro de Acolhimento 

Intensivo Cabo, sendo de maior destaque a motivação por outros motivos, que não 

discriminados na tabela.  Amotivação por agressão é representada pelo percentual de 

25%, por solicitação 16,66%. Ainda no referido mês tivemos a conclusão de PIA de dois 



 
                                                                                                                                                  
 

usuários, que retornaram para o convívio familiar e foram inseridos no mercado de 

trabalho.  

 

TABELA VIII - ATENDIMENTOS REALIZADOS 
 

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA  34 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 130 

ATENDIMENTO PSICOLOGO 137 

ATENDIMENTO À FAMILIA 19 

GRUPO FAMÍLIA 01 

VISITA DOMICILIAR 00 

GRUPO DE PSICOLOGIA 08 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 10 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 02 

Nº DE OFICINAS 12 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS USUÁRIOS 12 

SAÍDA TERAPÊUTICA 56 

ASSEMBLEIA 02 

OUTROS/QUAL 00 

TOTAL GERAL 306 

 

No referido mês observa-se um decréscimo no número de ações realizadas pelo Centro de 

Acolhimento Intensivo Cabo devido à defasagem no quadro de técnicos.  

Com o decorrer do mês o quadro foi sendo composto, com exceção de uma assistente social.  

Mais uma vez ressaltamos a importância das atividades daoficina de Educação Física. Tal 

atividade tem aceitação e aderência da maioria dos usuários. A partir do mês de agosto, a 

unidade adotou atividade fixa na praia. 

Tivemos um número significativo de saídas terapêuticas, vislumbrando o processo de autonomia 

e, inserção no mercado de trabalho, aproximação familiar dos usuários, entre outros.  

TABELA IX – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 
 

REDE SUAS QUANT.  REDE SUS QUANT. 



 
                                                                                                                                                  
 

CRAS  00 NASF 00 

CREAS 03 PSF/UBS 02 

CENTRO DE ACOLHIMENTO 
INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA)  

02 CTA 07 

CAPS II 00 

ALUGUEL SOCIAL 00 CAPS III 00 

CONSELHO TUTELAR 00 CAPS ADi 00 

OUTROS?  00 CAPS AD 10 

TOTAL 05 EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 02 

POLICLÍNICA  05 

  HOSPITAL GERAL 06 

UPA 02 

OUTROS?  02 

TOTAL 36 

 

Os encaminhamentos realizados são em sua maioria referenciado para a rede SUS, visto 

que grande número de usuários chegam a unidade com comprometimentos de saúde.  

Vem sendo trabalhado com a nova formação da equipe técnica a pontencialidade dos 

encaminhamentos para a rede SUAS, ao qual o Programa atitude está inserido.   

 

 

 

 

 

DEMAIS POLÍTICAS 
SETORIAIS 

QUANT.  INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA               

QUANT. 

DELEGACIA  01 EDUCAÇÃO FORMAL 01 

DHPP                                                                                                                                            00 CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

JUDICIÁRIO 00 TRABALHO FORMAL 03 

MINISTÉRIO PÚBLICO                                                                                00 

GOVERNO PRESENTE 00 TRABALHO INFORMAL 07 

RETIRADA DE 
DOCUMENTAÇÃO 

05 OUTROS?  03 

INSS 00 TOTAL: 14 



 
                                                                                                                                                  
 

AGÊNCIA DO TRABALHO 05    

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00   

ONG 00  

OUTROS?  00  

TOTAL: 11  

 

 

 

TABELA X – ALUGUEL SOCIAL 
 

          USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO)        

MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

   NO DE VISITAS 

REALIZADAS NO MÊS 

EMANUEL 

ALCANTARA 
JANEIRO/2014 X 11 

HIDEQUEL JUNHO/2014 X 12 

JOILSON 

AUGUSTO 
JULHO/2014 X 12 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O mês de Agosto foi coberto de situações inesperado com e visitas ilustres como 

a do ex. governador de Pernambuco Eduardo Campos onde recebemos o mesmo no dia 

dos pais e quatro dias após a nossa a vinda na unidade o mesmo veio a falecer. Este fato 

foi o mais marcante do mês de Agosto.  

Este foi de total superação e enfrentamento as dificuldades que surgiu no 

decorrer do mês. A ausência do quadro de trabalhador completo também teve um peso 

na clinica onde tivemos colocar trabalhador fazendo extra com a autorização da 

executora para cobrir esta lacuna.  

 

Cabo de Santo Agostinho, 07 de Setembro de 2014. 



 
                                                                                                                                                  
 

 

JAQUELINE OLIVEIRA 

Coordenação Técnica 

 

Alana Estanislau 

Supervisora 

Centro de Acolhimento Intensivo Cabo 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 
 

ITEM Nº DA 

CI 

DATA                                          

ASSUNTO 

SITUAÇÃO 

01 60 19/08/2014 MATERIAL EM DESUSO REALIZADA 

02 61 19/08/2014 FIXAÇÃO DOS EXTINTORES 
AGUARDANDO 

RETORNO 

03 62 29/08/2014 
SOLICITAÇÃO DA PANELA DE 

PRESSÃO 

AGUARDANDO 

RETORNO 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO MÊS: AGOSTO/2014 

1. APRESENTAÇÃO 



 
                                                                                                                                                  
 

 O relatório mensal tem como objetivo explanar a dinâmica do serviço, 

apresentando de forma quantitativa e qualitativa as ações realizadas, bem como as 

repercussões das ações realizadas pelo programa ATITUDE.  

 O equipamento Atitude Acolhimento e Apoio têm desenvolvido atividades que 

asseguram o acolhimento humanizado aos usuários, garantindo cuidados primários 

(descanso, higiene, alimentação), na perspectiva de considerar o bem-estar dos mesmos 

que apresentam demandas sociaassistenciais decorrentes ao uso abusivo de drogas.  

Isso sem imposição da abstinência como condição para o atendimento.  

 Além disso, tem buscado potencializar os fluxos e articular a rede de 

atendimento ao usuário de Crack e/ou outras drogas em busca da garantia de 

direitosatravés de reuniões de rede, bem como com ações dos Atitudes nas Ruas, 

fortalecendo o acesso dos usuários nos dispositivos da rede, sensibilizando o público 

para o atendimento na rede SUAS, SUS e demais políticas setoriais. Também é valido 

salientar a constante sensibilização da sociedade através das ações socioeducativas, de 

divulgação de informações e conhecimentos relativos ao tema drogas, com apoio da 

rede socioaassistencial do município. A partir do momento em que o usuário consegue 

acessar o serviço, seja pelo Atitude nas Ruas , por demanda espontânea ou 

encaminhamento de outros equipamentos , se  inicia a construção de um plano 

individual de atendimento (PIA) a partir das demandas do mesmo, visando autonomia; 

através de trabalhos criativos, capazes de preservar e efetivar seus direitos enquanto 

cidadão, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares, bem como 

oferecendo o  atendimento à esses  que tornam-se pessoas importantíssimas no 

processo de fortalecimento das relações afetivas e contribuindo para a mediação de 

conflitos no meio familiar.  

 O Atitude Acolhimento e Apoio do Cabo de Santo Agostinho, tem privilegiado a 

escuta e o acolhimento dos usuários nas suas diversas necessidades, visando 

estabelecer uma relação de confiabilidade com o serviço para viabilizar sua participação 

nas atividades oferecidas (grupos, passeios, atividades de fortalecimento de vínculos 

sociais, etc.) bem como os encaminhamentos à rede, na perspectiva da garantia de seus 

direitos. As ações desenvolvidas são organizadas com certa flexibilidade, não sendo 



 
                                                                                                                                                  
 

obrigatória a participação do usuário nas atividades ofertadas, tendo em vista a 

singularidade de cada um e o momento de vulnerabilidade que muitos se encontram, 

porém o incentivo e a sensibilização para sua participação são sempre constantes.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

Endereço: Rua Prefeito José Alberto de Lima n° 38 – Santo Inácio– Cabo de Santo 
Agostinho - PE 

Telefones de Contato: (81)3521-9684/9230-0492 

Executora:Iedes 

E-mail: atitude.apoio.cabo@gmail.com 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

4. EQUIPEDOATITUDE NAS RUAS 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO João Marcelo 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Paulo de Tarso 

SUPERVISORAS Leilane Gomes e Natália Oliveira 

TÉCNICOS SOCIAIS 
Andreza Miranda, Luciana Vidal, Marion Fraz e Rodrigo 

Fontoura 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Gilvanete Pinheiro 

EDUCADORES SOCIAIS 

Aelson Wagner, Beltrand Gouveia, Flávio Ferreira, 

Ismael Silva, Luciene Marluce, Rosineide Felício, Priscila 

Holanda e Tânia Maria. 

RECEPCIONISTA Ana Cristina 

AUXILIARADMINISTRATIVO Leidjane Luna 

AUXILIARES DE COZINHA Ana Marta, Anely Tavares e Maria Irene. 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Edjane França 

VIGILANTES 
Joab Passos, José Antônio, Roberto Mariano e Rony 

Tadeu 



 
                                                                                                                                                  
 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Mércia Cristina 

EDUCADOR SOCIAL Otávio Alexandre 

MOTORISTA Ivan Burégio 

II 

TÉCNICO SOCIAL Regianne 

EDUCADOR SOCIAL Ritta de Cássia 

MOTORISTA Fábio Pereira 

III 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Cristina 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA CleisonCavalcanti 

 

5. DESCRIÇÃO QUALITATIVADAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO 
E APOIO 

 Em agosto foram realizadas atividades através de grupos, oficinas de 

cultura/customização, culinária e de Educação física, dentre outras. Entretanto por ser 

um mês de adaptação com relação a mudança de executora, bem como a mudança de 

endereço, a falta de materiais para o trabalho adequado dessas atividades tem 

dificultado o processo. A estrutura física da nova casa, apesar de bem ampla, é muito 

quente, precisando de muitas adequações com relação a parte estrutural, que nesse 

início ainda não foi possível de realizar. Tal fato prejudica a dinâmica natural do 

serviço.As reuniões técnicas tem sido realizadas com a manutenção da presença dos 

profissionais do plantão noturno, fato este que vem contribuindo para funcionamento 

geral do serviço. As reuniões de supervisão com a equipe, coordenada pelas 

supervisoras de cada turno, vem acontecendo de forma sistemática, aparecendo como 

um espaço interno de avaliação e construção da prática técnica, sendo mais 

direcionadas as discussões técnicas embasadas na política da Assistência Social, na qual 

o programa está inserido.   No mês de agosto foi mais um mês em que não houve 

capacitações com a consultoria, fato que a equipe questiona e sente falta. Foi refletidoo 



 
                                                                                                                                                  
 

pela coordenação e supervisão do serviço, que há a necessidade de capacitar, 

principalmente as equipes dos Atitudes nas Ruas e tal fato já foi acordado com a 

consultora Renata Almeida, que já realizou o primeiro encontro  mensal para discutir 

especificamente o serviço de abordagem social no território, fato bem avaliado pela 

equipe. Entender o papel desse equipamento na Assistência Social é essencial e 

capacitando os profissionais o trabalho poderá fluir com mais lucidez proporcionando 

também que os profissionais se sintam mais seguros de sua prática. 

Ressalta-sea presente e contínua articulação com o Balcão de direitos, em que todas as 

quintas é proporcionado aos usuários a retirada de documentações, tendo em vista a 

garantia de direitos ao público que, na sua grande maioria, chega ao serviço desprovido 

de todas as suas documentações. A articulação com o Balcão de direitos está sendo 

muito bem avaliada pelos usuários do serviço, bem como por toda a equipe técnica.  

 Com relação as questões estruturais e de recursos humanos, levando em 

consideração a subjetividade da equipe para com seus afazeres, agosto foi o mês de 

transição do contrato com a executora IATEC para com o IEDS, e tal fato, trouxe algumas 

dificuldades para o serviço. Com a saída de alguns profissionais por avaliação técnica ou 

mesmo por solicitação, não houve tempo hábil para a substituição dos mesmo em 

caráter emergencial, fato que prejudicou o andamento das atividades, porém 

demonstrou que a equipe conseguiu com esforço suprir esses dificuldades não deixando 

o serviço ser afetado de forma mais incisiva. Com relação à adequação do espaço físico, 

que ainda encontra-se em reforma, esse fato traz um inerente impacto ao 

funcionamento natural do serviço. 

 Mesmo com algumas dificuldades, em agosto, foram realizadas as atividades 

rotineiras do serviço, assim como foi realizado um planejamento com reuniões internas 

para discussão do PIA e outros assuntos pertinentes. 

  Os grupos realizados no mês corrente foram: 

 

Grupo Bom Dia - Realizado todos os dias pela manhã, tendo como objetivo reunir os 

usuários para um primeiro momento de reflexão acerca das atividades que serão 

realizadas por eles, no intuito de planejar o cuidado com o ambiente do serviço e as 



 
                                                                                                                                                  
 

atividades realizadas pelos usuários no cuidado do ambiente social, onde cada um se 

implicará numa atividade. 

Grupo Boa Noite - Realizado todos os dias no começo da noite, tendo como objetivo 

proporcionar aos usuários do serviço um momento de avaliação do que foi proposto no 

grupo “Bom Dia”, bem como reunir os usuários para refletirem sobre o dia que passou 

e como estão se sentindo na realização dos projetos para aquele dia.  

Grupo Qualidade de Vida - Com o objetivo de trabalhar temas transversais SAÚDE/ 

ASSISTÊNCIA com informações importantes aos usuários no que diz respeito à 

prevenção e identificação de fatores ligados a saúde. Neste mês de Agosto foi possível 

trabalhar a temática sobre diabetes, que teve como objetivo orientar, esclarecer e tirar 

dúvidas sobre as formas de prevenção e sintomas decorrentes dessa enfermidade. Em 

outro momento foi abordado como realizar a coleta seletiva do lixo, em que foi discutida 

a necessidade de preservar o meio ambiente. Assim como a importância de higienizar 

as mãos, incentivando os usuários aos cuidados básicos de higiene para obter uma 

melhor qualidade de vida. Foi trabalhada também a questão da homofobia, refletindo o 

fato de estarmos em uma sociedade democrática em que precisamos respeitar as 

diferenças de cada cidadão.     

Grupo Autobiografia - Com o objetivo de trabalhar o processo de reorganização de sua 

vida através do resgate de suas histórias, para que a partir de uma reflexão a cerca da 

mesma, fossem capazes de ter um maior conhecimento de si e sobre os seus limites e 

potencialidades. Assim, o grupo pretende ser um espaço de reflexão no intuito de 

proporcionar o fortalecimento e estruturação dos vínculos dos usuários com o meio. No 

mês corrente foram realizados grupos com propostas metodológicas diversas, mas 

todos com temas transversais, vida pessoal x seus desejos. Em um dos grupos realizados, 

foi trabalhado a cerca de uma autobiografia utilizando cinco perguntas. Com a finalidade 

de cada usuário colocar um pouco sobre suas historias de vida, refletindo sobre o 

passado e o presente.  

O Grupo Videoteca - Tem como objetivo utilizar do lúdico para se trabalhar questões do 

dia a dia do usuário. Neste mês um dos filmes trabalhado foi “Gol! O Sonho Impossível” 



 
                                                                                                                                                  
 

que retrata a historia de um jovem mexicano que cruza as fronteira ilegalmente com sua 

família para tentar uma vida melhor. Após a exibição do filme foi realizada uma roda de 

conversa para discutir sobre conflitos familiares, superação, persistência e sonhos. Os 

usuários contribuíram falando dos pontos positivos do filme e o que podem levar de 

experiências para suas vidas. Em outro momento o filme exibido foi “Escritores da 

Liberdade” que aborda sobre uma professora e seus alunos de um colégio de baixo 

desempenho, estes viviam em grandes conflitos uns com os outros, após a dedicação da 

professora toda a turma de alunos passaram a se unir percebendo que o sentimento de 

ódio e o ato da violência não são constritivos para aprendizagem. Na ocasião do debate 

foram trazidas varias reflexões sobre o respeito ao próximo. Os usuários trouxeram 

várias pontuações sobre suas experiências de vida. 

Grupo Redução de Riscos - tem como objetivo discutir sobre como ir em busca de uma 

melhor qualidade de vida, evitando alguns riscos e potencializando escolhas que tragam 

menos danos ao funcionamento de cada um, na tentativa de, no fim, elaborar um 

projeto de vida juntamente com o usuário, que possa ser mais próximo do “real”, 

levando em consideração o contexto em que está inserido. No grupo deste mês de 

Agosto, foi trabalhado com os usuários a temática do tabagismo. Em um primeiro 

momento foi exibido um vídeo mostrando o processo orgânico da nicotina no corpo, e 

as substancias da droga que causam prazer. A partir desse momento foi realizada uma 

roda de conversa com os usuários para estimular outras formas de sentir prazer e 

satisfação (esporte, alimentação, lazer). Em outro momento foi construído com os 

usuários a definição e implementação do fumódromo do serviço, a partir das discussões 

realizadas nos grupos anteriores.    

Grupo Exercendo a Cidadania – Tem como objetivo trabalhar com os usuários seus 

direitos e deveres. Neste mês de Agosto devido à ausência do profissional de Serviço 

Social responsável pela coordenação deste grupo, não foi possível a realização do 

mesmo.   

Grupo Informativo – tem como objetivo se trabalhar com os usuários os 

acontecimentos mais recentes pelo mundo. Neste mês de Agosto foi realizada uma roda 



 
                                                                                                                                                  
 

de conversa para abordar o cenário político atual, levando em consideração o período 

eleitoral. Sendo discutidas algumas temáticas como segurança, educação e saúde, para 

que a partir desses pontos pudessem suscitar discussões. Durante o debate os usuários 

externaram seus pontos de vista a partir das situações negligenciadas enquanto 

cidadãos de direitos, e foram estimulados a participarem ativamente deste momento 

político.  

Grupo de Apoio Familiar - Proporcionar um espaço de apoio e reflexão aos familiares 

no intuito de auxiliar no processo de cuidado em relação a sua vida e sua relação com 

os membros da família. Neste mês de Agosto os familiares estiveram no serviço em 

momentos diversos, contudo se ausentaram no dia e horário estabelecido para a 

realização do grupo.    

ASSEMBLÉIAS: No referido mês foi realizada junto aos usuários as assembléias nas 

quartas pela manhã, garantindo a participação de todos os funcionários que estão na 

unidade naquele horário. Os usuários foram bem participativos trazendo pautas e 

elegendo um relator por semana. Este espaço legítimo dos usuários está sendo muito 

importante para melhoria do funcionamento do serviço. 

DESCRIÇÃO DE AÇÕES ESPECÍFICAS 

5.1. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA: 

(Descrição Geral das Ações, fazer um breve relato das ações, dificuldades e avanços) 

No decorrer do mês de Agosto podemos destacar questões relevantes que 

ajudaram na construção e evolução dos processos de trabalho. No início do mês houve 

a mudança para a nova casa e um processo de adaptação dos usuários e funcionários 

dentro do atual espaço.  Ressalta-se as queixas feitas de pronto pelos vizinhos. Esse fato 

foi trabalhado junto aos usuários através de sensibilizações diárias no intuito de mostrar 

que o fato de consumir drogasnão necessariamente deve fazer deles pessoas a margem 

da sociedade, salientando suas capacidades de organização e conscientizando sobre sua 

cidadania.  

A estratégia tomada para atentar para a temática ‘preconceito’ foi feita de 

forma primordialmente lúdica, com leveza. Em um dos grupos ‘videoteca’, por exemplo, 



 
                                                                                                                                                  
 

foi exibida a película “Escritores da Liberdade” onde retrata como a discriminação pode 

provocar ódio e violência. 

Outra mudança significativa discorreu nas discussões técnicas a cerca das 

conduções dos processos interventivos, situados na perspectiva da política nacional de 

assistência social. Consequentemente, houve a possibilidade de destituir visões 

arraigadas oriundas de equipamentos da saúde, repensando nossas práticas. Tendo 

como princípio a organização socioassistencial de cada indivíduo, os atendimentos 

individuais ganharam novo sentido e os casos puderam ser discutidos diante de outros 

pontos de vista.  

Como exemplo disto, podemos citar o caso de A.G.; este usuário possui uma 

relação estreita com o tráfico e possui um Benefício de Prestação Continuada. Nas 

discussões de equipe ficava evidente que estava organizado sócio assistencialmente e 

que necessitava de um equipamento da saúde para tratamento de sua dependência. 

Então, mesmo sendo encaminhado para o Intensivo, devido a ameaça de morte, foi 

elaborado um PIA diferente com articulações para tratamento no CAPSad e expectativa 

de seguir para um albergue terapêutico em Recife.  

Na prática, a importância dada para os usuários em cuidar de suas 

documentações, retomando vínculos familiares e acesso a rede de saúde fomentaram 

uma mudança de sentido para construção do seu PIA. Além do que ajudou na própria 

abordagem de acolhimento e aproximação entre usuários, familiares e equipe. 

Referente ao fluxo com a rede SUS/SUAS, muitos encaminhamentos estão 

sendo feitos, com deliberações e conduções em conjunto. Ampliando o olhar sobre cada 

indivíduo, podemos enxergar além e abrir as possibilidades de novas condutas. 

 Fazer a articulação com a Rede Socioassistencial com o intuito de buscar 

ao usuário as mais diversas possibilidades de referenciamento para o seu acolhimento, 

cuidado e, tratamento, foi uma das vertentes buscadas pelo setor da psicologia.  

As discussões, estudo de casos e articulação feita com o Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social (CREAS) no intuito de garantir os direitos aos 

usuários que se encontram em situação de rua, necessitando de um espaço para seu 

cuidado e dormida, por exemplo, é uma das pactuações que fizemos com o referido 



 
                                                                                                                                                  
 

equipamento. Alguns dos nossos usuários foram encaminhados para este. Já ao Centro 

de Atenção Psicossocial voltado para Álcool e Drogas, o CAPS AD, também recebeu os 

usuários acompanhados pelo serviço na avaliação de queprecisavam ser focados mais 

em seu tratamento no que concerne a sua dependência química às SPAs. Sensibilizando 

e fazendo os mesmos refletirem acerca da necessidade de seu tratamento enquanto 

usuário de drogas, vendo a dependência química como também uma problemática da 

saúde, onde o CAPS AD faz este enfoque.  

Como na necessidade de um cuidado e acolhimento por um período mais 

prolongado, foi referenciados alguns usuários, para um cuidado por um tempo mais 

amplo, por sua vulnerabilidade, risco pessoal e social assim como na garantia de seus 

direitos a documentação, por exemplo.  

Vale salientar também que foi feita a ponte com o Hospital Mendo Sampaio e a 

UPA, referenciando seis usuários quando na necessidade de um cuidado mais voltado à 

atenção à saúde, em caráter de urgência/emergência. 

Em relação aos vínculos familiares, foram realizados contatos com as famílias dos 

usuários na tentativa de reaproximação, vinculação e fortalecimento destes vínculos.  

Nos grupos, foi trabalhada a relação dos usuários com o uso/consumo do 

tabaco/nicotina. Seus efeitos danosos no organismo e, a partir daí, trabalhado com os 

mesmos acerca da área/espaço onde o fumódromo se localizará, com pactuação por 

parte dos próprios usuários estimulando neles o sentimento de pertença, autonomia e 

independência. Num outro momento, foi também trabalhado com os usuários a relação 

em equipe e a motivação para a limpeza e conservação do espaço. Assim como também 

o olhar e cuidado com os outros usuários, seus colegas na casa.  

5.2 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL: 

(Descrição Geral das Ações, fazer um breve relato das ações, dificuldades e avanços)  

No mês de Agosto do ano corrente, o Serviço Social fomentou ainda mais os 

acolhimentos, atendimentos, orientações e acompanhamentos sistemáticos dos 

usuários e seus familiares, tendo em vista a percepção sobre a fundamental importância 

desses atores nesse momento de cuidado. Bem como, foram potencializados os 



 
                                                                                                                                                  
 

encaminhamentos, referenciamentos e articulações a rede SUS e SUAS do município e 

demais redes. 

Devido à mudança da casa Apoio para outro espaço físico, foram necessárias 

diversas sensibilizações e intervenções da equipe junto aos usuários, por causa de toda 

expectativa e inquietação que a mesma consequentemente os causou. Sendo 

necessário relembrar diariamente aos usuários o contrato de convivência no qual se 

baseia o nosso convívio, para que os mesmos pudessem melhor adaptar-se ao novo 

espaço físico de acolhida. Nesse sentido, para estimular o clima harmônico dentro da 

casa, pensamos e trabalhamos com eles algumas dinâmicas e brincadeiras que 

pudessem agregar autonomia, satisfação, entretenimento e lazer dentro do espaço, 

entre os próprios usuários e a equipe técnica. Para que assim possamos dar 

continuidade com maior tranquilidade a todo esse processo de cuidado que todos nós 

estamos inseridos. 

Durante esse mês, demos continuidade ao acesso dos usuários ao Balcão de 

Direitos para retirada de documentação, pois entendemos que é direito fundamental da 

pessoa humana, para que a mesma possa exercer a sua cidadania com dignidade. Visto 

que em sua grande maioria, os usuários que acessam o nosso serviço estão parcialmente 

ou completamente desorganizados quanto a sua documentação. 

No viés que a Política de Assistência Social preconiza o acesso e a garantia de 

direitos para quem dela necessita, potencializamos e viabilizamos diversos 

encaminhamentos ao CREAS, CAPS ad, CRAS entre outros, para que os usuários 

pudessem ter seus direitos legais garantidos.  

Em relação às demandas que os usuários nos trazem cotidianamente, 

observamos que muitos externam o desejo do trabalho formal e o acesso a qualificação 

profissional para ingressar no mercado de trabalho, porém visualizamos que uma das 

maiores dificuldades é devido à falta e/ou baixa escolaridade dos usuários. Nesse 

ínterim, reforçamos as sensibilizações para que eles despertem o desejo de iniciar e/ou 

retomem a vivência escolar.  

5.3 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE DE VIDA: 

(Descrição Geral das Ações, fazer um breve relato das ações, dificuldades e avanços) 



 
                                                                                                                                                  
 

  

 Um dos objetivos trabalhados pelo SQV foi a tentativa de garantir o direito de 

todos os usuários acolhidos a terem acesso à saúde de forma igualitária, obtendo 

assim uma melhoria na qualidade de vida. No mês de agosto pode-se destacar ações 

como: encaminhamentos ao CTA, Unidade de  Saúde Manoel Gomes, USF, Centro 

Odontológico, Emergência Mista Mendo Sampaio,  e CAPS-AD.  Em outras ações foram 

desenvolvidas atividades educativas, por exemplo o tema: “O Lixo vira luxo”. Nessa 

atividade foramconfeccionados cartazes e colagens nas lixeiras, de forma participativa, 

no intuito de que fosse adquirido conhecimentos acerca da reciclagem do lixo e como 

isso pode ajudar na saúde individual e coletiva. Outros temas foram trabalhados como: 

hipertensão o arterial, diabetes melitus, homofobia. Ressalta-se a articulação com o 

CTA, para a realização de exames BK (tuberculose) com todos os usuários, em que foi 

montada a estratégia de recolhimento do material direto no próprio apoio tendo em 

vista que o material tem que ser colhido com os usuários ainda de jejum.   

5.4 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS À FAMÍLIA. 

No contexto que se refere à família e a importância destes no processo de 

cuidado dos usuários, salientamos que foi observada pela equipe a presença das famílias 

no espaço, principalmente nos dias de semana. Contudo, esbarramos na dificuldade em 

realizar o Grupo Família, pois especificamente nos dias em que é realizado (aos 

sábados), notamos um esvaziamento das visitas nesses dias. Todavia, as sensibilizações 

com as famílias continuam sendo realizadas para que possamos dar continuidade ao 

grupo.  

 Um fato importante a salientar que pode levar a reflexão da ainda baixa 

vinculação dos familiares no serviço, pode estar atrelado a dificuldade explicada por 

eles, com relação a distância onde o nosso equipamento fica situado, ou pelas 

dificuldades financeiras de não ter o dinheiro da passagem, bem como dificuldades 

atreladas à vulnerabilidade familiar e social. 

 Mesmo com essas dificuldades, alguns familiares estiveram presentes nas 

atividades do serviço. Contudo, se faz necessário um trabalho contínuo para estimulá-



 
                                                                                                                                                  
 

las a se reconhecerem enquanto participantes ativos no processo de cuidado, além, da 

sensibilização para o restabelecimento e ou fortalecimento dos vínculos. 

 

 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 No mês de Agosto de 2014 as Equipes I, II e III do Atitude nas Ruas 

composta por Mércia Cristina  (Técnico Social), Otávio (Educador Social), Cleison 

(Motorista), Ivan (Motorista), Jacqueline (Técnica Social), Adroaldo (Educador Social) e 

Fábio (Motorista) realizaram atividades sistemáticas como: acompanhamento familiar, 

visitas domiciliares, ações de abordagem, acompanhamento individual e de grupos, 

acompanhamento de usuários a rede SUS e SUAS, busca ativa, encaminhamentos de 

usuários. O Atitude nas Ruas interviu no contexto dos usuários de SPA’s e em locais de 

vulnerabilidade e risco social com a possibilidade de acompanhamento destes 

usuários/famílias nos territórios, intensificando estratégias e sensibilização, garantias de 

direitos, intervindo diretamente nas vidas de indivíduos e famílias que convivem com 

condições de vida afetadas pela violência e a negação dos seus direitos e cidadania.   

Intensificaram-se as articulações com a rede SUS e SUAS, ampliando os cuidados 

e atenção aos usuários acompanhados no território. Foi possível articular junto ao PSF 

de Charnequinha atendimento dentário para os usuários do Programa. De maneira 

sistemática, o PSF através da profissional dentista (Viviane) em questão fará 

atendimentos ao público atendido pelo Atitude.  Além disto, o CRAS Vila Roca, assim 

como os Conselhos Tutelares foram grandes parceiros ao estabelecer diálogo com o 

Programa, atuando principalmente na atenção e cuidado às famílias. 

 Além disso, foi possível dar continuidade no mapeamento de territórios 

vulneráveis para possíveis estratégias nestes locais. Dentre estes territórios, as equipes 

conseguiram adentrar nos Conjuntos Habitacionais localizados no bairro de Garapú. 

Vale salientar, que são áreas de extrema vulnerabilidade social, no qual os serviços 

socioassistenciais do município possuem dificuldades de manter estratégias de atuação.

  

 Foi possível implementar os projetos individuais com os usuários do território, 

utilizando de estratégias para os cuidados, garantindo seus direitos e de suas famílias.  



 
                                                                                                                                                  
 

Como dificuldades pode-se destacar os problemas estruturais com relação ao 

veículo de trabalho das equipes, ficou impossibilitado as ações em alguns territórios, 

pois o carro por não estar identificado não garantia a segurança da equipe nas atuações. 

Além disto, o contexto da falta de funcionários (motorista/redutor de danos) inviabilizou 

algumas intervenções.  Outro fato relevante é que os insumos e materiais utilizados no 

território foram insuficientes para a realização das ações programadas.  

 

6.1- AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO: 

 Semanalmente foi realizada ações de impacto com as equipes. Foi possível 

realizar abordagem na praia de Gaibú, Centro do Cabo de Santo Agostinho nos principais 

bares e locais de vulnerabilidade e risco social. Foram utilizados insumos (preservativos 

masculinos e femininos, informativos, cartilhas). Além disto, as equipes estavam 

integradas minimamente nas ações de tecnologia leves, abaixo descritas.  

 

5.2 - ARTICULAÇOES COM A REDE: 

 Nesse mês conseguimos realizar articulações com o CRAS Vila Roca e Pontezinha, 

CREAS Centro, Conselho Tutelar Centro e Praias, Ministério Público, Postos de Saúde da 

Família de Charnequinha, Centro de Testagem e Aconselhamento em DST e AIDS (CTA) 

do Centro do Cabo. Foi possível encaminhar usuários e suas famílias para os devidos 

serviços, assim como, debater a resolutividade dos casos e firmar acompanhamento 

sistemático em conjunto com o intuito de viabilizar o acolhimento destes indivíduos e 

famílias de maneira intersetorial.  

 O CRAS Vila Roca e Conselho Tutelar Centro iniciou o acompanhamento familiar 

de alguns usuários de Garapú, viabilizando direitos e benefícios para a família, por 

exemplo, Bolsa Família e o Auxilio Cesta Básica. O Conselho Tutelar das Praias 

acompanhou usuários que violavam os direitos de seus filhos. Além disto, foi realizada 

a garantia da documentação de alguns usuários.    

 

 6.3 - ESTRATÉGIAS DE TECNOLOGIA LEVE APLICADAS NO TERRITÓRIO: 



 
                                                                                                                                                  
 

 Foi realizada intervenções com grupos em Ipojuca com objetivo de dialogar sobre 

os cuidados e garantias de direitos e cidadania, usando como temática violência, 

sexualidade e família. Utilizou-se jogos recreativos (dominó, baralho, bola de futebol) e 

os insumos contendo preservativos e informativos como estratégia de aproximação e 

vinculo com esses grupos.  

 No “Bar do Engenho” no Centro do Cabo de Santo Agostinho, tendo como grupo 

principal as profissionais do sexo, realizamos rodas de diálogos utilizando cartilhas e 

insumos para tratar da sexualidade. 

 Além disso, a equipe esteve mais próxima de grupos de jovens que praticam 

esportes (skate e futebol). Nestes momentos, foi possível estabelecer o vínculo com 

estes grupos, assim como, inserir-se nas atividades implementadas pelos mesmos.  

 Em nossa Senhora do Ó, articulou-se ações com a banda de música comunitária 

para realizar abordagem com o público da comunidade de maneira conjunta, tentando 

assim, estabelecer uma relação harmoniosa com os transeuntes do território.   

 

Quadro descritivo de outras ações: 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL .OBJ. DA 
ATIVIDADE 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

RESPONSAVE
IS PELA 
AÇÃO. 

    STATUS 
ATUAL       

01/08/201
4 

Atividade 
interna 

     

02/08/201
4 

Atividade 
interna 

     

04/08/201
4 

Atendimento 
de grupo 

Bairro Centro Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vínculo 
com o usuário. 

Desejo da usuária 
em ser atendida 
sistematicamente 
pela equipe no 
território 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hadapelo 
atitude 
nas ruas. 

04/08/201
4 

Atendimento a 
usuária  

Bairro Centro Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 

Desejo da usuária 
em ser atendida 
sistematicamente 
pela equipe no 
território 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hadapelo 
atitude 
nas ruas. 



 
                                                                                                                                                  
 

do vinculo 
com o usuário. 

05/08/201
4 

Atendimento 
de grupo 
(Estação 
Central Cabo) 

Bairro 
Centro/ 
Cabo. 

Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com a usuária. 

Desejo dos 
usuários em serem 
atendidos 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 

Otávio e 

Cleison 

Acompan
hadospelo 
atitude 
nas ruas. 

05/08/201
4 

Visita e 
atendimento  

Bairro Bela 
Vista 

Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com a usuária. 

Desejo da usuária 
em ser atendida 
sistematicamente 
pela equipe no 
território 

Mércia, 

Otávio e 

Cleison 

Acompan
hadapelo 
atitude 
nas ruas. 

05/08/201
4 

Articulação 
com Rede 
(CRAS) 
 

Cabo Articulação e 
discussão de 
caso para a 
garantia dos 
direitos dos 
usuários 

Acompanhamento 
em conjunto entre 
as equipes dos 
serviços 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

 

06/08/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

07/08/201
4 

Abordagem de 
Rua 

Bairro 
Garapú 

 Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de 
novas demandas. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hado pelo 
atitude 
nas ruas  
e  

07/08/201
4 

Visita e 
atendimento  

Bairro Bela 
Vista . 

Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com os 
usuários. 

Desejo dos 
usuários serem 
atendidos 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hada pelo 
atitude 
nas ruas. 

08/08/201
4 

Busca Ativa  Bairro 
Charneca 

Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com os 
usuários. 

Desejo dos 
usuários serem 
atendidos 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hado pelo 
atitude 
nas ruas. 

08/08/201
4 

Ação conjunta 
(Equipe I e III) 

Charnequinh
a 

Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de 
novas demandas. 

Mércia, 
Otávio, 
Cleison, 

Divulgaçã
o do 
Programa 
Atitude. 



 
                                                                                                                                                  
 

Jacqueline e 
Adroaldo 

08/08/201
4 

Visita e 
Atendimento  

Charnequinh
a 

Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com os 
usuários 

Desejo dos 
usuários serem 
atendidos 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio, 
Cleison, 
Jacqueline e 
Adroaldo 

Acompan
hadospelo 
atitude 
nas ruas 

09/08/201
4 

Atendimento a 
grupo 

Bairro Centro Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com os 
usuários. 

Desejo dos 
usuários serem 
atendidos 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hada pelo 
Atitude 
nas Ruas. 

09/08/201
4 

Atendimento 
ao grupo 
(praça Centro) 

Bairro Centro Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo dos 
usuários serem 
atendidos 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hados 
pelo 
Atitude 
nas Ruas. 

11/08/201
4 

Abordagem de 
Rua 
(Mercadão) 

Bairro Centro Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de 
novas demandas. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

 

11/08/201
4 

Acompanhame
nto ao grupo 
(Estação 
Central) 

Bairro Centro Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo dos 
usuáriosde serem 
acompanhados 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hados 
pelo 
atitude 
nas rua. 

12/08/201
4 

Atendimento 
ao usuário  

Bairro Centro Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo do usuário 
ser acompanhado 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hadopelo 
atitude 
nas ruas. 

12/08/201
4  

Atendimento 
ao usuário  

Bairro Centro Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo do usuário 
ser acompanhado 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hadopelo 
atitude 
nas ruas. 



 
                                                                                                                                                  
 

12/08/201
4  

Atendimento 
ao usuário  

 Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo do usuário 
ser acompanhado 
pela equipe no 
território 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hadopelo 
atitude 
nas ruas. 

13/08/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

14/08/201
4 

Visita e 
atendimento 
ao usuário  

São Francisco  Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com os 
usuários. 

Desejo do usuário 
ser atendido 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hado pelo 
atitudena
s ruas . 

14/08/201
4 

Visita e 
atendimento 
ao usuário  

Cohab Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com os 
usuários. 

Desejo dos 
usuários serem 
atendidos 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hadopelo 
atitude 
nas ruas . 

14/08/201
4 

Visitae 
atendimento 
ao usuário  

Bela Vista Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo do usuário 
ser   acompanhado 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hado pelo 
Atitude 
nas Ruas. 

15/08/201
4 

Abordagem de 

Rua 

(Mercadão) 

Bairro Centro Divulgação do 

Programa 

Atitude. 

Multiplicadoras de 

informações e 

surgimento de 

novas demandas. 

Mércia, 

Otávio e 

Cleison 

Abordage

m de Rua 

(Mercadã

o) 

15/08/201
4 

Abordagem de 
Rua  

Bairro São 
Francisco 

Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de 
novas demandas. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Abordage
m de Rua 
(Mercadã
o) 

18/08/201
4 

Visita e 
atendimento 
domiciliar ao 
usuário  

Bela Vista Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo do usuário 
ser   acompanhado 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hado pelo 
Atitude 
nas Ruas. 



 
                                                                                                                                                  
 

18/08/201
4 

Atendimento 
ao usuário  

Bairro Centro Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo do usuário 
ser   acompanhado 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison. 

Acompan
hado pelo 
Atitude 
nas Ruas. 

18/08/201
4 

Visita e 
articulação 
com PSF Vila 
Roca 

Vila Roca Articulação 
com a rede 

Multiplicação de 
informações 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

 

19/08/201
4 

Visita e 
atendimento a 
usuária  

Bela Vista Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo do usuário 
ser atendido 
sistematicamente 
pela equipe no 
território.- 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

 

19/08/201
4 

Visita e 
articulação ao 
CRAS 

Vila Roca Articulação 
com a rede 

 Multiplicação de 
informações 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

 

20/08/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

21/08/201
4 

Visita e 
atendimento a 
usuária  

Bela Vista Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo do usuário 
ser atendido 
sistematicamente 
pela equipe no 
território.- 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hado pelo 
Atitude 
nas Ruas. 

21/08/201
4 

Visita e 

atendimento a 

usuária  

Bela Vista Sensibilização 

para a redução 

de danos e 

fortalecimento 

do vinculo 

com o usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território.- 

Mércia, 

Otávio e 

Cleison 

Acompan
hado pelo 
Atitude 
nas Ruas. 

21/08/201
4 

Atendimento 
ao usuário  

Bairro Centro Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo do usuário 
ser   acompanhado 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison. 

Acompan
hado pelo 
Atitude 
nas Ruas. 

22/08/201
4 

Visita e 
articulação 
com Conselho 
Tutelar 

Cohab Discussão de 
caso 

Multiplicação de 
informações 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

 



 
                                                                                                                                                  
 

22/08/201
4 

Acompanhame
nto de grupo  

Bairro Centro Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo do usuário 
ser atendido 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hados 
pelo 
Atitudena
s Ruas. 

23/08/201
4 

Ação de 
Abordagem de 
Rua 

 Bairro 
Garapú 

Sensibilização 
para a redução 
de danos 

Multiplicação de 
Informações 

Mércia, 
Otávio e 
Cleison 

Acompan
hados 
pelo 
Atitude 
nas Ruas. 

23/08/201
4 

Atendimento 
ao usuário  

Bairro Centro  Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com os 
usuários. 

Desejo dos 
usuários serem 
atendidos 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Paulo 

Acompan
hados 
pelo 
Atitude 
nas Ruas. 

23/08/201
4 

Atividades 
Internas 

    . 

25/08/201
4 

Visita e 
atendimento  

Bairro 
Garapú 

Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com a usuária. 

Desejo da usuária 
ser atendida 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompan
hadapelo 
Atitude 
nas Ruas. 

25/08/201
4 

Visita e 
atendimento 

Apoio. Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com a usuária. 

Desejo da usuária 
ser atendida 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Ivan. 

Acompan
hadapelo 
Atitude 
nas Ruas. 

26/08/201
4 

Atendimento a 
usuária  

 Bairro 
Centro. 

Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com a usuária. 

Desejo da usuária 
ser atendida 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Ivan. 

Acompan
hadapelo 
Atitude 
nas Ruas. 

27/08/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

28/08/201
4 

Ação de 
Abordagem de 
Rua 

Centro  Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de 
novas demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 



 
                                                                                                                                                  
 

28/08/201
4 

Ação de 
Abordagem de 
Rua  

Bela VIsta Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de 
novas demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

29/08/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

29/08/201
4 

Atendimento 
ao usuário 

Bairro 
Centro. 

Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com a usuária. 

Desejo da usuária 
ser atendida 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompan
hadapelo 
Atitude 
nas Ruas. 

29/08/201
4 

Atendimento 
ao usuário  

Cohab Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 
do vinculo 
com o usuário. 

Desejo do usuário 
ser atendido 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompan
hadopelo 
Atitude 
nas Ruas. 

29/11/201
3 

Palestra na 
Escola Jasão 
Brandão 
(tarde) 

Cohab Divulgação do 
Programa 

Multiplicação de 
informação e 
prevenção 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

  

 

DATA ATIVIDADE LOCAL OBJETIVO DA 
ATIVIDADE 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS  

RESPONSAVEIS 
PELA AÇÃO 

STATUS 
ATUAL 

01/08/14 Outras Ações Foi feito 

atividades 

internas 

(evoluções 

de 

prontuários

, 

atendiment

os de 

usuários e 

afins), pois 

não havia 

motorista. 

  Jacqueline e 

Adroaldo 

 

Ação 

Eventual 



 
                                                                                                                                                  
 

04/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanhame

nto 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

Sensibilização 

para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de recaída. 

Trabalhamos com 

o usuário Projeto 

de vida e 

cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanh

ados pelo 

Atitude 

nas Ruas 

04/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanhame

nto 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

Sensibilização 

para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de recaída. 

Trabalhamos com 

o usuário Projeto 

de vida e 

cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanh

ados pelo 

Atitude 

nas Ruas 

04/08/14 Acompanhamen

to em Grupo –5 

usuários 

Gaibu Acompanhame

nto 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanh

ados pelo 

Atitude 

nas Ruas 

04/08/14 Busca Ativa Gaibu Sensibilizar 

usuário 

quanto ao 

serviço 

Usuário informou 

que irá morar em 

Olinda. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

04/08/14 Articulação com 

a Rede 

Conselho 

Tutelar – 

Gaibu 

Discussão de 

caso de 

usuária com a 

Conselheira 

Bete 

Conselheira não se 

encontrava 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação 

Sistemátic

a 



 
                                                                                                                                                  
 

04/08/14 Busca Ativa Sapucaia Sensibilizar 

usuário 

quanto ao 

serviço 

Usuária acorda em 

ir para o Atitude 

Apoio no dia 

06AGO 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

04/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Sapucaia Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para retorno 

ao Atitude 

Apoio como 

forma de  

redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

05/08/14 Visita Domiciliar Charnequin

ha 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

05/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Charnequin

ha 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

05/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Charnequin

ha 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 



 
                                                                                                                                                  
 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Orientações de 

redução de danos. 

Atitude 

nas Ruas 

05/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Charnequin

ha 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

05/08/14 Ação de 

Abordagem 

Sapucaia Identificação 

de usuários 

para 

sensibilização. 

Multiplicadore

s de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de 

usuários e 

possíveis 

acompanhamentos

. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação de 

abordage

m 

sistemátic

a 

06/08/14 Outras Ações Foi feito 

atividades 

internas 

(evoluções 

de 

prontuários, 

atendiment

os de 

usuários e 

afins), pois 

não havia 

motorista. 

  Jacqueline e 

Adroaldo 

 

Ação 

Eventual 

07/08/14 Troca com 

Marina 

     

08/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Casa da 

Estação – 

Obter 

informações 

sobre o motivo 

que o usuário 

Usuário informa 

que se acidentou. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 



 
                                                                                                                                                  
 

Centro do 

Cabo 

não 

compareceu 

no horário 

para ir à 

Receita 

Federal emitir 

CPF 

Atitude 

nas Ruas 

08/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Trabalhamos com 

o usuário Projeto 

de vida e 

cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

08/08/14 Acompanhamen

to em Grupo –4 

usuários 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

08/08/14 Encaminhament

o para a Rede 

CAPS AD – 

Centro do 

Cabo 

Usuário de 

álcool 

necessitando 

de 

acompanhame

nto para 

dependência 

do álcool  

Usuário foi 

encaminhado ao 

CAPS AD. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo CAPS 

AD 

09/08/14 Busca Ativa Bar dos 

Engenhos – 

Centro do 

Cabo 

Sensibilizar 

usuário 

quanto ao 

serviço 

Usuária não se 

encontrava 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 



 
                                                                                                                                                  
 

09/08/14 Deslocamento 

de Usuário 

UPA – 

Centro do 

Cabo 

Usuário com 

mal estar e 

incômodo 

digestivo. 

Usuária foi 

medicado. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação 

Eventual 

09/08/14 Visita Domiciliar Gaibu Obter 

informações 

sobre 

atendimento 

referente à 

Maternidade 

Padre Geraldo. 

Usuária informa 

que esteve na 

maternidade, 

contudo não 

realizou o 

ultrassom, pois não 

havia médico. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

09/08/14 Busca Ativa São 

Francisco 

Sensibilizar 

usuário 

quanto ao 

serviço 

Usuária 

acompanhou a 

equipe ao Atitude 

Apoio. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hada pelo 

Atitude 

Apoio 

09/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Bar dos 

Engenhos – 

Centro do 

Cabo 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

09/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Bar dos 

Engenhos – 

Centro do 

Cabo 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

Gaibu Acompan

hamento 

direciona

do e 

sistemátic

o dos 

usuários.  

E 

sensibiliza

ção para a 

redução 

de danos. 

Fortaleci

mento do 

vinculo 

com os 

usuários. 

Estratégia

s de 

redução 

de danos. 

Projeto de 

Vida. 

Jacqueline

, Expedita 

e Veloso 

Acompan

hado pelo 

Atitude 

nas Ruas 



 
                                                                                                                                                  
 

09/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Bar dos 

Engenhos – 

Centro do 

Cabo 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

09/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Bar dos 

Engenhos – 

Centro do 

Cabo 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

09/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Bar dos 

Engenhos – 

Centro do 

Cabo 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

09/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Bar dos 

Engenhos – 

Centro do 

Cabo 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

09/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Bar dos 

Engenhos – 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 



 
                                                                                                                                                  
 

Centro do 

Cabo 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Orientações de 

redução de danos. 

Atitude 

nas Ruas 

09/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Bar dos 

Engenhos – 

Centro do 

Cabo 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

11/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

Sensibilização 

para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de recaída. 

Trabalhamos com 

o usuário Projeto 

de vida e 

cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

15/07/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

Sensibilização 

para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de recaída. 

Trabalhamos com 

o usuário Projeto 

de vida e 

cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

11/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hado pelo 

Atitude 

nas Ruas 



 
                                                                                                                                                  
 

para a redução 

de danos. 

11/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hado pelo 

Atitude 

nas Ruas 

11/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hado pelo 

Atitude 

nas Ruas 

11/08/14 Visita Domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Obter 

informações 

sobre o motivo 

da usuária não 

comparecer ao 

Recanto da 

Criança, para 

visitação do 

filho menor. 

Usuária informa 

que está em uso de 

SPA´s 

impossibilitando a 

visita ao filho. 

Sensibilizamos 

quanto ao uso de 

SPA´s e seguiu com 

a equipe para o 

Atitude Apoio. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hada pelo 

Atitude 

Apoio. 

12/08/14 Outras Ações Foi feito 

atividades 

internas 

(evoluções 

de 

prontuários, 

atendiment

os de 

usuários e 

afins), pois 

  Jacqueline e 

Adroaldo 

 

Ação 

Eventual 



 
                                                                                                                                                  
 

não havia 

motorista. 

13/08/14 Reunião Atitude 

Apoio – 

Jaboatão 

Discutir caso 

de usuário, 

junto com a 

equipe 

técnica. 

Caso discutido e 

condutas do caso. 

Jacqueline, 

Adroaldo, 

Cleisson e 

Rodrigo. 

Ação 

Eventual 

14/08/14 Reunião Atitude 

Apoio – 

Recife 

Fechamento 

de 

planejamento 

da ação 

integrada com 

o Atitude nas 

Ruas 

Planejamento para 

ação finalizada e 

definida para 

setembro. 

Equipe Atitude 

nas Ruas Cabo 

/ Recife / 

Jaboatão / 

Caruaru 

Ação 

Eventual 

15/08/14 Visita Domiciliar 

– 2 Usuários 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

Sensibilização 

para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de recaída. 

Trabalhamos com 

o usuário Projeto 

de vida e 

cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

15/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Encontramos a 

usuária com 

hematomas no 

rosto e corpo 

devido agressões 

do companheiro. 

Foi encaminhada 

para a rede saúde. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

15/08/14 Busca Ativa Gaibu Sensibilização 

para usuário 

retornar o 

serviço pois se 

encontra em 

Usuário 

acompanhou a 

equipe ao Atitude 

Apoio. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

Apoio 



 
                                                                                                                                                  
 

vulnerabilidad

e de uso. 

16/08/14 Busca Ativa Gaibu Sensibilização 

quanto 

redução de 

danos e 

viabilização da 

garantia de 

direitos. 

Usuário 

acompanhou a 

equipe ao Atitude 

Apoio. 

Equipe I e III 

 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

Apoio 

16/08/14 Deslocamento 

de Usuário 

UPA – 

Centro do 

Cabo 

Usuária com 

dores no tórax 

devido 

agressão do 

companheiro. 

Usuária foi 

medicada e 

retornou ao Apoio. 

Equipe I e III 

 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

Apoio 

16/08/14 Ação de 

Abordagem       

Praia de 

Gaibu 

Identificação 

de usuários 

para 

sensibilização. 

Multiplicadore

s de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de 

usuários e 

possíveis 

acompanhamentos

. 

Equipe I e III 

 

Ação de 

abordage

m 

sistemátic

a 

18/08/14 Visita Domiciliar  Gaibu Conhecer a 

dinâmica 

familiar que a 

usuária está 

inserida 

Pactuado com a tia 

que em 20AGO irá 

pernoitar no 

serviço, para 

retirar, no dia 

seguinte, o RG no 

Balcão de Direitos.  

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

18/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 



 
                                                                                                                                                  
 

18/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

18/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

18/08/14 Busca Ativa Gaibu Sensibilização 

quanto 

redução de 

danos e 

viabilização da 

garantia de 

direitos. 

Usuário 

acompanhou a 

equipe ao Atitude 

Apoio. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

Apoio 

19/08/14 Visita Domiciliar Charnequin

ha 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Orientações de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

19/08/14 Acompanhamen

to de Grupo – 3 

Usuários            

Praça da 

Estação – 

Centro do 

Cabo 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 



 
                                                                                                                                                  
 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

20/08/14 Reunião Atitude 

Apoio – 

Cabo 

Análise das 

dificuldades e 

dinâmica de 

trabalho das 

equipes. 

Equipe orientada 

quanto a forma de 

trabalho no 

território. 

Equipe I, II e III 

 

Ação 

Eventual 

22/08/14 Acompanhamen

to de Grupo – 5 

Usuários            

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

22/08/14 Busca Ativa Gaibu Sensibilização 

quanto 

redução de 

danos e 

viabilização da 

garantia de 

direitos. 

Usuário acordou 

em ir ao Apoio em 

25AGO 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

22/08/14 Visita Domiciliar 

– 2 Usuárias            

Gaibu Por demanda 

do conselho 

tutelar, visto 

que sua irmã 

solicitou ajuda 

devido o crack. 

Usuária relata que 

estava na casa do 

companheiro e não 

está fazendo uso 

de crack. 

Sensibilização 

quanto aos 

cuidados / redução 

de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

25/08/14 Visita Domiciliar 

– 2 Usuários            

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

Sensibilização 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de recaída. 

Trabalhamos com 

o usuário Projeto 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 



 
                                                                                                                                                  
 

para 

prevenção de 

recaída. 

de vida e 

cidadania. 

25/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

25/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

25/08/14 Visita Domiciliar Sapucaia Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitudena

s Ruas 

25/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 



 
                                                                                                                                                  
 

25/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

25/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

26/08/14 Visita Domiciliar Engenho 

Novo 

Levar o 

usuário à 

Receita 

Federal para 

emissão de 

CPF. 

Documento 

emitido. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

26/08/14 Visita Domiciliar Engenho 

Novo 

Conhecer 

dinâmica 

familiar do 

usuário 

O genitor informa 

que o usuário está 

fazendo uso 

intenso de SPA´s. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

27/08/14 Deslocamento 

de Usuário 

Hospital 

Mendo 

Sampaio 

Usuário com 

dores no corpo 

e febre. 

Usuário medicado 

e retornou ao 

Apoio 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

27/08/14 Acompanhamen

to de Grupo – 2 

Usuários            

Nossa 

Senhora do 

Ó - Ipojuca 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 



 
                                                                                                                                                  
 

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Atitude 

nas Ruas 

27/08/14 Ação de 

Abordagem 

Praça da 

Matriz – 

Nossa 

Senhora do 

Ó 

Identificação 

de usuários 

para 

sensibilização. 

Multiplicadore

s de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de 

usuários e 

possíveis 

acompanhamentos

. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

27/08/14 Busca Ativa Nossa 

Senhora do 

Ó 

Sensibilização 

quanto 

redução de 

danos e 

viabilização da 

garantia de 

direitos. 

Usuário acordou 

que irá ao Apoio 

em 03SET 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

27/08/14 Busca Ativa Nossa 

Senhora do 

Ó 

Sensibilização 

quanto 

redução de 

danos e 

viabilização da 

garantia de 

direitos. 

Usuário acordou 

que irá ao Apoio 

em 03SET 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

29/08/14 Visita Domiciliar Charnequin

ha 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

28/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Charnequin

ha 

Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

Usuário acordou 

retorno ao Apoio 

em 01SET, como 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 



 
                                                                                                                                                  
 

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

forma de redução 

de danos 

Atitude 

nas Ruas 

28/08/14 Articulação com 

a Rede 

PSF – 

Charnequin

ha 

Parceria com a 

Dentista 

Viviane para 

atendimento 

dentário dos 

usuários do 

serviço do 

Atitude Apoio. 

Acordado que a 

dentista irá 

atender aos 

usuários nos dias 

05SET e 12SET. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

30/08/14 Ação de 

Abordagem 

Praia de 

Gaibu 

Identificação 

de usuários 

para 

sensibilização. 

Multiplicadore

s de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de 

usuários e 

possíveis 

acompanhamentos

. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação de 

abordage

m 

sistemátic

a 

30/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 

30/08/14 Acompanhamen

to Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

nas Ruas 



 
                                                                                                                                                  
 

30/08/14 Busca Ativa Nossa 

Senhora do 

Ó 

Sensibilização 

quanto 

redução de 

danos e 

viabilização da 

garantia de 

direitos. 

Usuário 

acompanhou 

equipe ao Apoio. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

Atitude 

Apoio 

30/08/14 Busca Ativa Vila Nazaré 

- Gaibu 

Sensibilização 

quanto 

redução de 

danos e 

viabilização da 

garantia de 

direitos. 

Usuário 

acompanhou 

equipe ao Apoio. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompan

hados 

pelo 

AtitudeAp

oio 

 

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE

  

 Apesar do mês de agosto ter sido um de readequação do serviço, levando em 

consideração a mudança de executora e também do espaço físico, algumas ações de 

gestão puderam ser realizadas juntoà equipe. Foi proporcionado o início da pesquisa( 

pesquisadora Shirleyde Freitas- UFPE)sobre as gestantes usuárias de crack, fato que 

impulsiona a discussão sobre essa temática no serviço. Essa pesquisa se dá emparceria 

com o projeto “Diálogos de Suape” visando o entendimento sobre como é a relação das 

mães usuárias de crack e seus filhos que estão para nascer. No mês de Agosto 

também foram realizadas 3reuniões administrativas no IEDS, sobre o processo de 

consolidação da executora no programa com pautas sobre assuntos administrativos 

necessários para o funcionamento do serviço, bem como o planejamento para a 

execução do programa. Também foram realizadas três processos seletivos de 

profissionais, com a presença da coordenação junto ao IEDS. Nesse mês, vale 

ressaltar as reuniões colegiadas junto à Secretaria, dentro da perspectiva de  

implementação da comissão de fiscalização para se dar os e alinhamentos entre gestão 

dos serviços, executoras e Gestão pública. 



 
                                                                                                                                                  
 

 Outro fato relevante foi o trabalho realizado junto a comunidade do novo bairro 

em que o Apoio Cabo se instalou. Tendo em vista a resistência apresentada pela 

comunidade, que reivindicou diretamente a gestão, bem como aos órgão públicos 

(prefeitura e secretarias) a saída do atitude do bairro de Santo Inácio, foram realizadas 

ações das coordenações  no intuito de dialogar, restringir as arestas e sanar a 

preocupação da população. Foram realizadas duas reuniões com a comunidade, bem 

como um esclarecimento das bases do programa na Rádio Calheitas do Cabo. Tais ações 

minimizaram a resistência da comunidade para com o programa e suavizou a 

continuidade das atividades realizadaspelo atitude.  

 Fora todas essas atividades, também foi possível a participação da gestão no 

Fórum saúde mental, no Pacto pela vida, bem como foi importante a reunião articulada 

com programa Vida Nova para o entendimento dos fluxos e ações para com o público 

alvo do Atitude. 

 No mês de agosto também foi possível uma reunião com a coordenadora de 

saúde mental (Daniele Moura) no intuito de discussão de alguns casos, bem como para 

o fortalecimento da rede de saúde mental com os equipamentos sócio-assistenciais, 

com ênfase no Atitude. 

 No mês de agostotambém houve duas reuniões com a consultora Renata 

Almeida, e o corpo de coordenação e supervisão, espaço que foi levado em consideração 

algumas reflexões acerca do serviço e também ajudou nas deliberações de questões 

importantes. 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 1 

REUNIÕES DA EQUIPE TÉCNICA 4 

REUNIÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA 3 

REUNIÃO INTERSETORIAL 2 

ESTUDO DE CASO 7 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS  



 
                                                                                                                                                  
 

CONSULTORIA 2 

COLEGIADO 1 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 3 

TOTAL 23 

   

 

 

 

 

7. DESCRIÇÃOQUANTITATIVAGERALDASAÇÕESREALIZADASNOCENTRO

DEACOLHIMENTOEAPOIO 

 

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) 

1042 131 23 

 

8.2 PRODUÇÃO DA PERNOITE: 

TOTAL DE PERNOITE DO MÊS TOTAL DE PESSOAS QUE PERNOITARAM 

498 51 

8.3 PRODUÇÃO DO ATITUDE NAS RUAS: 

ATITUDE NAS RUAS 

PESSOAS 

ABORDADAS 
PESSOAS ATENDIDAS 

AÇÕES INTEGRADAS E DE 

IMPACTO REALIZADAS 

831 178 199 

ARTICULAÇÕES 

COM A REDE  

ESTRATÉGIAS DE TECNOLOGIA LEVE 

APLICADAS NO TERRITÓRIO 
OUTRAS AÇÕES 

19  7 



 
                                                                                                                                                  
 

 

 

8. DETALHAMENTOQUANTITATIVODOSDADOSDO CENTRO DE 

ACOLHIMENTOEAPOIO 

 

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 

Tota

l 

M 0 4 22 26 43 22 2 0 119 

F 0 0 5 6 1 0 0 0 12 

Tot

al 
0 4 27 32 44 22 2 0 131 

 

Com relação ao atendimento por gênero, percebe-se a continuidade da 

predominância do sexo masculino, que representou esse mês 90,83% dos atendimentos 

realizados. Os atendimentos ao sexo Feminino representaram apenas 09,17%. 

Ressaltamos a importância do Atitude acolhimento intensivo  especifico  para o público 

feminino implementado em Recife. Tal fato mostra que a população feminina demanda 

uma atenção e trabalho diferenciado e precisa ser garantido seu acesso aos serviços. 

Muito embora, torna-se notório a dificuldade desse público chegar aos nossos serviços. 

 No que diz respeito à faixa etária que procura o Atitude, a de maior incidência 

que frequentou o serviço no referido mês foi de pessoas com idades entre30 a 40 anos 

causando surpresa na equipe.De fato o que pode ser entendido é que essa população 

adulta estava reprimida e não conseguia atingir os nossos serviços. Poém o dado mostra 

que existe um prevalência grande de usuários de drogas também com idade acima de 

30 anos.  A faixa etária de jovens e adultos jovenstambém tevegrande 

representatividade. Em suma, os dados podem representar a heterogeneidade de 

idades do público atendido no serviço, demonstrando assim, a importância do Programa 

Atitude Acolhimento e Apoio no município do Cabo de Santo Agostinho, para o 



 
                                                                                                                                                  
 

atendimento da população, em extrema vulnerabilidade social em decorrência do uso 

problemático com as drogas.  

 Acreditamos ser importante ressaltar a vinculação estabelecida junto aos 

usuários do serviço, que é fortalecida dia a dia através dos atendimentos e no corpo a 

corpo realizado, representado pelo discurso das pessoas que afirmam que apesar da 

vulnerabilidade não se sentem bem atendidos em outros espaços, ou até mesmo 

sentem vergonha em acessar algum serviço da saúde e ou assistência, contudo, hoje, se 

encontram acolhidos e frequentando o Programa Atitude. 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

4 63 67 

 

 

 

 

 

No que diz respeito aos atendimentos realizados no Atitude Acolhimento e Apoio 

Cabo no mês no mês de agosto do ano de teve-se 63 das 131 pessoas emem vivência de 

rua, considerada assim, a faixa de maior vulnerabilidade social. Importante ressaltar que 

o trabalho realizado pelo atitude está direcionado e voltado a garantia de direito dessas 

pessoas, na tentativa de minimizar os danos causados pelo uso da droga e a 

vulnerabilidade vivenciada. 

Ressalta-se o acesso, mesmo em pequenos grupos, de pessoas com deficiência, 

bem como de gestantes. Populações que muitas vezes estão em extrema 

vulnerabilidade por suas condições de momento.  

 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

0 4 4 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

2 129 131 



 
                                                                                                                                                  
 

OrientaçãoSexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

125 6 0 131 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

0 
0 0 

 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

  

Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não informado 131 

28 26 74 1 2 0 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 SituaçãoSocioeconômica Qtde 

SemRenda 77 

¼SalárioMínimo 4 

½SalárioMínimo 5 

01SalárioMínimo 28 

02SaláriosMínimos 9 

03SaláriosMínimos 3 

Acimade03SaláriosMínimos 1 

Nãoinformado 4 

Total 131 

 

A análise da situação socioeconômica dos usuários acolhidos pelo Programa Atitude 

Cabo de Santo Agostinho, vem atingindo seu objetivo, pois 105 DOS 131 usuários(as) 

não possuem renda alguma ou ganham até um salário mínimo. Reafirmamos que as 

camadas mais vulneráveis da sociedade, no que diz respeito ao uso de SPA, estão 

conseguindo ser acolhidos no Programa, tendo em vista a correlação muito presente 

entre miséria e consumo de drogas. 

 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 



 
                                                                                                                                                  
 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários 23 

Atendimento Individual à Família 51 

Grupo Família 0 

Atendimento Assistente Social 232 

Atendimento Psicólogo 245 

Atendimento Qualidade de Vida 167 

Grupo de Psicólogo   3  

Grupo de Serviço Social 3 

Grupo de Qualidade de Vida 3 

Visita Domiciliar 3 

Assembleia  3 

Nº de Oficinas – detalhar os tipos 17 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas Ruas) 3 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL  

 751 

TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

 



 
                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 Atingindo o objetivo do Programa Atitude, no mês de agosto de 2014, 70% dos 

usuários atendidos pelo Apoio Cabo tinham como droga de predileção do uso o Crack. 

Os usuários de álcool representam 25% dos atendimentos realizados. Dado que reflete 

a falta de politicas públicas implantadas no município voltadas a essa demanda que 

acaba encontrando no atitude um espaço de acolhida. 

 

 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

 

Tipo Total 

Espontânea 59 

ATITUDEnasRuas 27 

RedeSUAS 21 

RedeSUS 6 

Segurança Pública 0 

ConselhoTutelar 0 

MinistérioPúblico 1 

Mídia 0 

OutroUsuário 16 

OutraOrigem (Quais?) 1 

0800 (OUVIDORIA) 0 

Motivação Total 

Crack 92 

Álcool 34 

Maconha 2 

Cocaína 0 

Outros 3 

Total Geral 131 



 
                                                                                                                                                  
 

Total Geral 131 

 

 Com relação à origem da demanda, 45,% dos usuários que frequentaram o Apoio 

no mês de julho do ano de 2014, chegaram ao serviço por demanda espontânea, reiterando 

a importância da constante divulgação do serviço. Presume-se que muitos desses tenham 

tido contato com o atitude nas ruas no território, porém ao chegar no serviço não 

comunicam esse fato.  Nesse sentido os encaminhamentos realizados pelas equipes do 

Atitude nas Ruas diretamente representou 20% dos acolhimentos iniciais no Apoio Cabo. 

Dado este, que reitera o trabalho que vem sendo efetuado no território. Nota-se o baixo 

comparecimento de usuários provenientes da rede rede SUAS e SUS, deixando claro uma 

necessidade de maior integração e fortalecimento dos serviços da rede de saúde e 

socioassistencial do município.  

  

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 

INTEGRADAS DE SEGURANÇA - AIS 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

  

AIS 01 5 

AIS 02 3 

AIS 03 9 

AIS 04 1 

AIS 05 4 

AIS 06 5 

AIS 07 0 

AIS 08 0 

AIS 09 0 

AIS 10 101 

AIS 11 0 

AIS 12 0 

AIS 13 3 

AIS 14 0 



 
                                                                                                                                                  
 

AIS 15 0 

AIS 16 0 

Total Geral 131 

  

 

 Analisado os dados da origem dos usuários atendidos pelo Atitude Acolhimento 

e apoio Cabo  no mês de Julho, 77,06% são da Área Integrada de Segurança – AIS 10, 

mais uma vez atingindo área integrada a que se propôs acolher. Entretanto, ressaltamos 

a importância dos atendimentos à referencias das AIS 01 À 06, apontando para a 

necessidade de instalação de mais serviços de Acolhimentos e Apoio aos usuários de 

substâncias psicoativas. 

TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTOPOR AGRESSÃO FÍSICA 1 

AFASTAMENTOPOR RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO POR USO/PORTE DE DROGAS 2 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 5 

OUTROS AFASTAMENTOS 1 

TOTAL 9 

Por lidar com um público que na sua maioria estão desprovidos de habilidades para 

adequação de convivência social dentro de um equipamento. Por vezes são necessários 

alguns afastamentos temporários que sirvam de momento de reflexão para que o 

individuo possa entender que terá que fazer do atitude um caminho para uma mudança 

no modo de “ser no mundo”, sempre no intuito de favorecer o ambiente coletivo em 

equilíbrio com a vivência  individual. 

 

 

 

 

TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

 



 
                                                                                                                                                  
 

EGRESSOS DO SISITEMA 

PRISSIONAL 
TOTAL 

SIM 62 

NÃO 68 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL GERAL 131 

 

 

 

DÍVIDA COM O 

TRÁFICO 
TOTAL 

SIM 47 

NÃO 82 

NÃO INFORMADO 3 

TOTAL GERAL 131 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 56 

NÃO 73 

NÃO INFORMADO 2 

TOTAL GERAL 131 



 
                                                                                                                                                  
 

TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

REDE SUAS QUANT. 

 

REDE SUS QUANT. 

CRAS 1 NASF 11 

CREAS 6 PSF/UBS 19 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO 

DE RUA 

 CTA 47 

CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO  
10 CAPS II  

ALUGUEL SOCIAL  CAPS III  

CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO  
1 CAPS Adi  

CENTRO POP 1 CAPS AD 44 

CONSELHO TUTELAR  EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA  

CENTRO DA JUVENTUDE  POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 6 

OUTROS?   HOSPITAL GERAL 16 

TOTAL 19 UPA 1 

  
OUTROS?   

TOTAL 144 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT.  INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

DELEGACIA   EDUCAÇÃO FORMAL  

DHPP  CURSO PROFISSIONALIZANTE  

JUDICIÁRIO  TRABALHO INFORMAL 2 

MINISTÉRIO PÚBLICO  TRABALHO FORMAL 1 

AGÊNCIA DO TRABALHO 1 OUTROS 2 

GOVERNO PRESENTE  TOTAL 5 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 13  

INSS  

ONG  

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 3 

OUTROS  

TOTAL           17 



 
                                                                                                                                                  
 

9. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

TIPO Quantidade 

Busca ativa 23 

Visita domiciliar 24 

Mapeamento 9 

Abordagem de rua 26 

Articulação com a rede 19 

Oficina socioeducativa 0 

Palestras/seminários 0 

Reuniões 6 

Divulgação do programa 3 

Encaminhamento para a rede 4 

Deslocamento de usuários 4 

Acompanhamento de grupo 23 

Acompanhamento individual 51 

Outras ações 7 

Total 199 

 
11.CONSIDERAÇÃOESFINAIS 
(Colocar sugestões, possibilidades, reflexões sobre o mês) 
  Agosto foi um mês de muito trabalho, bem como de adequação do 

funcionamento da equipe diante de algumas dificuldades referentes a administração da 

nova executora IEDS, bem como da mudança de casa. Ressaltamos que a questão de 

quem trabalha no feriado não recebe hora-extra, tendo esse fato dificultado o dia-dia 

do serviço, pois nos feriados não podemos mais contar com as equipes do atitude nas 

ruas, bem como os profissionais que trabalham os feriados são compensados com 

folgas, fato que prejudica muito o andamento natural das atividades. 

  Reuniões internas e externas foram realizadas, também se buscou uma 

comunicação efetiva com a nova executora, sempre no intuito de se dar subsídios 



 
                                                                                                                                                  
 

práticos e emocionais a equipe, para que o apoio pudesse prestar seu trabalho da 

melhor forma, mesmo sabendo que agosto é o primeiro mês sob nova execução. 

  Nota-se que em momentos como esses é de suma importância a manutenção 

das reuniões de colegiado, que foram fragilizadas nesse período.  Algumas questões 

estruturais foram identificadas e repassadas, deixando o serviço vulnerável à alguns 

problemas, que até então não foram sanados, mesmo esses sendo trabalhados com 

equipe e usuários que trata-se de um momento de transição em que a tendência que 

com o passar do tempo, tudo possa se ajustar.  

  Apesar das dificuldades vivenciadas no mês atual, é importante ressaltar o 

compromisso e a responsabilidade da equipe e principalmente a forma humanizada do 

nosso acolhimento, tendo a certeza que estamos trabalhando alinhados nas propostas 

da SDESDH e também com as diretrizes do programa.  

 

Cabo de Santo Agostinho, 07 de Agosto de 2014. 
 
 

_______________________________________ 

PAULO DE TARSOMELO 

Coordenação Acolhimento e Apoio – Cabo de Santo Agostinho 

 

_____________________________________       _____________________________________ 

NATALIA OLIVEIRALEILANE GOMES 

  Supervisora                          Supervisora 

 

10. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Oficina de Culinária - agosto 2014 

 

 

Grupo Informativo – agosto 2014 

 

 

Gincana – Agosto 2014 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Oficina de culinária – agosto 2014 

 

Ação Atitude nas ruas – centro do Cabo – agosto 2014 

 



 
                                                                                                                                                  
 

Ação Atitude nas ruas em Gaibú – agosto 2014 

 

Ação Atitude nas ruas em Nsª do Ó – Ipojuca – agosto 2014 

Articulação do Programa com a Rádio Calheta – tranquilizando a comunidade  

 

 


