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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: JABOATÃO DOS GUARARAPES MÊS/ANO: FEVEREIRO/2015 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 Este relatório busca destacar o trabalho desenvolvido na unidade de 

Acolhimento e Apoio de Jaboatão dos Guararapes do Programa ATITUDE. Para tanto, 

serão descritas ações qualitativas e quantitativas realizadas ao longo do mês de 

FEVEREIRO /2015, a fim de proporcionar maior esclarecimento e aproximação com a 

rotina deste Centro. 

 As atividades executadas neste Apoio buscam favorecer aos usuários do serviço 

momentos de compreensão sobre temas ligados à cidadania, tais como o exercício de 

direitos e deveres, condutas de solidariedade e cooperação.  Visa-se criar ambiente que 

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

e construtiva; oportunizando seu protagonismo social. Adota-se um planejamento 

pautado numa abordagem lúdica, dinâmica, motivacional e diversificada, no intuito de 

tornar as atividades mais atrativas ao publico atendido. 

 O Centro de Acolhimento e Apoio tem como princípio norteador a 

inserção/inclusão de usuários que se encontram em situação de extrema 

vulnerabilidade social e sem condições, no momento, para identificar estratégias, 

possibilidades de (res) significação da sua vida. 

 Paralelo ao trabalho desenvolvido no Apoio existe o ATITUDE nas Ruas, 

dispositivo do Programa ATITUDE, sediado no Apoio, porém com funcionamento 

autônomo àquele serviço. Tal dispositivo encarrega-se de realizar um trabalho de 

aproximação dos usuários que não conseguem acessar o Apoio, como também viabilizar 

possibilidades de inclusão, divulgação e prevenção junto à população geral e, 
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especificamente, a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco decorrente do 

uso/abuso de substâncias psicoativas. 

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

Endereço: Rua Aníbal Ribeiro Varejão, Nº3280, Candeias - Jaboatão dos 

Guararapes/PE. 

Telefones de Contato: (81) 3469-1479 

Executora: IEDES  

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

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO Karla Rodrigues 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Sulamy Patrícia Borba 

SUPERVISORAS 
Aiala Frederick de Souza 

Christiane Tadu de Souza Bosshard 

TÉCNICOS SOCIAIS 

Cláudia Verônica Pinto Soares 
Conceição de Maria Vaz Rodrigues Coelho da Silva 
Dayula Tácia dos Santos 
Noemi Glasner Coutinho 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antônia Edislândia da Silva 

EDUCADORES SOCIAIS 

Carla Juliane Bezerra de Souza 

Levi da Silva Lima 

Renato Mário da Silva 

Vera Lucia Maurício de Jesus Goes 

Helder Marcio de Barros Almeida 

Paulo Queiroz Andrade 
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Inês Maria Rocha Gomes 

EDUCADOR SOCIAL Camila Yasmin do Rego Lima de Souza 

MOTORISTA Josivan Ramos de Freitas 

II 

TÉCNICO SOCIAL Jeane dos Santos Tonéo  

EDUCADOR SOCIAL Helaine Maria Silva Duarte 

MOTORISTA Fausto Oliveira Araújo 

III 

TÉCNICO SOCIAL Tiago Queiroz Moura 

EDUCADOR SOCIAL Marina de Albertino Correia 

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa 

Andrea Silvana Soares de Andrade 

Marcio Aécio Oliveira dos Santos ( desligado) 

RECEPCIONISTA Simone de Cássia dos Santos Silva ( desligada) 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ana Claudia de Farias Alexandre 

AUXILIARES DE COZINHA 

Adriana Maria Aurelina 

Maria Rozilene Roque Silva Paris  

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Angela Sales da Silva 

VIGIAS 

Carlos Alberto de Lima 

Edson Vicente da Silva 

Jefferson Moacir Almeida 

Robson Sanclaudy de Jesus da Silva 
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5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO 
E APOIO 

No intuito de fomentar, ainda mais o presente documento, a seguir serão 

descritas algumas atividades realizadas no mês de fevereiro, nesta unidade, facilitadas 

pela supervisão. 

 Neste mês, a Supervisão dedicou-se a discutir e refletir sobre a importância dos 

registros técnicos, evolução nas pastas dos usuários, nos instrumentais e materiais afins. 

Continuamos com as apresentações da equipe sobre as noções básicas do SUAS e SUS e 

também da apresentação do ATITUDE Nas Ruas mostrando o mapeamento dos 

territórios para que possamos explorar potencialidades existentes nos locais, a fim de 

facilitar o entendimento técnico diante das possíveis demandas de encaminhamentos, 

caso o usuário retorne a sua comunidade. O incentivo e estímulo para que 

encaminhemos nossos usuários à rede SUAS é diário e, notoriamente, percebemos que 

houve um acréscimo para esse fim. No turno da manhã, a supervisão realizou 

atendimentos e acompanhamentos individuais aos usuários, em conjunto com seus 

respectivos técnicos de referência, suspendendo, temporariamente, as reuniões de 

turno. Essa estratégia surgiu com o intuito de estar “mais perto” do fazer técnico. A 

supervisão também contribui com sugestões, dinâmicas e ideias para os temas 

abordados nos grupos ofertados neste Centro.    

 No turno da tarde, voltou-se também para realização, junto à equipe, dos  

acompanhamentos dos casos, assim como revisitando com os educadores suas práticas. 

Busca-se dar continuidade com as reuniões de turno, no mês subseqüente 
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 No turno da noite, a supervisão vem realizando acompanhamento das práticas 

da equipe, bem como se mostra mais próxima do planejamento sistemático das 

atividades.  

 No dia 11/02/15, aconteceu à festividade do carnaval, tal festa foi realizada no 

espaço do intensivo.Convém destacar que a programação da festa foi realizada com a 

participação ativa dos usuários, os quais puderam usufruir de um momento de 

comemoração de forma alegre e saudável. Avaliamos o evento como positivo, pois as 

duas equipes (Apoio e Intensivo) se empenharam para realização da festa, fato que 

corroborou para o fortalecimento da relação entre as duas equipes.  

 Ainda no dia 11/02/15, a supervisão participou, de forma a divulgar o Programa, 

do curso Caminhos do Cuidado, ofertado pelo Ministério da Saúde aos agentes 

comunitários de saúde do Município, a fim de esclarecer aos profissionais da saúde 

outras formas de cuidado ao usuário de drogas. 

 04, 20, 25/02 – Reunião técnica, onde discutimos sobre o funcionamento do 

serviço, relações interpessoais da equipe, estudo de casos e os possíveis 

encaminhamentos.  

 25/02 – Reunião com os educadores visando discutir e revisitar as práticas desses 

profissionais. Também representou  momento de avaliação das condutas e 

posicionamentos tomados por esse setor. Da mesma forma, configurou-se como 

momento para expressar as percepções, sentimentos, sugestões e ideias que tragam 

melhorias à equipe como um todo, no sentido de manter o estímulo no trabalho, bem 

como para melhorias ao serviço.    

 25/02 – Estivemos presentes junto à 4º Reunião da Câmara de Ordem e 

Segurança Cidadã/ Secretaria Executiva de Segurança Cidadã (SESC), do Município de 

Jaboatão dos Guararapes, a qual almeja, de maneira integrada, pensar possibilidades 

para proporcionar maior segurança aos munícipes e seus visitantes. 
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 27/02 – Reunião com as equipes que compõem o ATITUDE Nas Ruas para refletir, 

sugerir e avaliar as ações desenvolvidas durante o carnaval. 

 

5.1 DESCRIÇÕES QUALITATIVAS DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 

 O setor de Psicologia realiza ações diversas de acordo com a função de técnica 

social, como o acolhimento dos usuários, através de triagens, retriagens e escutas 

individualizadas ou em grupo. O acolhimento se dá de maneira ampla e se inicia desde 

a entrada dos usuários no serviço até o término de sua estada, seja diarista ou pernoite.  

 Participamos e realizamos os grupos “do bom dia e do despertar”. Esse 

momento é de grande importância, pois todos os presentes na unidade participam, 

usuários e funcionários. Representa uma espécie de boas- vindas ao dia ou à tarde que 

se inicia, onde a equipe pode perceber como está o grupo no momento e observar 

aqueles que necessitem de um olhar diferenciado. Caracteriza-se também como um 

motivador, momento para sugestões, dúvidas a serem esclarecidas e informes em geral. 

Busca-se preservar a liberdade de expressão nessas atividades. Dessa forma, são 

utilizados dinâmicas, textos para reflexão e músicas, tanto como proposta apresentada 

pela equipe, como pelos usuários. Todavia, percebe-se, ainda, a necessidade de uma 

participação mais ativa dos usuários nessa construção, no que tange a questão da 

expressão “artística”. O bom dia e o despertar terminam com uma palavra escolhida por 

todos, que se torna um norte às atividades e convivência, a cada dia. 

 A função de técnica social também compreende participação em reuniões de 

equipe, reuniões de rede, elaboração de encaminhamentos, especialmente para rede 

SUS e SUAS, intervenções com o usuário, estudos de caso, construção de relatórios, 

articulações com a rede socioassistencial, atendimento à família e desligamentos, em 

casos necessários. Em relação aos grupos, facilitamos o grupo de redução de danos e o 

de família. 
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 O grupo de Redução de Danos (RD) trabalha numa perspectiva mais próxima da 

realidade, pois não exige a cessação do uso de drogas, mas o que se pode fazer em relação a 

esse uso, no intuito de minimizar os danos e prejuízos causados pelo consumo de substâncias 

psicoativas, levando-se em consideração a relação que o indivíduo estabelece com as mesmas, 

o tipo de droga e em quais contextos são utilizadas. 

  Os grupos, desse mês, tiveram como objetivo o entendimento do que é a redução de 

danos e onde podemos usá-la, com destaque as possibilidades de elaboração de estratégias de 

cuidado. O grupo seguiu a lógica do contexto social e cultural do mês vigente.  Dando 

continuidade aos temas trabalhados, no mês passado, um dos grupos realizou a simulação de 

um júri popular: metade do grupo defendeu a eficácia da redução de danos e a outra destacou 

a ineficiência da redução de danos. Dessa forma, foi possível desconstruir mitos sobre o que 

seria a RD e o seu caráter geral e específico, ou seja, o que serve para um usuário, pode não 

servir para outro. Outro grupo trabalhou o ideal desejado e o real vivido nas situações, como 

também, dramatizamos cenas para “viver” e identificar algumas possibilidades ou não de reduzir 

os danos ao se fazer uso de substancias psicoativas (SPA`s).  

 Encontramos como dificuldade para realização dos grupos: I) a rigidez e a dificuldade de 

mudança nos hábitos e comportamentos dos usuários, mesmo que o discurso seja outro, de 

aparente esclarecimento e consciência em relação ao uso e dependência de drogas; II) O local 

de realização do grupo, ainda permanece um desafio, devido ao calor. Como avanços, 

percebemos: I) uma maior participação dos usuários e entendimento da proposta do grupo, que 

trabalha, não só com a fala, mas também com a expressão corporal como linguagem e agente 

de mudança. 

 Destarte, as ações deste setor tiveram como foco o cuidado integral ao sujeito, 

no sentido de sua organização em todas as áreas de sua vida, com destaque em sua 

autonomia, promovendo o protagonismo, o resgate dos vínculos familiares e 

comunitários, como de seus direitos e valores de cidadania.  

 Neste mês, fomos surpreendidos com as mortes de alguns usuários que foram 

ou eram acompanhados pelo Programa. Fato que desencadeou uma serie de reflexões 
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sobre o nosso fazer, bem como identificamos a importância do cuidado com o 

profissional, uma vez que, cotidianamente, lida com realidades duras, onde sobressaem 

histórias de desigualdades sociais, preconceitos e violências.  

 Percebemos, enquanto desafio durante os dias em analise, o próprio período de 

carnaval, pois representa uma época bastante tentadora para o usuário de drogas, 

prejudicando, em muito, a adesão no serviço. O carnaval se assemelha a droga, pois o 

prazer e as sensações imperam como também o processo de indiferenciação com a 

massa. A droga traz essa sensação de indiferenciação consigo, com o outro e com o 

ambiente. Além deste contexto chamativo e estimulante, existe o apelo cultural, pois o 

Estado de Pernambuco possui uma vasta e variada tradição no carnaval, caracterizada 

pelo frevo, maracatu, papangus, cabloquinhos, Afoxé e outras mais.  

 Como avanços, ressaltamos o planejamento e união da equipe, no sentido de 

prevenir e minimizar os danos e consequências do carnaval, como a violência, o uso 

intenso de drogas, mortes, prisões e doenças sexualmente transmissíveis; bem como 

merece destaque o fortalecimento da parceria com a Policia militar que vem 

apresentando uma corporação mais humanizada e mais próxima.  

 Nos dias 05, 06 e 07 houve a participação da técnica Conceição no Congresso 

Regional de Gestores Municipais de Assistência Social. 

 

5.2.DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

 No mês de Fevereiro, continuamos efetivando o trabalho corpo a corpo, através 

das intervenções individuais junto aos usuários, potencializando a construção individual 

(PIA). Realizamos encaminhamentos à rede SUAS E SUS, articulação e encaminhamentos 

às Comunidades terapêuticas, como também para o Intensivo e Apoio dos outros 

Municípios (Jaboatão, Cabo, Recife e Caruaru). Além daqueles relacionados ao CAPS AD 
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que tem como objetivo estender o cuidado com usuário, realizamos encaminhamento à 

urgência hospitalar atendendo a necessidade do usuário. Percebemos o interesse do 

usuário em confeccionar seu currículo, realizamos encaminhamentos à Educação Formal 

e a Cursos Profissionalizantes. 

 Realizamos todos os dias pela manhã o BOM DIA, tendo como objetivo reunir os 

usuários para um momento de reflexão, neste momento também é repassado alguns 

informes e as atividades que serão realizadas durante o dia, no intuito de sensibilizá- los 

a participar das atividades propostas no espaço. Com o mesmo objetivo, seguimos na 

realização do DESPERTAR onde foi dada uma repaginada, a fim de tornarmos o momento 

mais atrativo, todos participam, usuários e equipe, trazendo diversas atividades, no 

inicio da manhã ou da tarde, como: músicas, dinâmicas, textos para reflexão, facilitando 

a participação do usuário. 

 Iniciamos a ornamentação do espaço para o carnaval, tendo a contribuição dos 

usuários através das oficinas. Com a proximidade das festas de Momo, realizamos 

atividades, na unidade, relacionadas ao tema carnaval e drogas, sabendo que é uma 

época bastante convidativa aos excessos.Considerando também evasão no serviço, 

realizamos atividades com o objetivo de sensibilizá-los para uso responsável de drogas, 

montando estratégias de prevenção e cuidado. 

 

Avanços 

 Manutenção das ações, visando o fortalecimento do vinculo familiar, sabendo a 

importância da implicação dos familiares no cuidado; 

 A sensibilização aos usuários em relação as questões de criminalidade, 

reforçando o Apoio enquanto espaço de cuidado; 

 A implicação dos usuários no processo do contrato/acordo de Convivência do 

serviço; 
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 Estabelecimento do fluxo das reuniões técnicas de forma sistemática, 

proporcionando um maior diálogo entre a equipe , melhorando o processo de trabalho;

  

 Aumento nos encaminhamentos à rede e para as Comunidades Terapêuticas; 

 Discussão de estratégias para que os usuários consigam dar continuidade ao seu 

cuidado; 

 A inserção de alguns usuários ao mercado de trabalho; 

 

Com relação aos grupos coordenados por este setor, são dois: o Próximo Passo e o de 

Direitos Sociais: 

Grupo Próximo Passo 

 Sempre com o intuito de exercer a cidadania, de contribuir em motivá-los a 

superar suas dificuldades, a sempre fazer melhor, alcançandoseus objetivos com 

dedicação. 

 No dia 05.02, foi realizada a construção do convite de carnaval para os usuários 

e seus familiares, com o objetivo da participação da família na festa e, assim, contribuir 

no seu processo de cuidado. 

 No dia 12.02, realizamos a dinâmica “se expressar através da mão”, tendo como 

objetivo estimular os participantes estarem refletindo e organizando seu projeto de vida, 

usuário deveria expressar o que ele gostaria de deixar para trás e o que gostaria de levar 

a partir deste momento, fazendo uma reflexão e abrindo para o grupo. 

 No dia 19.02, trabalhamos com a Exposição do Vídeo “Motivação Pessoal e 

Reflexão”, em seguida houve uma roda de diálogo para que os participantes fizessem 

uma reflexão sobre suas atitudes e escolhas, sempre com o objetivo de motivá-los para 

a escolha certa. 
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 No dia 26.02, trabalhamos “seus sonhos e objetivos”, tendo a exposição do vídeo 

“Desafiando Gigantes”, em seguida discussão e uma dinâmica tendo como material o 

balão, com o intuito de sensibilizar o usuário a se planejar, para realizar seus sonhos e 

alcançar seus objetivos cada um em sua realidade. 

 

Grupo Direitos Sociais 

 Dia 05/02, continuamos com a confecção dos convites e ornamentação da Casa 

para a festa de Carnaval. Tudo aconteceu ao som de frevo e pudemos trabalhar com o 

coletivo os diferentes modos de expressar sua arte. Sem o padrão de trabalho bonito ou 

feio. 

 Dia 12/02, trabalhamos o surgimento do Carnaval e provocamos com a pergunta: 

"Carnaval é uma festa Popular?" Os usuários realizaram críticas e trouxeram relatos de 

festas e blocos privados. O objetivo foi alcançado através da provocação. 

 Dia 26/02, realizamos com os usuários a confecção de currículos, onde  

preencheram modelos com seus nomes, idade, estado civil, experiências profissionais, 

potencialidades e fragilidades. Através de relatos de inúmeras experiências profissionais 

(formais e informais), foi possível trabalhar os valores que ambos possuem e, por 

diversos momentos, estão esquecidos. Os currículos têm como proposta serem 

digitalizados por suas respectivas Técnicas de Referência e entregues aos usuários para 

facilitar a buscar por emprego e inserção no mercado de trabalho. 

 

Desafios 

 Criar estratégias para que os usuários possam dar continuidade ao seu processo 

de cuidado, pois a maioria deles vive em situação de rua e muitas vezes não conseguem 

dar continuidade no seu processo de cuidado. 
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 É percebido que a baixa escolaridade é um dificultador no processo de inserção 

em cursos e retorno ao mercado de trabalho. 

 A sensibilização para aproximar os usuários de suas famílias, realizando 

pontualmente a escuta e o diálogo com seus familiares, dando continuidade a 

construção do PIA. 

 A sensibilização no processo das regras do serviço; 

 Desafio em estimular a participação de alguns usuários nas atividades propostas, 

na unidade;  

 Intervenção, frequente, junto a alguns usuários, relacionados às regras do Serviço 

(fumódromo e uso de drogas no espaço); 

 A falta de estrutura necessária na casa, dificultando o trabalho em grupos, bem 

como sala inadequada para atendimento individual , devido a alta temperatura; 

 

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

 

 Durante o mês de Fevereiro, foi realizada a atividade do Bom Dia e do Despertar, 

um momento rápido junto à equipe e usuários do espaço, com dinâmicas interativas, 

músicas e textos com a finalidade de refletir a respeito da dinâmica da casa, avaliando 

os momentos positivos, os incômodos, o dia a dia dos usuários na casa e fora espaço, 

conforme descrito anteriormente. 

 Foram realizados grupos de qualidade de vida com temas diversificados, 

destacando possibilidades de acesso à informação e conhecimentos sobre as práticas de 

saúde e qualidade de vida. 

 Dentre os temas explanados se destacaram: Os riscos do sal para saúde, com 

apresentação de um vídeo do Programa Bem estar, onde foi discutido o tema: Os 

benefícios da redução do sal na alimentação para combater os riscos da hipertensão e 
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das doenças coronarianas, no qual foi alertado sobre o aumento do número de 

hipertensos no mundo e a situação no Brasil. Outros temas foram explorados, tais como: 

a importância da atividade física para a saúde, com a discussão sobres os benefícios que 

atividade traz para a saúde da população em geral, com a diminuição da hiperglicemia, 

aumento da glicose no sangue, acarretando diabetes mellitus aos indivíduos e a 

diminuição do colesterol na corrente sanguínea. Na ocasião, foi apresentado um vídeo 

do Programa Globo Repórter, que trata da qualidade de vida aliada a uma boa 

alimentação e exercício físico para os adultos jovens e para a terceira idade dos 

brasileiros. Foi ainda destacada a importância de uma alimentação saudável para 

redução das doenças cardiovasculares, visando uma melhor qualidade vida. 

 Demonstramos e instruímos positivamente, enriquecendo o grupo com o 

conhecimento de como obter uma melhor qualidade de vida e de como conseguir 

melhores resultados à saúde, aliados à redução do consumo de drogas e de exercícios 

físicos. Num outro encontro, buscamos estimular a atividade mental dos usuários. Foi 

realizada uma atividade com dinâmicas e respostas, a fim de exercitar o raciocínio 

lógico, ou seja, trabalhar o pensamento de uma maneira mais saudável. Foram utilizados 

como metodologia de instrução e materiais: Vídeos, cartilhas, textos instrutivos, com 

utilização de data show, computador, lápis, papel, canetas coloridas e cartolina. 

 O objetivo dos grupos foi sensibilizar e orientar sobre os cuidados que o usuário 

precisa ter com sua saúde. Trazer conhecimento sobre os temas que foram 

apresentados, visando à prevenção e proteção de doenças cardíacas; diminuir o 

adoecimento do indivíduo, possibilitando que o usuário possa criar suas estratégias de 

redução de danos, bem como, aprender a lidar com questões do dia-a-dia no cuidado 

consigo mesmo e com o próximo, respeitando a opinião dos outros participantes do 

grupo. Usando o pensamento de uma maneira criativa com estratégias na resposta e 

rapidez. Assim, os usuários puderam exercitar-se fisicamente e mentalmente. 
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 O setor de qualidade de vida também vem realizando grupo de atividade física, 

com jogos e brincadeiras como co-facilitadora do educador Levi, nas terças feiras. 

Nesses momentos, realizamos exercício de alongamentos e relaxamento muscular antes 

das atividades, também trabalhamos com eles a importância do exercício respiratório, 

onde muitos apresentam algumas dificuldades. 

 Os usuários se mostraram bastantes participativos com falas e reflexões para o 

grupo; com construções de cartazes, bem como mostram-se estimulados a buscarem o 

conhecimento a respeito dos cuidados de saúde para uma melhor qualidade de vida. 

 Foram realizados encaminhamentos à Unidade de Saúde da Família (USF) Galba 

Matos de usuário para abrir prontuário e fazer o cartão vacinal e atualização dos 

esquemas para aqueles que já possuíam o cartão. Também foram realizados 

encaminhamentos para curativos na UFS Galba Matos, para os que encontravam-se com 

feridas abertas e infectadas, que necessitavam de cuidados mais específicos. 

 Todos os dias pela manhã, ao chegar ao Apoio, realizou-se administração de 

medicações aos usuários com esquemas prescritos pelo medico.  

 A usuária JB.1276 chegou ao espaço com uma ferida aberta no maior dedo do pé 

direito, com cortes no antebraço, que segundo ela, foi esfaqueada em uma briga no dia 

07/02/15, ou seja, a mesma apresentou um quadro de infecção local em uma das feridas 

e dores. Foi encaminhada à UPA DE BARRA DE JANGADA, onde o médico clínico avaliou 

a situação e a encaminhou para uma melhor avaliação do médico Vascular. Segundo 

avaliação médica, no corte a faca atingiu uma veia periférica e necessitaria de uma 

melhor avaliação, orientou cuidados com curativo. Sendo realizados esses cuidados. 

Então, foram efetivados contatos com o ambulatório do Hospital Policlínica Jaboatão 

Prazeres (HPJP), mas lá não tinha a especialidade médica Vascular para atender a 

usuária. Realizada discussão do caso da usuária com a equipe do CAPS ad, mas também 

não conseguiram intermediar encaminhamentos na rede municipal. Então, no dia 
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13/02/15, após contato com central de regulação de Jaboatão, onde a técnica de 

qualidade de vida deste Apoio falou com Ianese, sobre a situação da usuária, da ferida 

e do encaminhamento do médico da UPA DE BARRA. Ela articulou a avaliação médica 

para  a usuária junto ao Hospital Memorial Guararapes, no dia 26/02/15, com médico 

Vascular. Até o atendimento foram realizados cuidados acerca da ferida da mesma. 

 Realizado contato com o CAPS-Solar de Jaboatão dos Guararapes para articular 

uma avaliação psiquiátrica para usuário JB.979.  Realizado contato com o 

ambulatório do H.P.Jaboatão Prazeres para articular uma consulta com médico obstetra 

para usuária JB.1135. Destaca-se que a referida chegou ao serviço gestante, referindo 

encontrar-se com mais ou menos sete meses de gestação, sem nenhum cuidado de 

saúde. A avaliação ficou agendada para o dia 23/02/15 com o Obstetra Dr. Sebastião. A 

usuária seguiu para o Intensivo Mulher para da continuidade dos cuidados e ao pré-

natal. 

 Acompanhei o usuário RC.01.1616 ao Hospital Ulysses Pernambucano, por 

apresentar heteroagressividade acentuada e delírios persecutórios. Na avaliação da 

médica psiquiatra, Dra. Simone Andrade, o usuário encontrava-se em delírio 

persecutório que pode ser atribuído, de acordo com historia colhida, no momento, a um 

quadro de abstinência do derivado da cocaína (CRACK). De acordo com a fala do usuário, 

estava ha dez dias sem usar. 

 No mesmo dia também foi emergenciada no Hospital Correia Picanço à usuária 

JB.926 acolhida no serviço, há dois dias, quando se mostrou muito debilitada, com um 

quadro de infecção respiratória.  Nesse mesmo dia, ela apresentou febre de T = 39.3°C, 

algia abdominal, muita tosse e secreção catarrenta. No atendimento clínico, a médica 

passou um RX do tórax e da Face. Dessa forma, fora identificada muita secreção na face 

e uma infecção bronco-pulmonar. Foi prescrita medicação para melhora do quadro.  
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 Foram realizadas, ainda, neste mês, articulações com redes sócio-assistenciais e 

com a Secretaria de Saúde de Jaboatão. E articulação para avaliação médica 

especializada em Vascular no Hospital Memorial Jaboatão. E também com a Policlínica 

Carneiro Lins para acompanhamentos com especialistas nas áreas de ortopedia, 

pneumologia e odontologia.  Foram realizados encaminhamentos para: o CAPS ad; o 

CTA (Centro de Testagem e Acolhimento); USF/UBS para avaliação clínica, ginecológica 

e odontológica; para pegar medicações de alguns usuários, na farmácia da unidade e 

articulação com equipe do posto atendimentos para alguns que necessitaram, mais 

rapidamente, de uma avaliação médica. Realizados, ainda, encaminhamentos à UPA.  

 Garantida a rotina do serviço, realização triagens e acolhimentos aos novos 

usuários, bem como às retriagens, escutas e atendimentos diários de qualidade de vida; 

como também, o setor de qualidade de vida esteve presente nas reuniões com a 

supervisão, com a coordenação e das Assembleias . 

 Este mês, não houve muitos encaminhamentos para rede de saúde porque 

algumas unidades de saúde de Jaboatão não estavam funcionando no horário normal e, 

durante o período de Carnaval, algumas unidades não estavam atendendo nem 

marcando consulta. Fomos informados que só voltariam à normalidade após o carnaval. 

Avanços: 

 A pesquisa do Ageu Magalhães para detectar doenças sexualmente 

transmissíveis, contribuindo às atividades do “grupo de qualidade de vida” com 

educação, prevenção e encaminhamentos para tratamento das doenças acima citadas.  

 Melhoria no atendimento na Policlínica Carneiro Lins com avaliações 

especializadas.  

 Atendimentos agendados para cuidados de saúde aos usuários com diagnostico 

de DST`s, no CTA com rapidez e agilidade no tratamento médico. 
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Desafios:  

 A dificuldade do usuário diante, inexistência de passagem para viabilizar 

transporte, atentando para a distância do serviço às redes de saúde do Município e em 

razão da falta de documentos para realização de exames, que alguns usuários não 

possuem. 

 Dificuldades nos atendimentos no Hospital Jaboatão Prazeres em virtude da : 

falta de médicos no atendimento da emergência clinica e odontológica; pela falta de 

materiais para realização de alguns procedimentos que deveriam ser realizados pela 

unidade, deixando de atender as necessidades básicas da população. 

 

5.4. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE EDUCADOR SOCIAL 

 Os educadores, no Centro de Acolhimento e Apoio, preservam a postura de maior 

aproximação dos usuários, na perspectiva de acompanhamento das atividades diárias, 

dentro do processo de organização de cada sujeito acolhido. Realizam varias atividades 

desde a escuta e oficinas à intervenção a usuário. 

 As atividades desenvolvidas pelos educadores apresentam, enquanto objetivos: 

interagir, socializar, refletir sobre novas possibilidades, diversão, memorização, respeito 

à fala do outro e a si próprio, estimular movimentação corporal e atividades esportivas, 

inclusão de pessoas com deficiência, resgate da cidadania e trabalhar a ludicidade 

através de ações planejadas. 

 

Avanços: 

 Houve um considerável avanço na mobilização dos usuários para a participação 

dos grupos, oficinas, e atividades propostas pelo serviço, e na organização do espaço. 
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 Ocorreu uma diminuição de demandas, na frente do espaço, devido à 

sensibilização realizadas nas intervenções.  

 A maior participação dos técnicos na construção das atividades do espaço. 

 A presença dos técnicos, em conjunto com os educadores, em algumas 

intervenções.  A integração de um grupo de dança (Cia Faceta), com o serviço, 

proporcionando uma convivência diferenciada aos usuários, que, por vezes, deixaram 

de vivenciar em virtude da desorganização e do uso abusivo de drogas. 

 A importância de ter se efetivada uma (re) organização na passagem do plantão.  

 O aumentoda solicitação de preservativos pelos usuários, devido à 

conscientização sobre sexo seguro e doenças sexualmente transmitidas.  

 

Desafios  

 Encontrar uma melhor forma de sensibilizar e conscientizar os usuários na 

importância do respeito ao acordo de convivência. 

 Melhorar a relação equipe/equipe no sentido de construção das atividades do 

serviço, tornando-a mais dinâmica.  

 A demora da chegada da polícia militar, em situações emergenciais, quando 

solicitada pela equipe.  

 A falta de material para oficinas e grupos, bem como atrativos (bombons, 

confeito, pipoca, salgadinho) para as atividades lúdicas no espaço. 

 

5.5.DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTO À FAMÍLIA 

 

 Uma das formas encontradas para oportunizar a aproximação das famílias dar-

se-à pelas reuniões semanais. Contudo, as reuniões de Família tem sido um desfio 

constante visto que a participação dos familiares, ainda é muito discreta, mínima, isso 
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dar-se por motivos diversos, mas tem sempre sido questionado e comentado nos 

encontros. 

 Esse mês, contamos com um quantitativo abaixo do mínimo de encontro 

esperados, ou seja, foram viabilizados apenas dois encontros, em virtude do choque de 

agenda: a terça-feira de carnaval (17/02); dia 24/02, a saída dos usuários para o Jardim 

botânico, convite extensivo aos familiares. 

 No encontro do dia 03/02, foi trabalhado a dinâmica “A viagem”, onde foram 

elencados cinco sonhos e durante a viagem foram sendo perdidos ao longo do caminho, 

necessitando elencar apenas um sonho. Foram discutidos os sentimentos e dificuldades 

de ter que optar por um único sonho e daí eleger suas prioridades atualmente. Os 

participantes conseguiram fazer o link entre suas escolhas e os caminhos que foram 

optando ao longo de suas vidas. 

 No dia 10/02, o encontro trabalhou a “Troca de Segredo” onde os usuários 

escreveram um problema ou uma angustia, sendo, posteriormente, trocado e assumido 

para si o problema recebido, necessitando apresentar uma solução para o problema 

recebido. Foi uma atividade bem positiva, onde os usuários puderam ouvir seus 

problemas sendo relatados e resolvidos por outras pessoas . Ao final, foi possível refletir 

que, por varias vezes, estamos tão envolvidos nos nossos problemas que não 

conseguimos ver soluções/ possibilidades 

 Para alem dos grupos de família, a equipe busca compartilhar com os familiares 

a elaboração e efetivação do PIA, por meio de atendimentos sistemáticos. Tal estratégia 

vem se mostrando valiosa para o fortalecimento do vinculo. 

 Por outro lado, busca-se incluir os familiares nas vagas socioprodutivas, 

conforme o perfil de cada um, bem como se estendeu aos familiares a inclusão no 

Programa Paulo Freire que vem se desenvolvendo neste Apoio.  
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6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

Palestras, Oficinas e Divulgação do Programa 

 No que diz respeito às atividades de palestras e oficinas, embora as metas não 

tenham sido alcançadas, as equipes conseguiram, neste mês, realizar um número maior 

destas atividades, em comparação ao mês anterior. Um dos fatores que justificam a não 

realização deste quantitativo é o período de carnaval.  

 Durante este tempo, as equipes estiveram focadas no planejamento e execução 

de ações específicas para o período festivo. Além disso, como já pontuado no mês 

anterior, muitos equipamentos da rede permanecem realizando o planejamento do 

calendário anual, dificultando a articulação para estas atividades.  

 Reafirmamos, entretanto, que as equipes se fizeram presentes em espaços de 

discussão e diálogos contribuindo para o desenvolvimento desses planejamentos, 

colocando-se sempre disponíveis para a realização das palestras, oficinas e demais 

parcerias necessárias. Passemos a uma descrição sucinta das Palestras realizadas: 

 No dia 20 de fevereiro, realizada palestra no PSF do Pacheco. O foco esteve no 

diálogo com os profissionais (sobretudo, técnicos e agentes comunitários de saúde).  

 No dia 23 de fevereiro, foi realizada palestra na Praça do Rosarinho, em Cajueiro 

Seco para a população que se encontrava no local.  

 No dia 25 de fevereiro, a palestra aconteceu junto ao CRAS do Curado e o público 

alvo foi composto pelos usuários do serviço.  

 No dia 26/02, a palestra foi realizada durante uma ação noturna, no viaduto de 

Prazeres. O diálogo se deu com um grupo de aproximadamente 20 (vinte) adolescentes, 

frequentadores do espaço.  

 

Oficinas: 
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 Em relação à execução de Oficinas, temos que, no dia 09 de fevereiro, realizou-

se oficina socioeducativa no PAMFA. Estiveram presentes 6 (seis) usuários da unidade 

prisional. Foi feito uso de recurso multimídia para a mostra de um vídeo cujo tema 

central era a família e o uso de substâncias psicoativas e uma discussão posterior sobre 

o tema.  

 No dia 23 de fevereiro, foi realizada oficina socioeducativa na Casa da Cultura, 

voltado para o público da FUNASE, que realiza um grupo de capoeira, naquele local. 

Participaram desta atividade 13 (treze) jovens. A atividade teve por objetivo trabalhar o 

tema da violência psicológica, utilizando-se da construção de cartazes a respeito da 

temática pelos participantes da oficina.  

 No dia 25 de fevereiro, foi realizada duas oficinas socioeducativas com o grupo 

do pró-jovem, realizadas no CRAS do Curado. A primeira, realizada com o grupo da 

manhã, abordou a temática da ostentação, buscando relacionar tal tema à questão do 

tráfico e uso de drogas. Nesta oficina, utilizou-se de materiais de arte para confecção de 

cartazes, com o intuito de iniciar a atividade. Já na segunda oficina, realizada no horário 

da tarde, abordou-se a temática da convivência na comunidade. Nesta, foi utilizado 

recurso audiovisual, dando início à reflexão sobre o tema. 

 Ainda no dia 25 de fevereiro, foi realizada uma oficina, na Praça do Jordão Baixo, 

direcionada aos usuários que ali transitam, tendo como foco questões de cuidados e 

necessidades prioritárias. A equipe utilizou-se de construção de cartazes, utilizando-se 

de materiais de artes (cartolina e lápis de cores diversas). 

 

Divulgação do Programa: 

 No que se refere às ações de Divulgação do Programa, referente ao mês de 

fevereiro,  tiveram como foco prioritário as festividades carnavalescas. Tais ações 

ocorreram, conforme planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e 
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Juventude, sendo organizadas da seguinte forma: dias 14 e 16 de fevereiro, pela manhã, 

realizada no espaço de desembarque do Aeroporto Internacional dos Guararapes - 

Gilberto Freyre e na estação de metrô Aeroporto. Também no dia 16 , no horário 

matutino, foi realizada uma ação no bloco carnavalesco Caroço da Pitomba, em 

Guararapes, e no bloco Córrego da Folia, no Monte dos Guararapes. Já no período 

vespertino, do dia 16/02 a ação aconteceu no Município de Vitória de Santo Antão. 

Foram realizadas diversas abordagens aos foliões e à população em geral durante a 

passagem de diversos blocos. Fizemos distribuição de panfletos e também de 

preservativos. Houve ainda uma articulação com o CRAS Regional, além de uma 

entrevista para uma emissora de TV local, onde foi possível esclarecer sobre o propósito 

do trabalho do ATITUDE naquele local. No dia 18, foi realizada uma ação de divulgação, 

no bloco Bacalhau do Beto, em Moreno. 

 Tais ações constituíram-se por distribuição de panfleto informativo sobre o 

Programa e distribuição de preservativos masculino e lubrificante. Ao final, gerou-se o 

total de 2.259 (duas mil, duzentas e cinquenta e nove) pessoas abordadas.  

 No dia 11 , as equipes I e II participaram de uma ação de prévia carnavalesca, 

promovida pelo COMDICA, na cidade de Vitória de Santo Antão. Além do ATITUDE, 

estavam presentes nesta ação, o Conselho Tutelar e a Secretaria de Ação Social. Nesta, 

foi realizada a divulgação do Programa, além de uma articulação com o Centro Pop da 

região.  

 No dia 12, a equipe II participou do Coletivo de Direitos, articulado pela Estação 

do Governo Presente de Jaboatão, na Escola Estadual Zequinha Barreto (Comunidade 

Don Helder- Piedade), realizando a divulgação do Programa, para a população que 

estava participando da ação. 

 As equipes avaliam que as ações supracitadas cumpriram seus objetivos e foram 

propositivas. Entretanto, urge destacar a ausência de alguns insumos básicos que 
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auxiliam no processo de aproximação com a comunidade e servem como bons canais de 

vinculação para o processo de esclarecimento acerca dos nossos objetivos. 

 

Abordagem de Rua 

 Foram realizadas as abordagens de rotina. As equipes, estando presentes nas 

áreas de referência, estiveram em contato com usuários e população em geral, 

informando sobre os serviços, esclarecendo a proposta do Programa, falando de 

cuidado e de estratégias de redução de danos e distribuindo insumos de cuidados 

básicos.  

 Durante uma abordagem nas proximidades do Parque Dona Lindu, em Boa 

Viagem, o usuário E.S. (JB. 1319) se aproximou da equipe I e demonstrou seu desejo em 

iniciar seu processo de (re) organização. O mesmo era usuário de Crack, estava em 

situação de rua há 3 (três) anos e encontrava-se com os vínculos familiares fragilizados. 

Após conversa com a equipe, foi realizado o deslocamento para o Apoio, onde o mesmo 

foi admitido, na modalidade pernoite e, posteriormente, encaminhado para o Intensivo 

de Jaboatão.  

 

Articulação de Rede e Reunião 

Articulações de Rede:  

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

organizações, as equipe mantiveram diálogos com diversos equipamentos da Rede. 

Entre eles: CRAS e CREAS (Moreno, Afogados e Ibura), Governo Presente (Jaboatão, 

Ibura e Afogados), PSF (Moreno, Pacheco, Alto da Bela Vista), CTA, Escola Estaduais 

(Edmur Arlindo de Oliveira- Curado IV, Desportista Rubens Moreira, Professor José 

Lourenço de Lima, no Alto da Bela Vista), Escolas Municipais (Iraci Rodovalho – Curado 
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IV), Conselho Tutelar de Jaboatão, Conselho Tutelar em Prazeres, Casa da Cultura 

(Jaboatão Centro), Rádio de Paudalho, Polícia, SAMU e CAPS Solar dos Guararapes.  

 Convém destacar que estas articulações tiveram objetivos diversos, tais como a 

garantia de direitos sociais dos usuários, esclarecimentos acerca dos serviços prestados 

pelo ATITUDE e os demais equipamentos, elaboração de cronograma e planejamento 

de ações dos serviços da rede, discussão de casos e encaminhamentos, entre outros. 

 

Reunião: 

 No que se refere às Reuniões, no dia 03 de fevereiro, a equipe II, junto com a 

Coordenação Técnica, esteve em uma reunião de planejamento na Estação do Governo 

Presente de Afogados para definição das ações direcionadas ao CEASA, estando 

presente o Serviço Social do referido Centro e a Coordenação da UNINASSAU. 

 No dia 13 de fevereiro, houve reunião com a participação da equipe I, junto com 

a coordenação técnica, com representantes do Centro Pop, Coordenadora de Média e 

Alta do Município de Vitoria de Santo Antão, com objetivo de alinhamento de 

procedimentos e ações. 

 No dia 26 de fevereiro, a equipe I participou da Reunião de rede no Curado, no 

Centro Administrativo da Regional 3, focando no planejamento de ações para o mês de 

Março. 

 No dia 26 de fevereiro, a equipe II, participou reunião na ASSUCERE (Associação 

dos usuários e comerciantes da CEASA/ Recife, no intuito de realizar avaliação da 

reunião passada, bem como apresentação de propostas de intervenções na área interna 

do CEASA, incluindo o Programa ATITUDE. 

 Também no dia 26 do mês de fevereiro, a equipe III, junto com a coordenação 

técnica, participou de uma reunião de avaliação e de planejamento dos grupos 

realizados na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor. O diálogo se deu com 
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representantes do setor Psicossocial da instituição e foram traçados novos rumos de 

atuação conjunta.  

 No dia 27 de fevereiro, a equipe III esteve em reunião na SERES/PE (Secretaria 

de Ressocialização do Estado de Pernambuco), junto com a coordenação do Apoio e a 

coordenação do núcleo Jaboatão. A reunião aconteceu com uma representante do setor 

de saúde e teve como objetivo alinhar a atuação da equipe nas Unidades prisionais (a 

saber: PAMFA, PJJALB, Frei Damião e Colônia Feminina do Bom Pastor).  

 

Acompanhamentos de Grupo 

Acompanhamentos no PJALLB, PANFA e Colônia Feminina do Bom Pastor 

 Os acompanhamentos no PJALLB permanecem suspensos, até que sejam feitos 

os alinhamentos necessários para que os grupos ocorram de maneira mais proveitosa 

para os usuários e de maneira mais articulada entre a equipe do ATITUDE e o setores da 

instituição. Como dito acima, uma reunião foi realizada, no dia 27, para traçar o 

planejamento para que este retorno se dê logo que possível e de maneira mais 

consistente.  

 Na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, foi realizada uma reunião de avaliação 

em que se percebe, tanto por parte da equipe do ATITUDE como por parte dos 

profissionais da referida instituição que o processo foi positivo. Neste sentido, foram 

traçadas as linhas interventivas que irão se seguir, agendada a data para início do 

próximo ciclo de grupos (09/03), bem como a articulação para a participação do 

Programa em uma ação conjunta, comemorativa ao dia da mulher, dentro da unidade 

com atividades de divulgação, percussão, capoeira e teatro.  

 No dia 09 de fevereiro, foi realizado um grupo com usuários no PAMFA. Na 

ocasião, a equipe levou computador e data show. Os usuários assistiram a um vídeo cujo 

tema central era a droga e as relações familiares. Houve um processo de discussão e 
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construção de ideias acerca deste tema e os usuários puderam refletir sobre suas 

próprias relações com a droga e com o cenário de suas famílias. Outros grupos não 

foram realizados devido ao carnaval e o período de instabilidade na Unidade prisional. 

 

Grupos do Curado II 

 Foi dado continuidade aos grupos realizados, no Curado II, que têm por objetivo 

maior o processo de redução de danos e estimulação de cuidados, realizando os devidos 

encaminhamentos. Ressaltamos, novamente, o caso do usuário F.A.S (JB1308). No mês 

anterior, durante um acompanhamento de grupo em que o usuário não estava 

presente, os demais participantes informaram que o mesmo estava em situação 

delicada devido ao uso intenso de cola. Segundo informaram, F.A.S estava bastante 

debilitado e encontrava-se, inclusive, defecando e urinando sem que percebesse e se 

recusava a procurar cuidados médicos. A equipe esteve na residência do usuário e, após 

iniciar o processo de sensibilização com ele e a genitora, a respeito da sua necessidade 

de cuidado, realizou-se o acompanhamento do mesmo até à UPA. Neste mês, após 

sensibilização da equipe e do grupo, o usuário aceitou ser encaminhado ao Apoio de 

Jaboatão, para seus cuidados. Desta forma, destacamos a função do grupo, frente ao 

processo de (re) organização do sujeito, contribuindo à mudança. 

 Além disso, também foi realizado neste grupo o levantamento das necessidades 

dos usuários, como Número de Inscrição Social e possíveis encaminhamentos para o 

Programa Bolsa Família. 

 

Grupo na Praça do Jordão Baixo 

 Grupo de caráter mais rotativo, apesar de contar com uma frequência constante 

de alguns usuários. Tem objetivo de abordar estratégias de redução de danos e 

estimulação de cuidados, atentando para os encaminhamentos e estimulando / 
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informando sobre o acesso a rede sócio-assistencial. Salientamos que os 

encaminhamentos não se limitam apenas aos usuários. No mês de fevereiro, o foco 

prioritário foi trabalhar as questões de cuidados e necessidades, assim como 

documentações e levantamentos de como as intervenções podem contribuir para o 

crescimento de cada uma. Um dos pontos sinalizados foram as questões de palestras, 

ou melhor, informativos de diversas áreas (saúde, educação e entre outros). 

 

Mapeamentos  

 Os mapeamentos referem-se aos reconhecimentos do território e identificação 

de equipamentos para possíveis articulações, locais com necessidades de ações de 

intensificação das intervenções das equipes. Abaixo seguem as localidades mapeadas 

pelas equipes. 

 Mapeamento realizado na área de Cavaleiro, identificando o PSF Alto do Cristo; 

na Rua 14 do Curado IV; Muribeca; Moreno; Mustardinha (identificando Igrejas, Centro 

Urbanos, Praça e Escolas); Afogados (CRAS); Boa Viagem (Comunidade do Veloso); 

Pacheco (AA) e Cajueiro Seco. Mapeamos, ainda, Jardim Piedade, Prazeres, Cajueiro 

Seco e Ibura.  

Encaminhamentos 

 Nesta seção, destacaremos os encaminhamentos realizados pelas equipes do 

ATITUDE nas Ruas. Estes têm o objetivo de direcionar os usuários para os equipamentos 

que melhor podem assisti-los em suas demandas. Lembramos que os encaminhamentos 

não nos desresponsabiliza do acompanhamento do usuário, mas são complementares 

ao processo de cuidado que, com o público que trabalhamos, tende a ser complexo.  

 Encaminhamento da usuária ao PSF de jardim Jordão, focando nas questões de 

cuidados, a mesma apresentava dificuldades lidar com suas emoções. Há mais de um 
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ano, encontra-se sem fazer uso de substâncias psicoativas. Encaminhada ao psiquiatra 

para avaliação e intervenções possíveis. 

 

Busca Ativa e Visitas domiciliares 

 Abordaremos abaixo as buscas ativas (busca por usuários através de indicação 

e/ou encaminhamentos de outros equipamentos, outros usuários, pessoas da 

comunidade, líderes comunitários, Secretarias, etc.) e as visitas de acompanhamentos 

nos domicílios.  

 

- Busca Ativa: 

 No dia 20 de fevereiro, a equipe I realizou a Busca Ativa, solicitada pelo Conselho 

Tutelar da Regional I. Tal intervenção foi solicitada em decorrência do comportamento 

do adolescente, atribuído ao uso de substâncias psicoativas, resultando na fragilidade 

dos vínculos familiares e ameaça de abandono do adolescente, por parte do genitor. 

Dessa forma, diante da negativa do adolescente em aceitar estratégias sugeridas pela 

equipe, como encaminhamento para o CAPS ADI, buscou-se, então, estabelecer um 

diálogo com o adolescente e seus familiares, proporcionando um espaço de expressão 

de insatisfações, desejos e acordos entre ambas as partes, de modo a possibilitar o 

fortalecimento dos vínculos familiares e da rede de apoio do usuário.  

 No dia 13 de fevereiro, a equipe II realizou a Busca Ativa, de uma mulher que 

estava circulando pela Av. Bernardo Viera de Melo, sem roupa e, aparentemente, sob 

efeito de substâncias psicoativas. Porém, ao localizá-la, identificamos que se tratava de 

um caso de transtorno mental e não de uma usuária de substâncias psicoativas. Em 

consequência de seu estado psíquico, apresentou-se com comportamentos agressivos, 

chegando a jogar pedras na equipe, impossibilitando qualquer intervenção. Realizada 

articulação com o SAMU e a Policia, para as devidas intervenções. Contudo, nenhum 
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deste compareceu a localidade e, com o passar do tempo, a Sra foi se tranquilizando, 

chegando a vestir uma roupa, evadindo-se do local.  

 O que chamou a atenção, no caso, foi o descaso dos órgãos necessários para o 

momento e a visão da população de que a Senhora que apresentava claras evidências 

de transtorno foi “apontada” como usuária de drogas, sugerindo que toda pessoa em 

situação de rua e com comportamentos bizarros, existe por consequência do efeito de 

substancias de psicoativas. 

 No dia 03 de fevereiro, a equipe III realizou Busca Ativa e deslocamento do 

Usuário RE 2002. O usuário encontrava-se em Boa Viagem e encontrava-se em intensa 

desorganização. Segundo conta, estava há vários meses vivendo na rua e em processo 

de uso bastante intenso e desorganizador; somam-se a isso, riscos na comunidade e 

negligência com os cuidados pessoais. A equipe deslocou o usuário para a Unidade de 

Acolhimento e Apoio, onde o mesmo foi admitido, na modalidade de pernoite, 

permanecendo assim por alguns dias, até que fosse encaminhado para o Intensivo. 

Atualmente, o usuário permanece em processo de cuidado, na Unidade de Intensivo 

Jaboatão.  

 A equipe III realizou ainda, no dia 09 de fevereiro, uma busca ativa na 

comunidade do Ibura. A demanda foi enviada pela UBS do Alto da Bela Vista. Trata-se 

de usuário menor de idade e seu acompanhamento e de sua família tem sido realizado 

em seu domicílio.   

 No dia 06, houve uma busca ativa em Jardim Piedade, mas a equipe foi informada 

pela família que o usuário encontrava-se detido. 

 

- Visita Domiciliar: 

 Em 11 de fevereiro, a equipe II realizou uma visita domiciliar a família do RC 

01.1270 em Paudalho, para informar sobre a morte do usuário e prestar o apoio 
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necessário, para a ocasião. Para esta ação, a equipe, juntamente com o consultório de 

Rua de Recife, contou com a articulação da Emissora de Rádio da cidade, possibilitando 

a localização da familiar. Nesta visita, a difícil tarefa foi de noticiar a violenta morte 

de um filho, encontrar as palavras, levar um sentimento de solidariedade e suporte, 

assim como foi realizado, na perspectiva de um espaço, mesmo que momentâneo de 

conforto. 

 

Acompanhamento Individual 

 Durante todo o mês, as equipes estiveram presentes nos territórios realizando 

os acompanhamentos de praxe, bem como iniciando novos processos. Reforçamos que, 

dada à extensão dos territórios, as equipes têm focado suas ações em pontos 

estratégicos. 

 O Mercado de Cavaleiro encontra-se como um local de amplo acesso para a 

situação de drogadição, tanto no que diz respeito a uso, quanto à compra e venda. Desta 

forma, o mercado encontra-se como um cenário sedutor para o usuário, devido às 

facilidades encontradas. É dentro deste contexto que encontramos o Usuário ANR 

JB120, que sempre era localizado dentro do Mercado de Cavaleiro. Este realizava uso 

intenso de substâncias psicoativas, sem planejamento, para atividades de geração de 

renda e estava envolvido com a criminalidade.  

 Hoje, após intervenções da equipe, buscando trabalhar a questão da redução de 

danos, o usuário encontra-se em abstinência de crack, porém permanece realizando o 

uso de maconha. Além disso, mostra-se em processo de organização pessoal. A equipe 

segue estimulando o mesmo para a manutenção de seus cuidados e o usuário inicia uma 

programação para atividades com geração de renda, sendo o foco do mesmo o trabalho 

informal, devido a encontrar-se com pendências judiciais, para a quais aguarda 

determinação judicial. 
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 A Usuária JB.1053, faz uso de substâncias psicoativas desde a adolescência, é 

acompanhada pelo Programa ATITUDE, já passou pelo pernoite, porém não conseguia 

adaptar-se ao processo e os termos de convivência. A mesma passou a ser acompanhada 

pela equipe da rua, mas por está em situação de rua, nem sempre era localizada, em um 

dos acompanhamentos, localizamos a usuária, em Cajueiro Seco, nas proximidades da 

residência de familiares, no momento, fala sobre seu uso intenso de crack, da 

prostituição e do relacionamento conflituoso com seu companheiro, do qual vem 

sofrendo agressão física, já tentou se separar, no entanto não consegue. Foram 

realizadas intervenções, incluído a possibilidade de ser encaminhada para um local de 

cuidados, e até mesmo para modalidade pernoite, que na ocasião não foi aceita. 

 Ainda em processo de acompanhamento na rua, realizamos uma busca da 

usuária, pois segundo informações de outros, a mesma vem sofrendo agressões 

constantes de seu companheiro. A mesma foi encontrada fugindo, pois seu 

companheiro a perseguia com um “barrote” para agredi-la, mais uma vez. Diante da 

situação a deslocamos ao Apoio, na modalidade pernoite, como medida protetiva e 

reinicialização de organização e cuidados. Passado o seu período no Apoio Jaboatão a 

mesma seguiu ao Intensivo Jaboatão, para dar continuidade aos cuidados e a 

organização pessoal. Atualmente, vem participando do processo de alfabetização, do 

Projeto Piloto do Programa Paulo Freire, no Apoio Jaboatão. 

 Gostaríamos, ainda, de destacar, o caso do Usuário ANR.JB.123. O mesmo tem 

sido acompanhado, em seu domicílio, no Ibura, há cerca de um mês. Percebemos, neste 

curto período de tempo, que o usuário tem se reorganizado. Está, há três semanas em 

abstinência de crack. Faz uso de álcool e maconha, mas de maneira mais controlada. 

Tem tido relação positiva e de compromisso com o trabalho e com a família. Os vínculos 

têm se fortalecido e a família também tem compreendido melhor a condição do usuário. 
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O usuário conseguiu finalizar o processo de construção de sua casa que estava 

estagnado e passa a morar com sua companheira.  

 Pontuamos, ainda, os casos das usuárias ANR.JB.04 e JB.1043 como 

emblemáticos e desafiadores. A primeira usuária representa uma figura importante, no 

que diz respeito à trama social da droga em sua comunidade e, por este motivo, vê-se 

enredada em diversas questões que não contribuem para o seu cuidado e processo de 

melhora. Os encaminhamentos feitos pela equipe esbarram na impossibilidade, referida 

por ela, de sair de sua comunidade, visto que é bastante ameaçada nas redondezas. A 

equipe tem feito um trabalho constante de tentar sensibilizar a usuária para os cuidados 

na Unidade de Acolhimento, mas ela permanece resistente. Quanto à segunda usuária, 

estamos em um processo repetitivo de tentativa de conscientização de sua 

problemática. A usuária mantém postura pueril frente à sua condição e, em diversos 

momentos, se coloca em situação de risco e vulnerabilidade. Tem também resistência 

em seguir os encaminhamentos propostos pela equipe. A equipe segue trabalhando 

esses aspectos com a mesma e buscando estratégias para garantir seus direitos e 

cuidados. Esta usuária já esteve em processo de cuidado na unidade de Acolhimento e 

Apoio, mas, atualmente, mostra-se resistente para este processo.  

 Enfim é importante ressaltar, que neste mês as equipes da Rua iniciaram um 

horário diferenciado (das 16 às 22h), proporcionando a população que transita nas 

comunidades, à noite, a possibilidade de conhecer o Programa ATITUDE, assim como a 

sensibilização e a identificação de usuários. As áreas são: Jaboatão Centro, Cajueiro Seco 

e Prazeres (terças, segundas e quintas- feiras, respectivamente). 

 

6.1AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO: 
 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
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DATA ATIVIDADE 
LOCAL 
(bairro) 

OBJETIVO DA 
ATIVIDADE 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
RESPONSÁVEIS 
PELA AÇÃO 

STATUS 
ATUAL 

 

02.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Piedade 
Articular com a 
rede 

Dialogamos com a equipe do 
Caps-Solar, esclarecendo 
motivo para atendimento dos 
usuários. 

Atitude nas ruas III Concluído   

02.02.201
5 

Deslocament
o de usuários 

Candeias Deslocar usuários 
Deslocamos os mesmos do 
Apoio ate o Caps-Solar, para 
acolhimento no local. 

Atitude nas ruas III Concluído 

  

02.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Ibura 
(Milagres) 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas III Concluído 
 

02.02.201
5 

Visita 
domiciliar 

Ibura (UR-5) 
Acompanhar 
usuário 

Usuário estava dormindo, a 
equipe preferiu não acorda-
lo. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  

02.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura 
(Milagres) 

Acompanhar 
usuária 

Equipe realiza escuta da 
usuária, e pontua para 
mesma, a percepção da 
equipe, em relação a algumas 
mudanças da mesma. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

02.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura 
(Milagres) 

Acompanhar 
usuária 

Usuária continua em uso 
intenso, a equipe busca 
estratégias para uma melhor 
sensibilização. Mas a mesma 
ainda encontra-se resistente. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

02.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura (Alto 
bela vista) 

Acompanhar 
usuária 

Usuária esta no processo de 
mudança, a mesma se 
emociona quando se lembra 
das vivencias na rua e nos 
abusos do uso. A equipe 
reforça falando a importância 
dessa reflexão da mesma. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

02.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Candeias 
Acompanhar 
usuária 

Acompanhamos a mesma, 
para atendimento no Caps-
Solar. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

02.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Candeias 
Acompanhar 
usuário 

Acompanhamos o mesmo, 
para atendimento no Caps-
Solar. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

02.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Muribeca 
Acompanhar 
usuário 

O usuário informou que não 
deseja conversar com a 
equipe, então respeitamos o 
momento dele. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 

 

02.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Muribeca 
Acompanhar 
usuária 

A equipe ao chegar ao local os 
vizinhos informaram que a 
mesma foi assassinada ontem 
com 11 tiros e que a mãe foi 
para o CRAS, para 
providenciar o enterro. 

Atitude nas ruas I Concluído 

 
02.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Muribeca 
Articular com a 
rede 

A equipe foi até o local para 
verificar se a família de 

Atitude nas ruas I Concluído 
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Viviane estava no local, 
encontramos sua genitora 
que estava aguardando o 
auxilio funeral, a Equipe se 
colocou disponível para 
família , e junto com o CRAS 
tentou ver a questão de 
documentos que a mesma 
não tinha , tendo apenas o 
cartão do SUS. 

02.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Prazeres 
Articular com a 
rede 

A equipe acompanhou a 
genitora da usuária que foi 
assassinada ate a Defensoria 
Pública para solicitar a 
liberação do corpo da usuária. 

Atitude nas ruas I Concluído 

 

02.02.201
5 

Articulação 
de rede 

BR 101 sul 
Articular com a 
rede 

A equipe acompanhou a mãe 
da usuária a 3° Vara da 
Família na tentativa de 
conseguir uma liminar com o 
juiz da família para liberar o 
corpo da usuária, pois a 
mesma não tem 
documentação. 

Atitude nas ruas I Concluído 

 

02.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Muribeca 
Articular com a 
rede 

A equipe articulou com a 
Regional 04 para 
disponibilizar um carro para 
mãe da usuária ir até o IML 
pegar um documento para 
liberação do corpo. 

Atitude nas ruas I Concluído 

 

02.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária não localizada, 
segundo informações foi 
visitar sua genitora. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

02.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário não estava em sua 
residência, segundo 
informações de sua genitora, 
ele está trabalhando, está 
organizado e vem usando de 
estratégia de redução de 
danos. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 
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02.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

O usuário permanece fazendo 
uso intenso e encontra-se 
desorganizado. Em sua fala 
expõe que vem realizando 
diversas práticas de risco 
social e pessoal em diferentes 
comunidades distintas. 
Quanto ao programa refere 
que só deseja o modalidade 
de pernoite ou intensivo em 
Jaboatão, e não aceitou a 
modalidade de diarista que 
lhe foi oferecido. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

02.02.201
5 

Acompanham
ento de 
Grupo 

Jordão 
Baixo 

Acompanhar 
Usuários 

A equipe acompanhou o 
grupo, onde foi entregue 
insumos e informados quanto 
aos cuidados pessoas e as 
práticas de redução de danos. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 
03.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Boa Viagem 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas III Concluído 
 

03.02.201
5 

Deslocament
o de usuário 

Boa Viagem Deslocar usuário 

Deslocamos o usuário que 
esta em situação de rua e uso 
abusivo, ate o Apoio para 
acolhimento. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

03.02.201
5 

Deslocament
o de usuário 

Recife Deslocar usuário 

Fomos ate o Apoio em Recife, 
buscar usuário que foi 
encaminhado para o Apoio de 
Jaboatão. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 
03.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Piedade 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas III Concluído 
 

03.02.201
5 

Mapeamento 
Jardim 
piedade 

Identificar área 

A equipe circula pela área, na 
tentava de encontrar pontos 
de uso e quais redes podemos 
contar no local. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

03.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Recife 
Acompanhar 
usuário 

Acompanhamos usuário do 
Apoio de Recife, ate o Apoio 
em Jaboatão 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

03.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Acompanhar usuário em 
atendimento no CAPS SOLAR 

Atitude nas ruas I Concluído 

 

03.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jaboatão 
Velho 

Acompanhar 
usuário 

O usuário fala sobre os tiros 
que levou, mas dizendo 
apenas que estava no lugar 
errado, e percebemos o 
quanto o vinculo familiar esta 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 
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fragilizado pela fala da 
genitora e do usuário. 

03.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jaboatão 
Velho 

Acompanhar 
usuário 

O usuário diz que está bem, e 
que sua genitora foi visitar o 
seu irmão que esta na Funase. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o  

03.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Candeias 
Acompanhar 
usuária 

O usuário solicita 
encaminhamento para tirar 
documentação. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o  

03.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Vila piedade 
Acompanhar 
usuária 

A usuária não estava, sua 
genitora informa que ela 
sofreu uma tentativa de 
homicídio, e por conta disso 
foi tentar fazer curativo no 
ferimento. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 

 

03.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jaboatão 
velho 

Acompanhar 
usuário 

O usuário segue na sua 
organização trabalhando e 
sem fazer uso. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o  

03.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Vila piedade 
Articular com a 
rede 

Falamos do Programa e 
deixamos alguns panfletos. 

Atitude nas ruas I Concluído 
 

03.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Jaboatão 
velho 

Discutir caso 

Passamos no Conselho 
Tutelar para informa o caso 
da tentativa de homicídio que 
a adolescente sofreu. 

Atitude nas ruas I Concluído 

 
03.02.201
5 

Deslocament
o 

Prazeres Deslocar  
Deslocamos usuário para 
atendimento no Caps Solar 

Atitude nas ruas I Concluído 
 

03.02.201
5 

Busca ativa Pacheco 
Localizar e 
sensibilizar 

Usuário foi localizado e foi 
oferecido a modalidade de 
pernoite como o mesmo 
havia solicitado, porém ele 
estava sob efeito e disse não 
querer o acompanhamento e 
que procuraria o programa 
quando sentisse necessidade. 

Atitude nas ruas II  Concluído 

 
03.02.201
5 

Busca ativa 
Jordão 
Baixo 

Localizar e 
sensibilizar 

Usuário não localizado Atitude nas ruas II  Concluído 
 

03.02.201
5 

Busca ativa 
Barra de 
Jangada 

Localizar e 
sensibilizar 

Usuária não localizado Atitude nas ruas II  Concluído 
 

03.02.201
5 

Reunião Afogados Pactuar Ações 

Reunião na Estação do 
Governo Presente de 
Afogados que contou com 
representantes do Atitude 
Apoio de Jaboatão, do CEASA 
e uni Nassau. Teve como 
objetivo discutir os 
encaminhamentos para ação 
integrada que será realizada 
no CEASA e as 
responsabilidades de casa um 
dos equipamentos 
participantes. 

Atitude nas ruas II 
e coordenação 

Concluído 
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04.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Pina 
Acompanhar 
usuária 

Conversamos sobre redução 
de danos e seus objetivos. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  

04.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Pina 
Acompanhar 
usuário 

Conversamos sobre redução 
de danos e seus objetivos, e o 
mesmo falou esta fazendo 
alguns trabalhos na 
localidade. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

04.02.201
5 

Busca Ativa Ibura Sensibilizar 

Conversamos com o usuário e 
ao mesmo tempo com seus 
familiares, onde fizemos á 
divulgação do programa. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

04.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Curado II 
Acompanhar 
usuário 

O usuário estava na feira 
fazendo bico, disse que esta 
bem. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o  

04.02.201
5  

Acompanham
ento 
individual 

Curado II 
Acompanhar 
usuário 

O usuário estava saindo para 
fazer um bico, disse que está 
sem fazer uso há dois dias. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o  

04.02.201
5 

Deslocament
o de usuário  

Prazeres Deslocar 

A equipe foi para o Caps 
Solar, para acompanhar o 
usuário que estava com a 
equipe II, e voltar com o 
mesmo para o apoio. 

Atitude nas ruas I Concluído 

 

04.02.201
5 

Deslocament
o de usuário  

Prazeres Deslocar 
Deslocamos o usuário para 
Caps Solar, para fazer uma 
triagem. 

Atitude nas ruas II Concluído 

 

04.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

A equipe acompanhou o 
usuário para o CAPS solar. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o  

04.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Cajueiro 
Seco 

Acompanhar 
usuária 

A usuária permanece em uso 
intenso e sem maiores 
evoluções. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

04.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

O usuário vem fazendo uso de 
solvente (cola) porém o 
mesmo trabalha no mercado 
informal e relata que vem 
fazendo reeducação de 
danos. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

04.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Piedade 
Acompanhar 
usuário 

O usuário encontra-se 
organizado, inserido no 
mercado de trabalho informal 
com boas evoluções no 
controle em relação ao uso de 
substâncias psicoativas. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 
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04.02.201
5 

Outras ações Caxangá 
Ação 
Administrativa 

A equipe realizou atividades 
para o administrativo 

Atitude nas ruas II Concluído 
 

05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuário 

O usuário está tentando 
quitar as dívidas, para seguir 
com seus cuidados e 
organização. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuário 

O usuário esta fazendo uso 
intenso, mas no momento 
não deseja ir para o Apoio, e 
nem seguir outros cuidados 
diz que não esta no momento 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuário 

O usuário permanece em 
Prazeres, pois o índice de 
homicídio no local onde mora 
está muito alto e como está 
ameaçado permanece na casa 
da irmã. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuária 

A usuária sofreu uma 
tentativa de homicídio, e esta 
em uso intenso após 
sensibilização aceitou seguir 
para o Apoio de Jaboatão. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuária 

A usuária está gestante de 
cinco meses, não fez pré-
natal, esta em uso intenso e 
está com o vinculo familiar 
fragilizado, após 
sensibilização aceitou seguir 
para o apoio Jaboatão. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 
05.02.201
5 

Busca ativa Cavaleiro Sensibilizar 
Não localizamos usuário, 
apenas a família. 

Atitude nas Ruas I Concluído 
 

05.01.201
5 

Articulação 
de rede 

Cavaleiro 
Articular com a 
rede 

A equipe foi articular com a 
segurança cidadã, a limpeza 
do Mercado de Cavaleiro, 
mas a responsável está de 
férias. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

05.01.201
5 

Articulação 
de rede 

Prazeres 
Articular com a 
rede 

A equipe foi até o CAPS Solar, 
pegar um medicamento que a 
TQV do Apoio solicitou. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuária 

A equipe encontra usuária no 
viaduto em prazeres, a 
mesma traz para equipe, que 
esta bem organizada. A 
equipe reforça a importância 
da mesma esta em 
organização. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuária 

Usuária está sob efeito de 
álcool, realizamos a escuta e a 
orientamos a procurar o 
Apoio, para maiores cuidados. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 
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05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Usuário estava sob efeito, à 
equipe realiza escuta do 
mesmo e o orienta procurar o 
Apoio, para maiores cuidados. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Usuário estava dialogando 
com alguns amigos no viaduto 
em prazeres. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  

05.02.201
5 

Visita 
domiciliar 

Ibura (Alto 
bela vista) 

Acompanhar 
usuária 

A equipe realiza escuta da 
usuária, que esta no 
momento 
angustiante.estamos 
discutindo o caso para melhor 
encaminhamento da mesma. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

05.02.201
5 

Mapeamento Prazeres Identificar área 

A equipe circulou pela área, 
para perceber se tem, pontos 
de uso e quais redes temos na 
localidade. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 
05.02.201
5 

Divulgação do 
programa 

Prazeres 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas III Concluído 
 

05.02.201
5 

Encaminham
ento 

Jardim 
Jordão 

Encaminhar 
 Usuária encaminhada para o 
PSF de Jardim Jordão. 

Atitude nas ruas II Concluído 

 

05.02.201
5 

Mapeamento Afogados Identificar área 

Mapeamento em Afogados 
identificando o CREAS, 
instituições de ensino e de 
saúde. 

Atitude nas ruas II Concluído 

 

05.02.201
5 

Mapeamento 
Mustardinh
a 

Identificar área 

Mapeamento em 
Mustardinha identificando a 
associação do moradores, 
centro urbanos, igreja, praças 
e instituições de ensino. 

Atitude nas ruas II Concluído 

 

05.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Afogados Pactuar Ações 
Pactuação de ação junto à 
equipe com o CREAS  

Atitude nas ruas II Concluído 

 

05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
usuário 

Usuário estava no trabalho, 
porém sua companheira 
relata que o mesmo vem 
fazendo uso de álcool nos 
finais de semana e gerando 
assim conflitos familiares. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 
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05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
usuário 

Usuário não estava na 
residência, segundo sua 
genitora, está trabalhando no 
mercado formal, e não vem 
mais fazendo uso de 
substância psicoativas. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Imbiribeira 
(Ilha de 
Deus) 

Acompanhar 
usuário 

Acompanhamento do 
usuário, intervenções 
pontuais e orientações 
quanto ao encaminhamento 
ao Apoio Jaboatão. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Imbiribeira 
(Ilha de 
Deus) 

Acompanhar 
usuária 

Usuária com boas evoluções, 
e mantendo estratégias de 
redução de danos. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

05.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Imbiribeira 
(Ilha de 
Deus) 

Acompanhar 
usuária 

Usuária com boas evoluções, 
segundo a vizinhança vem 
mantendo-se organizada e 
sem demandas. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 
06.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Jardim 
piedade 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas III Concluído 
 

06.02.201
5 

Visita 
domiciliar 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuário 

A equipe chegou à residência 
do usuário, mas o mesmo não 
estava. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  

06.02.201
5 

Busca ativa 
Jardim 
piedade 

Sensibilizar 
Encontramos o endereço do 
usuário, mas não o 
encontramos. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  

06.02.201
5 

Mapeamento 
Jardim 
piedade 

Identificar área 

A equipe circulou pela área, 
para perceber se tem, pontos 
de uso e quais redes temos na 
localidade. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuário 

Usuário demandou escuta, 
realizamos e falamos sobre 
estratégias para tentar a não 
recaída ao uso. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuário 

Segundo o companheiro da 
usuária, a mesma teria ido 
fazer um serviço de trabalho 
Informal. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 
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06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuário 

Usuário falou que teria se 
envolvido em uma confusão, 
mas que não ao ponto de esta 
ameaçado no local. 
Realizamos reflexão em 
relação ao fato ocorrido. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuário 

Segundo o colega do usuário, 
o mesmo esta trabalhando 
continua fazendo uso, mas 
não esta interferindo na sua 
organização. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

Usuário esta em recaída, a 
equipe realiza reflexão sobre 
o que o mesmo esta 
buscando para sua vida. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

A equipe esta avaliando o 
acompanhamento do mesmo, 
pois o mesmo não mostra 
mudanças. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuária 

Segundo companheiro da 
usuária, a mesma encontrasse 
no Intensivo Mulher. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
usuária 

Usuária com oscilações de 
uso, reconhecendo que 
precisa manter a estratégia 
de redução de danos. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
usuária 

Usuária não localizada, 
segundo informações da 
vizinhança, a usuária está 
desorganizada e em uso 
constante. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

06.02.201
5 

Mapeamento Boa Viagem Identificar área 

Mapeamento da área de Boa 
Viagem, para identificar 
pontos de uso e possíveis 
usuários. 

Atitude nas ruas II Concluído 

 

06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
usuária 

Escuta da usuária que retorna 
ao seu local de risco. 
Orientada quantos as 
cuidados pessoas, porém foi 
resistente a receber as 
orientações . 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 
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06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
usuário 

Usuário foi localizado em seu 
local de risco e ainda sob 
efeito de substâncias 
psicoativas foi resistente a 
receber as orientações . 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
usuário 

Usuário localizado fazendo 
uso de álcool. Intervenções 
pontuais e entrega de 
insumos foi realizada. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

06.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
usuário 

Usuário sob efeito, entregue 
insumos e reforçado quanto 
aos cuidados pessoais e 
redução de danos. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

07.02.201
5 

Busca Ativa  
Brasília 
Teimosa 

Localizar e 
sensibilizar 

Idetificado a residência do 
usuário, porém não estava, 
dialogamos com seus 
familiares e foi acordado 
retornar em outro momento. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

07.02.201
5 

Visita 
Domiciliar 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Família 

Realizado escuta da família, 
intervenções quanto à 
dinâmica da usuária e sua 
genitora.  

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

07.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Permanece em uso intenso, 
porém acessível às 
intervenções e orientações 
quanto as estratégia de 
cuidados 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

07.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
Usuária 

A usuária não estava 
disponível a nossa 
intervenção pedindo para 
equipe retornar em outro 
momento. Permanece em uso 
intenso. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

07.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuário 

Segundo informações o 
usuário permanece interno 
numa comunidade 
terapêutica em Aldeias, no 
momento a equipe encerra as 
intervenções. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 
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07.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário com boas evoluções e 
sem fazer uso de SPAs, o 
encontramos na comunidade 
que informa a equipe de suas 
conquistas, 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

09.02.201
5 

Acompanham
ento de 
Grupo 

Curado II 
Acompanhar 
usuários 

Os usuários estavam fazendo 
uso de álcool, mas 
sensibilizaram um usuários 
que está bastante vulnerável 
e debilitado devido ao uso de 
múltiplas drogas, com a 
sensibilização da equipe o 
mesmo aceitou seguir para o 
Apoio Jaboatão. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

09.02.201
5 

Visita 
domiciliar 

Curado II 
Acompanhar 
família e usuário 

A avó do usuário esta mas 
fortalecida, e informa que 
quinta feira vai até a 
defensoria pública para 
agilizar o processo do usuário. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

09.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Curado II Pactuar Ações 

A equipe foi até o Cras do 
Curado II, para articular ações 
para o mês de fevereiro, e 
apresentar a nova técnica da 
equipe. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 
09.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Curado II 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas Ruas I Concluído 
 

09.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Ibura. 
(Milagres) 

Acompanhar 
Usuária 

Conversamos com á usuária 
que falou estar tranquila 
sobre seu uso. 

Atitude nas Ruas 
III 

Em 
andament
o  

09.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Ibura. 
(Milagres) 

Acompanhar 
Usuária 

Conversamos sobre redução 
de danos e também sobre o 
uso de medicamentos sem 
orientação médica. 

Atitude nas Ruas 
III 

Em 
andament
o 

 

09.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Ibura. (Alto 
da Bela 
Vista) 

Acompanhar 
Usuária 

Fomos à casa da usuária, 
onde á mesma disse estar 
tranquila, e que no momento 
não vem fazendo uso de 
crack. 

Atitude nas Ruas 
III 

Em 
andament
o 

 

09.02.201
5 

Acompanham
ento em 
Grupo 

Tejipio 
Acompanhar 
Usuários 

Fizemos o acompanhamento 
em grupo no presídio Aníbal 
Bruno (PAMFA), onde 
conversamos sobre redução 
de danos e objetivos do 
programa. 

Atitude nas Ruas 
III 

Em 
andament
o 

 

09.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Ibura 
Articular com a 
rede 

Fomos à Escola Municipal 
José Lourenço de Lima, onde 
conversamos sobre possíveis 
palestra no futuro. 

Atitude nas Ruas 
III 

Concluído 
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09.02.201
5 

Mapeamento Ibura Identificar área 

Fizemos o mapeamento de 
uma área no alto da bela vista 
no Ibura para tentar 
identificar algumas áreas de 
uso. 

Atitude nas Ruas 
III 

Em 
andament
o 

 

09.02.201
5 

Oficina 
socioeducativ
a 

Tejipio Oficina 

Realizamos uma oficina 
socioeducativa no Presídio 
Aníbal Bruno (PAMFA), onde 
passamos um vídeo, e depois 
começamos uma discussão 
sobre o tema. 

Atitude nas Ruas 
III 

Em 
andament
o 

 

09.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura (Alto 
bela vista) 

Acompanhar 
usuário 

Segundo a avó do usuário, o 
mesmo teria saído para 
trabalhar e chegará no 
Horário noturno. A equipe 
solicita que a mesma o 
informe que estivemos no 
local. 

Atitude nas Ruas 
III 

Em 
andament
o 

 

09.02.201
5 

Abordagem 
de Rua 

Cajueiro 
Seco 

Divulgar o 
programa 

Abordagem a população local 
informando sobre o Programa 
Atitude e as possibilidades de 
cuidados 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

09.02.201
5 

Mapeamento Boa Viagem Mapear Área 

Mapeamento na comunidade 
do Veloso em Boa Viagem 
Identificando o Conselho de 
moradores. 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

09.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Escuta da usuária , com 
pequenas evoluções, 
mantendo-se em estratégias 
de cuidados.  

Atitude nas Ruas II 
Em 
andament
o 

 

09.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária sensibilizada ao 
pernoite, contudo no 
momento se vê 
impossibilitada por questões 
de saúde. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
andament
o 

 

09.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Candeias 
Acompanhar 
usuário 

A equipe recebeu a 
informação que o usuário foi 
assassinado, foi até o local 
com a supervisão e constatou 
a morte do usuário 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

09.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Cajueiro 
Seco 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária sob efeito, 
impossibilitando 
intervenções.  

Atitude nas Ruas II 
Em 
andament
o 
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10.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Ibura 
(Monte 
verde) 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas Ruas 
III 

Concluído 

 
10.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Ibura (UR-5) 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas Ruas 
III 

Concluído 
 

10.02.201
5 

Visita 
domiciliar 

Ibura (Alto 
bela vista) 

Acompanhar 
usuário 

A equipe não encontrou 
ninguém na Residência. 

Atitude nas Ruas 
III 

Concluído 
 

10.02.201
5 

Visita 
domiciliar 

Ibura 
(Monte 
verde) 

Demanda da 
Família 

A equipe dialogou com o 
Genitor da usuária, pois a 
mesma teria se envolvido em 
uma briga na comunidade 
onde mora. A mesma 
encontrasse na modalidade 
de pernoite no Apoio. 

Atitude nas Ruas 
III 

Em 
andament
o 

 

10.02.201
5 

Visita 
domiciliar 

Ibura 
(Monte 
verde) 

Demanda da 
Família 

Visitamos a Genitora do 
usuário, por que a mesma 
estava demandando escuta. 
Hoje em visita a equipe 
percebe uma significativa 
melhora. 

Atitude nas Ruas 
III 

Em 
andament
o 

 

10.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Ibura de 
Baixo 

Articular com a 
rede 

Dialogamos com a equipe do 
Governo Presente, na busca 
de casos e de saber em que 
momento haverá ação de 
Coletivo de Direitos. 

Atitude nas Ruas 
III 

Em 
andament
o 

 

10.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Ibura (UR-3) 
Articular com a 
rede 

Fomos ate o Cras, dialogar 
sobre usuárias que 
acompanhamos e saber sobre 
serviços para encaminha-las a 
retirada de Documentação. 

Atitude nas Ruas 
III 

Concluído 

 

10.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura (UR-5) 
Acompanhar 
usuário 

Usuário estava tendo uma 
melhora significativa nos 
últimos encontros, hoje a 
equipe percebe a recaída do 
mesmo, estamos dialogando 
sobre o caso. 

Atitude nas Ruas 
III 

Em 
andament
o 

 
10.02.201
5 

Divulgação do 
programa 

Jaboatão 
centro 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas Ruas I Concluído 
 

10.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jaboatão 
Velho 
(Engenho 
Velho) 

Acompanhar 
usuário 

O usuário permanece na 
Funase, com audiência para 
dia 12/02/2015, a sua 
genitora não conseguiu 
passar mas informações pois 
estava sob efeito de álcool. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

10.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jaboatão 
Velho 
(Engenho 
Velho) 

Acompanhar 
usuário 

O usuário diz está bem, mas 
não esta indo para escola e 
não tem interesse de estudar, 
e foi feita a apresentação da 
nova técnica da equipe. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 
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10.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jaboatão 
Velho 
(Engenho 
Velho) 

Acompanhar 
usuário 

O usuário não conseguiu 
escola, e sua genitora já 
articulou com o Conselho 
Tutelar mas sem 
resposta,então vamos 
articular com a rede para dar 
a devolutiva ao usuário. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

10.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Jaboatão 
Centro 

Articular com a 
rede 

Articulamos para desenvolver 
uma ação pós-carnaval, com o 
grupo de hip-hop da Casa da 
Cultura. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

10.02.201
5 

Articulação 
de Rede 

Pacheco Pactuar Ações 

Articulação com a gerência do 
PSF do Pacheco, para palestra 
direcionada a equipe de 
Agentes de Saúde 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

10.02.201
5 

Mapeamento  Pacheco Mapear Área 
Mapeamento da área do 
Pacheco, identificando o AA e 
PSF 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

10.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuária 

A usuária não estava segundo 
informações foi ao clinico.  

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

10.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário com boas evoluções e 
sem fazer uso de SPAs, no 
momento está trabalhando, 
porém no mercado informal. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

10.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Guararapes 
Acompanhar 
Usuário 

O Usuário permanece em uso 
de maconha, foi detido 
recentemente, porém foi 
liberado logo em seguida 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

10.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Guararapes 
Acompanhar 
Usuário 

Em uso interno de crack, 
intervenções de orientações e 
clarificações sobre os 
cuidados. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

11.02.201
5 

Visita 
domiciliar 

Paudalho 
Acompanhar 
Família 

Acompanhamento da família 
do usuário, acompanhado 
pelo Programa Atitude , que 
foi assassinado nesta ultima 
segunda feira. A equipe foi 
realizar a busca da família de 
dar a noticia. 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

11.02.201
5 

Articulação 
de Rede 

Paudalho Articular Busca 
Articulação com a Radio de 
Paudalho para localização da 
família do usuário.  

Atitude nas Ruas II Concluído 
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11.02.201
5 

Divulgação do 
programa 

Vitória de 
Santo Antão 

Divulgar o 
programa 

Participamos da Ação de 
Carnaval realizada pela 
Secretária de Ação Social de 
Vítória, fazendo a divulgação 
do programa. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

11.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Vitória de 
Santo Antão 

Articular 
Articulamos com o Centro 
Pop,para verificar a demanda 
de usuários do município. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

11.02.201
5 

Reunião 
Vitória de 
Santo Antão 

Discutir caso 

Foi realizada uma reunião 
com o Secretário e o Centro 
Pop para verificar demanda 
de usuários do município. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

12.02.201
5 

Outras ações 
Encruzilhad
a 

Pegar insumos 
A equipe foi até a Cepad 
pegar insumos para trabalhar 
no Carnaval. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

12.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuário 

O usuário esta recebendo 
cobranças de dívidas na 
residência , que se organizar 
para quitar as dívidas, então o 
deslocamos até o Apoio de 
Jaboatão. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

12.02.201
5 

Divulgação do 
Programa 

Piedade 
(Dom 
Helder) 

Divulgar o 
programa 

Divulgação na ação do 
Coletivo de Direitos articulado 
pela equipe da Estação do 
Governo Presente de 
Jaboatão, na Escola Estadual 
Zequinha Barreto 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

12.02.201
5 

Deslocament
o do usuário 

Curado Deslocar usuário 
Deslocamento do usuário que 
estava na UPA do Curado ao 
Intensivo Jaboatão 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

12.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Curado 
Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento do usuário 
na emergência da UPA do 
Curado. 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Barra de 
Jangada 

Acompanhar 
usuária 

 A usuária acompanhada e 
encaminhada para 
modalidade de pernoite no 
Apoio de Jaboatão, em 
consequência de seu risco de 
vida. 

Atitude nas Ruas II Concluído 
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13.02.201
5 

Encaminham
ento 

Candeias Encaminhar 

Após avaliação foi 
encaminhada ao apoio para 
modalidade pernoite, em 
consequência do uso intenso 
e de risco de vida. 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Piedade 
Acompanhar 
usuária 

A usuária com boas evoluções 
e se mantém sem fazer uso 
de substância psicoativas. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
andament
o 

 

13.02.201
5 

Busca Ativa Candeias 
Localizar e 
sensibilizar 

Realizado a busca de uma 
usuária que estava 
perambulando pela orla de 
Candeias, sem roupas. Ao 
encontrar foi identificado que 
se tratava de transtorno, 
onde acionamos o SAMU, 
para prestar os socorros 
iniciais, visto que estava bem 
agressiva. Após o 
acompanhamento do caso a 
usuária permaneceu na orla , 
porém mais calma e vestida, 
contudo sem nenhuma 
intervenção do SAMU. 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

13.02.201
5 

Articulação 
de Rede 

Candeias 
Pactuar 
Atendimento 

Articulação com a Policia no 
190 para intervenção à 
usuária localizada pela equipe 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

13.02.201
5 

Articulação 
de Rede 

Candeias 
Pactuar 
Atendimento 

Articulação com o SAMU para 
atendimento à usuária, 
contudo não foi efetivado. 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

13.02.201
5 

Reunião 
Vitória de 
Santo Antão 

Alinhar 
procedimento e 
planejar ações 

Esteve presente na reunião a 
equipe do Centro Pop e do 
Atitude para alinhar 
procedimentos e planejar 
ações para o território. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Caruaru 
Acompanhar 
usuário 

Acompanhamos usuário até o 
Apoio de Caruaru. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Caruaru 
Acompanhar 
usuário 

Acompanhamos usuária até o 
Apoio de Caruaru. 

Atitude nas Ruas I Concluído 
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13.02.201
5 

Deslocament
o de usuário 

Caruaru Deslocar 
Deslocamos usuário para o 
Apoio Caruaru 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

11.02.201
5 

Outras ações Candeias Confraternização 

Participamos da 
Confraternização de Carnaval, 
Junto a todos os usuários e 
equipe. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

12.02.201
5 

Divulgação do 
programa 

Prazeres 
Divulgar o 
programa 

Realizamos abordagem, 
distribuímos Insumos, para 
divulgar o programa e falar 
sobre redução de danos. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

12.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Usuário estava 
desorganizado, dialogamos 
sobre cuidados e o 
orientamos a procurar o 
apoio para maiores cuidados. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

12.02.201
5 

Mapeamento Prazeres Identificar área 

Circulamos pela área na 
tentativa de identificar 
pontos de uso, busca ativa de 
usuários e as Redes do local. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

13.02.201
5 

Visita 
domiciliar 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuária 

Chegamos à residência da 
usuária, mas não 
encontramos ninguém no 
local. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

13.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Piedade 
Articular com a 
rede 

A equipe conheceu novo 
endereço da Casa de acolhida 
Estação Feliz. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

13.02.201
5 

Busca ativa Porta larga Sensibilizar 

A equipe conversou com 
usuário, o mesmo trouxe que 
no momento não sente 
necessidade de Apoio, pois 
tem boa relação com uso. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 
13.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Piedade 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas III Concluído 
 

13.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Jardim 
piedade 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas III Concluído 
 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuária 

Usuária esta conseguindo se 
organizar, mas traz que sente 
ainda uma fissura muito 
grande. Dialogamos sobre 
estratégias na tentativa de 
evitar a recaída. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuário 

Usuário disse esta bem, mas 
ainda faz uso de Álcool 
abusivo, trocamos dialogo 
sobre Redução de danos. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuário 

Usuário é do Bairro de 
Cavaleiro, mas encontrasse 
passando temporada na 
residência da sua irmã. A 
equipe realizou escuta do 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 
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mesmo para entender o 
porquê do mesmo está no 
local. 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuário 

Segundo a filha do usuário o 
mesmo estava fazendo um 
bico de trabalho e não se 
encontrava no momento. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuário 

Usuário solicitou escuta, 
realizamos e o orientamos a 
seguir ate o apoio, para 
maiores cuidados. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Piedade 
Acompanhar 
usuário 

Usuário estava fazendo uso, 
mas segundo o mesmo ele 
vive muito bem e no 
momento não sente que esta 
havendo uma relação ruim 
entre o mesmo e uso. 
Reforçamos com dialogo 
sobre Redução de danos. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Piedade 
Acompanhar 
usuário 

Segundo um amigo do 
mesmo ele esta produzindo 
Baterias artesanais e vende 
para obter a droga de uso. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Piedade 
Acompanhar 
usuário 

A equipe encontra usuário 
sob efeito, realiza escuta do 
mesmo e o orienta a procurar 
o Apoio. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

Segundo amigo do usuário o 
mesmo esta trabalhando com 
sua Genitora, mas sempre vai 
ao local para fazer uso. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

A equipe dialogou sobre 
cuidados e Redução de danos. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Setubal 
Acompanhar 
usuário 

A equipe dialogou sobre 
cuidados e Redução de danos. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Pina 
Acompanhar 
usuário 

Usuário estava fazendo uso, 
pediu a equipe para voltar em 
outro momento. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  

13.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Pina 
Acompanhar 
usuária 

Usuário estava fazendo uso, 
pediu a equipe para voltar em 
outro momento. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  
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14.02.201
5 

Divulgação do 
programa 

Imbiribeira 
Divulgar o 
programa 

Divulgação do Programa 
Atitude no Aeroporto de 
Recife, abordando os turista 
que estavam no 
desembarque e embarque, 
assim como as pessoas que 
chegavam para recepcionar. 
Nesta ação foram entregues 
folhetos informativos sobre o 
Programa Atitude, 
preservativo e Lubrificantes 

Atitude nas Ruas I, 
II e III 

Concluído  

14.02.201
5 

Divulgação do 
programa 

Imbiribeira 
Divulgar o 
programa 

Divulgação do Programa 
Atitude no Metrô Aeroporto , 
abordando a população que 
seguia aos polos de folia, 
assim como aos que estavam 
passando. Nesta ação foram 
entregues folhetos 
informativos sobre o 
Programa Atitude, 
preservativo e Lubrificantes 

Atitude nas Ruas I, 
II e III 

Concluído  

16.02.201
5 

Divulgação do 
programa 

Imbiribeira 
Divulgar o 
programa 

Divulgação do Programa 
Atitude no Metrô Aeroporto , 
abordando a população que 
seguia aos polos de folia, 
assim como aos que estavam 
passando. Nesta ação foram 
entregues folhetos 
informativos sobre o 
Programa Atitude, 
preservativo e Lubrificantes 

Atitude nas Ruas I 
e II 

Concluído 

 

16.02.201
5 

Divulgação do 
programa 

Imbiribeira 
Divulgar o 
programa 

Divulgação do Programa 
Atitude no Metrô Aeroporto , 
abordando a população que 
seguia aos polos de folia, 
assim como aos que estavam 
passando. Nesta ação foram 
entregues folhetos 
informativos sobre o 
Programa Atitude, 
preservativo e Lubrificantes 

Atitude nas Ruas I 
e II 

Concluído 
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16.02.201
5 

Divulgação do 
programa 

Monte 
Guararapes 

Divulgar o 
programa 

Divulgação do Programa 
Atitude no Bloco Córrego na 
Folia , abordando a população 
que estava no polo de folia, 
assim como aos que estavam 
passando. Nesta ação foram 
entregues folhetos 
informativos sobre o 
Programa Atitude, 
preservativo e Lubrificantes 

Atitude nas Ruas I 
e II 

Concluído 

 

16.02.201
5 

Divulgação do 
programa 

Guararapes 
Divulgar o 
programa 

Divulgação do Programa 
Atitude no Bloco Caroço da 
Pitomba , abordando a 
população que estava no polo 
da folia, assim como aos que 
estavam passando. Nesta 
ação foram entregues 
folhetos informativos sobre o 
Programa Atitude, 
preservativo e Lubrificantes 

Atitude nas Ruas I 
e II 

Concluído 

 

16.02.201
5 

Divulgação do 
programa 

Vitória de 
Santo Antão 

Divulgar o 
programa 

Divulgação do programa, em 
Vitória de Santo Antão. 

Atitude nas Ruas l 
II e III 

Concluído 

 

18.02.201
5 

Divulgação do 
Programa 

Moreno 
Divulgar o 
programa 

Divulgação do Programa no 
Bacalhau do Beto em 
Moreno, gerando população 
abordada, com distribuição 
de panfletos e preservativos 

Atitude nas Ruas l 
II e III 

Concluído 

 

18.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Moreno 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário está morando em 
Moreno e há uma semana 
saiu da FUNASE. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o  

18.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Moreno 
Acompanhar 
Usuária 

Usuária com boas evoluções , 
e sem uso de SPAs 

Atitude nas Ruas II 
Em 
andament
o  

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Guararapes 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário permanece sob efeito 
de SPAs, dificultando a 
compreensão da intervenção 
e das orientações de 
estratégias para redução. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 
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20.02.201
5 

Palestra Pacheco 
Apresentar o 
Programa 

Palestra focando a 
Apresentação do programa 
Atitude à equipe do PSF do 
Pacheco, desdobrando em 
orientações e informações de 
como identificar a demanda a 
ser encaminhada. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Localizamos o usuário e seus 
familiares, que nos informa a 
situação atual, pois o mesmo 
permanece em uso constante 
e sem conseguir manter-se 
em abstinência. Realizado 
escuta e intervenções de 
apoio e clarificação quanto às 
estratégias de redução de 
danos, assim como 
orientações a família a 
participar das reuniões de 
família, para fortalecimento. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Imbiribeira 
(Ilha de 
Deus) 

Acompanhar 
Usuário 

Escuta da família e do 
usuário, que se mostrou 
bastante resistente às 
intervenções da equipe. 
Retorna ao uso do crack, o 
que vem aumentando seus 
conflitos familiares. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Imbiribeira 
(Ilha de 
Deus) 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário sem evoluções 
permanece em uso intenso de 
cola. No entanto permite as 
intervenções da equipe, 
demos como proposta 
encaminha-lo ao Centro da 
Juventude. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Imbiribeira 
(Ilha de 
Deus) 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário permanece em uso 
apenas de álcool, não 
utilizando CRACK e nem a 
cola. Pontuado e reforçado as 
estratégias de redução de 
danos. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 
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20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Imbiribeira 
(Ilha de 
Deus) 

Acompanhar 
Usuária 

Está sem fazer uso de SPAs, 
focada no trabalho e em seus 
cuidados. Preparar para alta 
dos acompanhamentos 
sistemáticos diante de sua 
evolução 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Escuta da usuária que vem 
mantendo estratégia de 
redução, evitando as recaídas. 
Seu foco está em cuidados 
pessoais e familiares 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária não localizada, porém 
de acordo com informações 
da vizinhança, saiu de casa e 
esta em situação de rua e em 
uso intenso. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

No momento a usuária não 
pôde falar com a equipe 
solicitando que retornasse em 
outro momento. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
Usuária 

Usuária em situação de rua, 
fala sobre a redução do uso 
do CRACK, substituindo pelo 
álcool, realizado orientações 
e internveções quanto aos 
cuidados das substituições 
das drogas. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
Usuário 

Permanece em situação de 
rua, fazendo bicos de 
flanelinha, verbaliza 
evoluções em suas estratégia 
para fazer uso, fala da 
reaproximação de sua família, 
contudo não quer voltar para 
casa. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 



  

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

RUA ANIBAL RIBEIRO VAREJÃO, 3280, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES 

56 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
Usuário 

Reencontramos o usuário 
com boas evoluções , no 
momento, sem fazer uso 
intenso de crack. Traz 
algumas questões de saúde, 
mas que vem cuidando-se. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
Usuário 

Reencontramos o usuário sob 
efeito, mesmo assim aceitou 
nosso acolhimento e 
intervenções adequadas ao 
momento, visto que vem 
intensificando o uso do 
álcool, como via de 
sobrevivência nas ruas. A 
equipe interviu como forma 
de clarificar outras 
estratégias. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Curado II 
Acompanhar 
Usuário 

O usuário permanece recluso 
no Complexo do Curado, a 
sua avó informa que só falta à 
defensora assinar para o 
mesmo ter a condicional. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Curado II 
Acompanhar 
Usuário 

O usuário estava dormindo, 
pois ontem teve várias 
convulsões devido ao uso 
abusivo de 
álcool,conversamos sobre a 
possibilidade de uma 
comunidade terapêutica e 
que vamos dialogar sobre o 
assunto com o mesmo. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

20.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Curado II 
Articular 
palestras e 
oficinas 

Articulamos com a equipe do 
Cras do Curado II, oficinas e 
palestras para próxima 
semana. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

20.02.201
5 

Busca Ativa 
Padre Roma 
/ Vila Rica 

Sensibilizar 

O conselho tutelar solicitou a 
busca ativa ao adolescente de 
16 que faz uso de múltiplas 
drogas, o conselheiro nos 
acompanhou na busca, a 
família esta bastante 
fragilizada e após 
sensibilização conseguimos 
fazer alguns acordos e que na 
próxima faremos os 
encaminhamentos. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 



  

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

RUA ANIBAL RIBEIRO VAREJÃO, 3280, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES 

57 

 

21.02.201
5 

Acompanham
ento de 
Grupo 

Curado II 
Acompanhar 
usuários 

Os usuários estavam fazendo 
uso de álcool, conversamos 
sobre redução de danos. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o  

21.02.201
5 

Abordagem 
de Rua 

Curado II 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas I Concluído 
 

21.02.201
5 

Acompanhar 
usuário 

Piedade 
Acompanhar 
usuário 

O usuário já foi acompanhado 
por outra equipe, mas 
conversamos com ele que 
estava na praia, informou que 
esta com uso controlado e 
que esta trabalhando. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Mapeamento Curado IV Mapear 

A equipe realizou o 
mapeamento da Rua 14 no 
curado IV, para verificar focos 
de uso e equipamentos no 
território. 

Atitude nas ruas I Concluído 

 

21.02.201
5 

Acompanhar 
usuário 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuário 

O usuário está ficando na casa 
da irmã e no final de semana, 
volta pra casa da mãe, está 
fazendo bicos para ajudar em 
casa, esta com uso 
organizado e informou pra 
equipe que vai ter sua 
audiência referente há 
tentativa de homicídio. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Acompanhar 
usuário 

Cavaleira 
Acompanhar 
usuária 

A usuária permanece na 
Colônia Feminina, seu pai 
informou que não tem 
previsão que ela entre na 
condicional. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Acompanhar 
usuário 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuária 

A usuária esta fazendo uso 
organizado, mas ainda não 
que seguir com os cuidados 
para sair de situação de rua, 
permanece morando no 
Mercado de Cavaleiro, 
conversamos sobre redução 
de danos. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Acompanhar 
usuário 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuário 

Conversamos sobre esse 
período que o usuário está 
em situação de rua e fazendo 
uso abusivo e como ele se 
percebe neste momento e 
qual os cuidados e 
possibilidades ele gostaria. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Acompanhar 
usuário 

Boa viagem 
Acompanhar 
usuário 

O usuário desejar ir para uma 
comunidade terapêutica, mas 
que sua companheira possa 
ir, ciente que sua ameaça 
aqui em Candeias permanece 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 
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e que vamos dar o retorno 
sobre sua solicitação; 

21.02.201
5 

Acompanhar 
usuária 

Boa Viagem 
Acompanhar 
usuária 

Usuária desejar sair de 
situação de rua e seguir com 
os cuidados junto com seu 
companheiro. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 

 
21.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Cavaleiro 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas I Concluído 
 

21.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Boa Viagem 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa,onde o usuário teve 
interesse de conhecer o apoio 
de Jaboatão . Sendo assim a 
equipe o deslocou até o 
Apoio. 

Atitude nas ruas I Concluído 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento em 
Grupo 

Piedade 
Acompanhar 
usuários 

Usuários estavam fazendo 
uso, realizamos sensibilização 
a praticarem redução de 
danos. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuária 

A equipe realizou devolutiva 
sobre a situação da mesma 
para inscrição no Cadastro do 
Bolsa Família. A orientação é 
a mesma procurar o Cras e 
solicitar uma transferência de 
cadastro. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuário 

Segundo usuário, ainda faz 
uso, mas não abusivo. O 
mesmo disse ainda que esta 
usando o trabalho como 
distração para tentar não 
sentir abstinência. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuário 

Usuário diminuiu o uso, 
estava organizando a casa e 
encontrasse em harmonia 
com a família, segundo a 
companheira do mesmo. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Piedade 
Acompanhar 
usuário 

Usuário esta trabalhando na 
praia em Piedade, disse esta 
bem, ainda faz uso mas de 
maneira organizada. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

20.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Piedade 
Acompanhar 
usuário 

O mesmo estava sentado ao 
lado de uma carroça de 
Cachorro Quente, falou com a 
equipe mas não quis dialogar. 
Respeitamos e seguimos para 
outras atividades. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 
20.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Piedade 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas III Concluído 
 

20.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Piedade 
Articular com a 
rede 

A equipe foi ate o Caps Ad, 
buscar medicação do usuário 
do pernoite. 

Atitude nas ruas III Concluído 
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20.02.201
5 

Visita 
domiciliar 

Jardim 
piedade 

Acompanhar 
usuário 

Usuário na estava no local, o 
mesmo mora sozinho, não 
conseguimos informações 
sobre o mesmo com ninguém. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura (Alto 
bela vista) 

Acompanhar 
usuário 

Segundo a companheira do 
usuário, o mesmo tem 
diminuído o uso e esta 
trabalhando. A equipe reforça 
a importância da família no 
apoio com o mesmo. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura (Alto 
bela vista) 

Acompanhar 
usuário 

Segundo a Genitora do 
usuário, o mesmo esta há um 
tempo sem aparecer na sua 
residência. A equipe pontua 
caso venha a ter noticias 
ambos comunicar-se. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura (Alto 
bela vista) 

Acompanhar 
usuária 

Usuária encontrasse bem, 
mas diz ter dificuldades em 
segurar a vontade de usar, 
realizamos reflexão sobre o 
que a mesma vivenciou em 
relação ao uso. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura 
(Milagres) 

Acompanhar 
usuária 

Usuária estava dormindo, 
acordou recebeu a equipe 
mas preferimos deixa a 
mesma repousar, pois 
percebemos a necessidade da 
mesma continuar a dormir. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura 
(Milagres) 

Acompanhar 
usuária 

Usuária acidentou-se, fez uma 
pequena cirurgia no Pé, mas 
encontrasse bem. A mesma 
disse ter feito uso e que teria 
piorado a situação do Pé. 
Refletimos junto com a 
mesma sobre suas atitudes e 
não cuidados. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura 
(Milagres) 

Acompanhar 
usuário 

Encontramos o usuário na 
comunidade dos Milagre no 
Ibura, o mesmo disse que 
esta ameaçado por outro 
usuário do serviço e por isso 
não tem ido ate o Apoio, a 
equipe discutira o caso, para 
melhor encaminhamento.  

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura (UR-5) 
Acompanhar 
usuário 

Usuário esta em avaliação, 
pela percepção da equipe o 
mesmo esta bem legal e com 
relação familiar fortalecida. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

21.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Pina 
Acompanhar 
usuário 

Usuário estava pelas ruas do 
Pina, bastante desorganizado. 
Orientamos o mesmo a 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  



  

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

RUA ANIBAL RIBEIRO VAREJÃO, 3280, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES 

60 

 

procurar o Apoio para 
maiores organizações e 
cuidados. 

21.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Cajueiro 
Seco 

Acompanhar 
Usuária 

Permanece em uso intenso, já 
trazendo comorbidades 
clinicas, orientada a retornar 
ao CAPS AD 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

21.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuário 

Apresenta boas evoluções em 
relação ao uso do crack, 
contudo permanece com 
oscilações no uso do álcool. 
Intervenções de clarificações 
quanto às estratégias 
utilizadas. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

23.02.201
5 

Deslocament
o 

Igarassu Deslocar 
Deslocamos usuário até a 
Comunidade Pequenos 
Profetas em Igarassu. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

23.02.201
5 

Acompanham
ento de 
Grupo 

Igarassu 
Acompanhar 
usuários 

Acompanhamos três usuários 
até a Comunidade Pequenos 
Profeta sem Igarassu. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 
23.02.201
5 

Abordagem 
de rua 

Ibura (Ibura 
UR5) 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas III Concluído 
 

23.02.201
5 

Acompanham
ento em 
grupo 

Piedade 
Acompanhar 
usuários 

Usuários estavam fazendo 
uso, realizamos sensibilização 
a praticarem redução de 
danos, já que os mesmos 
estavam fazendo uso abusivo. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

23.02.201
5 

Visita 
domiciliar 

Ibura (Alto 
bela vista) 

Demanda da 
Família 

Realizamos escuta da Família, 
e tentamos sensibiliza-los a 
ter mais cuidado para não 
distanciar o usuário da 
família. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

23.02.201
5 

Visita 
domiciliar 

Ibura 
(Milagres) 

Acompanhar 
usuária 

Chegamos à residência da 
usuária, mas não 
encontramos ninguém no 
local. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

23.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura (Alto 
bela vista) 

Acompanhar 
usuário 

Usuário desejou dialogar 
individualmente com o 
técnico da equipe, a equipe 
respeita e os mesmos 
dialogam. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

23.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura (Alto 
bela vista) 

Acompanhar 
usuária 

Usuária mostra ainda um 
pouco de sua angustia, a 
equipe realiza reflexão com a 
mesma em relação a esse 
sentimento. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

23.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Candeias 
Acompanhar 
usuário 

Usuário estava dormindo 
próximo a orla em Candeias, a 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  
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equipe tentar conversar mas 
o mesmo não acordou. 

23.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Candeias 
Acompanhar 
usuária 

Usuária estava próxima à orla 
em Candeias, falou um pouco 
com a equipe sobre sua 
situação na rua e solicitou 
água, Pontuamos que no 
momento estávamos sem o 
insumos, mas a orientamos a 
procurar um local para 
conseguir água. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

23.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura 
(Milagres) 

Acompanhar 
usuário 

Usuário disse pra equipe, que 
não esta mais fazendo uso de 
crack, pontuamos para o 
mesmo a importância dessa 
organização que ele esta se 
propondo. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

23.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura 
(Milagres) 

Acompanhar 
usuária 

Usuária permanece com baixa 
critica de sua situação e 
planejamento precário. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  

23.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura 
(Milagres) 

Acompanhar 
usuária 

Usuária disse esta se 
cuidando, ainda faz uso e 
disse que tem se segurado 
para não abusar do uso, a 
equipe reforça a importância 
de a mesma tentar 
preferencialmente manter 
seus cuidados e organização. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

23.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Ibura (Ibura 
UR5) 

Acompanhar 
usuário 

Usuário encontra-se em 
organização, a equipe 
percebe que o mesmo tem 
mostrado uma boa evolução. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

23.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Cajueiro 
Seco 

Acompanhar 
usuária 

Usuária impossibilitada de 
falar com a equipe, foi 
realizada a escuta a família. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

23.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Cajueiro 
Seco 

Acompanhar 
usuária 

Usuária com boas evoluções, 
sem fazer uso de substância 
psicoativas, algumas 
orientações foram dadas 
quanto à retirada da segunda 
via dos documentos civis.  

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

23.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Cajueiro 
Seco 

Acompanhar 
usuária 

Usuária foi localizada, porém 
não quis contato com a 
equipe. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 



  

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

RUA ANIBAL RIBEIRO VAREJÃO, 3280, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES 

62 

 

23.02.201
5 

Palestra 
Cajueiro 
Seco 

Apresentar o 
Programa 

 Apresentação do programa 
Atitude para usuários na 
praça da igreja do Rosarinho. 

Atitude nas ruas II Concluído 

 

23.02.201
5 

Mapeamento  
Cajueiro 
Seco 

Mapear Área 
Mapeamento da área de para 
localização e possíveis cenas 
de uso. 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

23.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Cajueiro 
Seco 

Pactuar ação 
Pactuação de palestra ao 
alunos da Escola Estadual de 
cajueiro seco.  

Atitude nas ruas II Concluído 

 

24.02.201
5 

Oficina 
Socioeducativ
a 

Jaboatão 
velho 

Oficina 

Realizamos uma oficina 
socioeducativa na Casa da 
Cultura de Jaboatão com 
alunos de Capoeira do Cazem, 
falando sobre violência 
Psicológica promovemos uma 
discussão sobre o tema e 
produzirmos cartazes sobre o 
assunto tratado. 

Atitude nas ruas I 
CONCLUI
DO 

 

24.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Jardim São 
Paulo 

Acompanhar 
usuária 

Iniciado o acompanhamento á 
usuária que também faz parte 
do CAPS Transtorno Galdino 
Loreto. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

24.02.201
5 

Mapeamento Muribeca Mapear 
Mapeamos território para 
identificar possíveis foco de 
uso. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
Andamen
to 

 

24.02.201
5 

Reunião Curado Planejar ações 

Fórum de segurança no 
CEASA, para avaliação do 
fórum anterior e 
planejamento anual do 
cronograma de atividades 
direcionadas a população que 
frequenta e trabalha na 
localidade. 

Atitude nas ruas II Concluído 

 

24.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Guararapes 
Acompanhar 
usuário 

Usuário em uso moderado e 
no mercado informal de 
trabalho. 

Atitude nas ruas II 
Em 
andament
o 

 

25.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Curado II 
Acompanhar 
usuário 

A sentença do usuário vai sair 
dia 23/03, a sua avó se 
encontra bastante 
fragilizada,e que o usuário 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 
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esta sem fazer uso no 
presídio. 

25.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Curado II 
Acompanhar 
usuário 

O usuário estava dormindo , e 
sua genitora informou que ele 
fez uso de álcool pela manhã, 
ciente que existe a 
possibilidade de ir para uma 
comunidade terapêutica. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

25.02.201
5 

Palestra Curado II 
Apresentar o 
Programa 

A equipe fez a apresentação 
do Programa na sala de 
espera do Cras do Curado II, 
onde estavam presente 15 
pessoas. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

25.02.201
5 

Oficina 
Socioeducativ
a 

Curado II Oficina 

Realizamos uma oficina 
socioeducativa no Cras do 
Curado II em Jaboatão com 
alunos do pró jovem, falando 
sobre Ostentação,onde 
proporcionamos uma 
discussão sobre o tema e 
produzirmos cartazes sobre o 
assunto tratado. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

25.02.201
5 

Oficina 
Socioeducativ
a 

Curado II Oficina 

Realizamos uma oficina 
socioeducativa no Cras do 
Curado II em Jaboatão com 
alunos do pró jovem, falando 
sobre Comunidade,onde 
proporcionamos uma 
discussão sobre o tema 
depois de passarmos um 
vídeo. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

25.02.201
5 

Acompanham
ento de 
Grupo 

Jordão 
Baixo 

Acompanhar 
Usuários 

Acompanhamento do grupo 
realizado na Praça do Jordão 
Baixo, trabalhando as 
questões de cuidados, 
orientações quanto às 
estratégias de redução de 
danos. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

25.02.201
5 

Oficina 
Socioeducativ
a 

Jordão 
Baixo 

Construir 
Estratégias 

A oficina foi direcionada ao 
grupo de usuários, 
objetivando a construção de 
estratégias de redução de 
danos e possibilidades de 
cuidados.  

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 
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25.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Jardim 
Jordão 

Acompanhar 
Usuária 

Escuta da usuária e 
fortalecimento de suas 
estratégias, referentes à 
inclusão em cursos 
profissionalizantes. 
Permanece em uso frequente, 
porém moderado. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

25.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
Usuária 

Intervenção de apoio e 
esclarecimentos quanto aos 
encaminhamentos possíveis à 
usuária, que está em situação 
de rua e em uso frequente. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

25.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
Usuário 

Em escuta, realizou-se 
intervenção e orientação 
quanto à solicitação de 
encaminhamentos para o 
núcleo do Apoio em Recife, 
assim como aos cuidados 
clínicos.  

Atitude nas Ruas II 
Em 
Andamen
to 

 

25.02.201
5 

Mapeamento Afogados Mapear Área 

Mapeamento com a 
finalidade de localizar 
usuários e ponto de uso, 
possibilitando a sensibilização 
e possíveis intervenções 
diretivas quanto aos 
cuidados. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
andament
o 

 

26.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuária 

A usuária permanece na 
Colônia Feminina, seu pai 
informou que ela deseja 
conversar com a equipe do 
Atitude,ciente que a equipe 
que faz o trabalho na unidade 
vai retornar as atividades e 
vai conversar com a mesma. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

26.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuário 

O usuário está aceitando um 
trabalho informal como 
pedreiro, não fez uso essa 
semana e diz está praticando 
redução de danos. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

26.02.201
5 

Acompanham
ento de 
Grupo 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuários 

Os usuários estavam fazendo 
uso de álcool e crack, 
conversamos sobre redução 
de danos , e falamos sobre o 
tema família. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

26.02.201
5 

Abordagem 
de Rua 

Cavaleiro 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas Ruas I Concluído 
 



  

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

RUA ANIBAL RIBEIRO VAREJÃO, 3280, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES 

65 

 

26.02.201
5 

Reunião Curado II 
Articular ações e 
discutir casos 

Participaram da reunião o 
Conselho Tutelar, Educação e 
o CRAS, onde foi pactuado 
oficinas e palestras por parte 
do atitude e aproveitamos 
para discutir alguns casos. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

26.02.201
5 

Acompanham
ento de 
grupo 

Curado II 
Acompanhar 
usuários 

Foi dialogado no grupo sobre 
a inscrição social , e dois 
usuários não obtém cadastro 
,ciente que vamos articular 
com o CRAS para fazer a 
inscrição dos mesmos. 

Atitude nas Ruas I 
Em 
andament
o 

 

26.02.201
5 

Acompanham
ento de 
Grupo 

Curado II 
Acompanhar 
usuários 

Os usuários estavam na UPA 
do Curado II, e a equipe os 
acompanhou até o intensivo. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

26.02.201
5 

Deslocament
o 

Curado II Deslocar 
Deslocamos os usuários da 
Upa do Curado II ,para o 
intensivo. 

Atitude nas Ruas I Concluído 

 

26.02.201
5 

Acompanham
ento de 
grupo 

Imbiribeira 
(Ilha de 
Deus) 

Acompanhar 
usuários 

Usuários estavam fazendo 
uso de substâncias 
psicoativas, mas dialogaram 
com a equipe e juntos 
refletimos sobre estratégias 
de redução de danos e 
cuidados pessoais. 

Atitude nas Ruas II 
Em 
andament
o 

 

26.02.201
5 

Reunião Recife 
Alinhamento de 
Grupo 

Reunimos-nos na SERES, em 
discussão para alinhamento 
das atividades que, 
possivelmente a Equipe 
realizará nas Unidades 
Prisionais. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

26.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Pina 
Acompanhar 
usuário 

Segundo uma usuária, que 
estava no local onde o 
usuário vive. O mesmo teria a 
mais ou menos oito dias ido 
embora do local com sua 
companheira. A equipe 
solicita qualquer informação 
nos avisar.  

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

26.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Pina 
Acompanhar 
usuária 

Segundo uma amiga da 
usuária, a mesma teria 
retornado para o local onde 
mora, pois a mesma teve 
alguns problemas de saúde. A 
equipe solicita qualquer 
informação nos avisar. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

26.02.201
5 

Busca ativa 
Ibura (UR-
01) 

Sensibilizar 
usuário 

Realizamos ligação para a avó 
do usuário, a mesma não 
estava em casa solicitou que a 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o  
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equipe fosse ao local na 
próxima Quinta feira. 

26.02.201
5 

Abordagem 
de Rua 

Pina 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas III Concluído 
 

26.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Usuário esta há um tempo 
afastado do apoio, solicitou 
da equipe um retorno sobre 
sua situação. Ficamos de levar 
devolutiva. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

26.02.201
5 

Acompanham
ento 
individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Segundo amigo do usuário, o 
mesmo esta frequentando o 
Centro Pop em Jaboatão e 
esta ainda bastante 
desorganizado. A equipe 
pontuou, caso o mesmo o 
encontre novamente 
informar que a equipe estará 
pelo local todas as Quinta 
feira. 

Atitude nas ruas III 
Em 
andament
o 

 

26.02.201
5 

Divulgação do 
Programa 

Prazeres 
Divulgar o 
programa 

Através de abordagens e 
entregando panfletos, 
realizamos a divulgação do 
Programa.  

Atitude nas ruas III Concluído 

 

26.02.201
5 

Palestra Prazeres 
Apresentar o 
Programa 

Encontramos um Grupo de 
jovens em Prazeres, 
dialogamos sobre drogas e 
seus fatores, em seguida 
apresentamos do Programa. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

26.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Prazeres 
Articular com a 
rede 

Discutir caso de usuário 
menor de idade, que deseja ir 
para comunidade terapêutica. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

26.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Prazeres 
Articular com 
rede informal 

Dialogamos com alguns 
mormos, e deixamos 
panfletos já que os mesmos 
circulam por outras 
comunidades. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

26.02.201
5 

Reunião Boa Vista Alinhar o Fórum 

Discussão da reabertura dos 
encontros sistemáticos do 
Fórum Metropolitano de 
População em Situação de 
Rua, assim como alinhamento 
para o planejamento do 
Seminário para tratar das 
questões da população em 
situação de rua. 

Atitude nas Ruas II Concluído 

 

27.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Tamarineira 
Acompanhar 
Usuária 

Acompanhamento da usuária 
ao Hospital Correia Picanço 

Atitude nas Ruas II Concluído 
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27.02.201
5 

Deslocament
o de usuário 

Candeias Deslocar  
Deslocamos usuário do Apoio 
de Jaboatão, para o Apoio do 
Cabo. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

27.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Candeias Acompanhar 
Acompanhamos usuário do 
Apoio de Jaboatão, para o 
Apoio do Cabo.  

Atitude nas ruas III Concluído 

 
27.02.201
5 

Abordagem 
de Rua 

Engenho do 
Meio 

Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
Programa. 

Atitude nas ruas III Concluído 
 

27.02.201
5 

Reunião 
Engenho do 
Meio 

Alinhamento de 
Grupo 

Realizamos planejamento das 
atividades que serão 
realizadas na Unidade 
Prisional Feminina Bom 
Pastor. 

Atitude nas ruas III Concluído 

 

27.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Moreno 
Articular com a 
Rede 

A equipe atualizou o telefone 
do Conselho Tutelar e 
solicitou a escala,mas os 
cosenlheiros ainda estão 
organizando, aproveitamos e 
apresentamos a técnica da 
equipe. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 

 

27.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Moreno 
Articular com a 
Rede 

Articulamos com o Centro de 
Saúde Dr. Osmário Gomes de 
Araújo para possíveis 
parcerias nas nossas ações no 
território,mas no momento 
estão sem Chefia. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 

 

27.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Moreno 
Articular e 
discutir caso 

Articulamos com o CREAS a 
participação do Atitude em 
ações desenvolvidas pelo 
serviço, e discutimos o caso 
de dois usuários e o CREAS 
solicitou acompanhamento 
de dois usuários. 

Atitude nas ruas I Concluído 

 

27.02.201
5 

Articulação 
de rede 

Moreno 
Articular e 
discutir caso 

Articulamos possíveis ações 
no território e discutimos o 
caso de uma usuária. 

Atitude nas ruas I Concluído 

 

27.02.201
5 

Mapeamento  Moreno Mapear 

Mapeamos o território para 
identificar possíveis locais de 
uso , escolas e serviços de 
saúde. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 

 

27.02.201
5 

Acompanham
ento 
Individual 

Moreno 
Acompanhar 
usuária 

A usuária não estava na 
residência, a sua genitora e 
genitor informaram que ela 
esta mas tranquila, esta 
estudando e está dialogando 
mas com a família. 

Atitude nas ruas I 
Em 
andament
o 

 
28.02.201
5 

Busca ativa Candeias 
Sensibilizar 
usuário 

Não localizamos usuário. Atitude nas ruas I Concluído 
 

28.02.201
5 

Abordagem 
de Rua 

Candeias 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
Programa. 

Atitude nas ruas I Concluído 
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28.02.201
5 

Outras ações Piedade Outras ações 

Foi solicitado pelo 
administrativo , que a equipe 
fosse até a padaria para fatiar 
mantimentos. 

Atitude nas ruas I Concluído 
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7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

   

 ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 02 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 03 

ESTUDO DE CASO 12 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 01 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 02 

TOTAL 23 

 

 

O mês de fevereiro foi vivenciado de maneira mais tensa na unidade, em virtude 

da sensação de insegurança estabelecida no entorno do Apoio. O sentimento de 

insatisfação vem crescendo por parte dos vizinhos, fato que gera comportamentos de 

hostilidades para com funcionários e/ou usuários. Tornou-se frequente pessoas 

acionando a unidade para dirigir ameaças ou, por vezes, identificando-se como policiais, 

sem, contudo, apresentarem documento de identificação. Acrescentando, o mês foi 

marcado por homicídios em Jaboatão. Dentre eles, a três pessoas que eram usuárias do 

Programa. Tais situações favoreceram a aproximação com a Polícia Militar. Atualmente, 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO  2 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 4 03 



  

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

RUA ANIBAL RIBEIRO VAREJÃO, 3280, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES 

70 

 

a corporação do 6º Batalhão mostra-se bastante solícita às demandas do ATITUDE, bem 

como empenha-se em estratégias para aumentar a sensação de segurança nas 

proximidades do Centro 

Destaca-se que os oficiais do 6º Batalhão, insistem em orientarmos à instalação 

de maquinas que captem imagens da parte externa da unidade. O pleito já está na 

apreciação da Executora.  

As reuniões setoriais foram mantidas, no intuito de alinhar formas de atuação 

entre os diversos funcionários desta casa. De relevante valor, tais discussões vêm 

repercutindo em maior protagonismo profissional, fato que vem gerando maior 

propositura dos funcionários. 

Registra-se o desligamento de dois funcionários este mês, uma da recepção e um 

educador noturno. A primeira por apresentar dificuldade no manuseio dos dados 

quantitativos, bem como apresentar faltas sem as devidas justificativas; já o segundo, 

mostrava-se sem planejamento para as atividades noturnas, alem de apresentar 

dificuldade em conciliar o sono no horário preestabelecido.   

Em 03/02, ocorreu participação do ATITUDE em reunião sobre o CEASA.  A pauta 

que motivou nossa presença, a convite da Estação do Governo Presente de Afogados, 

referia-se ao crescente consumo de substancias psicoativas naquele Centro. 

Posteriormente, a discussão possibilitou desdobramentos em outras reuniões menores, 

a fim de discutir ações, especificas e focais , com a parceria do ATITUDE, Governo 

Presente, CEASA e UNINASSAU. 

Em 09/02, houve uma reunião com a executora e o núcleo de Jaboatão, momento 

em que as coordenações puderam compartilhar suas dificuldades, bem como avanços, 

almejando planejamento mais próximo da realidade de cada unidade. 

Em 10/02, aconteceu reunião colegiada, com representantes da gestão da saúde 

e da assistência do município. Ressalta-se o valioso espaço que o ATITUDE conquistou 
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vez que, a partir desse mês, constará assento para representante do Programa, nesse 

espaço de discussão, com proposta para acontecer mensalmente. 

 Em 23/02, fora realizada reunião com a coordenação de núcleo, esta coordenação 

e diretoria do IEDES, a fim de definir situação de três funcionários: a demissão dos dois 

e uma advertência ao funcionário que faltou trabalho durante carnaval. 

A consultoria esteve presente durante as discussões na reunião  técnica do dia 25. 

Contudo, vivenciou, com o núcleo, a festa comemorativa do carnaval, dia 11/02, 

realizada nas instalações do Centro de Acolhimento Intensivo. 

No mês em tela, aconteceram três reuniões técnicas, sendo uma realizada, 

excepcionalmente, na sexta, dia 20/02. Esclarece-se que, no dia 11/02, não houve 

reunião, em virtude da festa de carnaval. Urge compartilhar a estrutura que se propõe 

às reuniões: mantêm-se a parte dos informes administrativos e discussões de casos 

emblemáticos; porém, inseriu-se um (re) debruçar nas principais temáticas de nossa 

atuação. Assim, dividiu-se a equipe em subgrupos, estando, cada um, responsável, nesse 

primeiro momento, por um eixo da Assistência Social. A experiência vem se mostrando 

bem saudável, proporcionando uma retaguarda mais solida à equipe durante seus 

posicionamentos diários.  

Nos dias de fevereiro, este Apoio continuou enfrentando várias dificuldades 

relacionadas à informática, fato que acarretou sérios transtornos para o repasse das 

informações, em especial, dos dados quantitativos. Tal situação justificou a presença de 

Hamilton e de Pedro, ambos encarregados pela informática, sendo o primeiro pela 

Secretaria e o segundo pela executora. Por ocasião das visitas, identificou-se a 

fragilidade do Google drive, bem como a ausência de antivírus, além da morosidade da 

internet.  

Esta unidade recebeu a visita da Secretária Executiva de Políticas sobre Drogas do 

Estado, Sra. Márcia, com o objetivo de conhecer o serviço, em 11/02. Na ocasião, 
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contou-se com a presença de Rafael West, além da presidência e diretorias da 

executora. 

Em 13/02, oportunizou-se a realização de reunião de alinhamento entre o 

ATITUDE e a Assistência Social de Vitória de Santo Antão, conforme descrição anterior, 

pelo ATITUDE nas ruas. 

Em 24/02, a partir da colaboração das outras unidades (Cabo e Jaboatão), foi 

possível realizar vista dos usuários ao Jardim Botânico, momento de grande relevância 

para estimular a convivência social e ampliação dos conhecimentos. 

Em 26/02, aconteceu reunião entre representante da SERES e o ATITUDE 

(coordenações de núcleo e técnica, além da equipe três), com o propósito de refletir a 

atuação do Programa nas unidades prisionais. Como encaminhamento, a SERES 

agendará encontro entre representantes dos psicossociais das unidades e o ATITUDE, 

buscando alinhamento das ações, de forma a possibilitar a continuidade das ações pelas 

equipes do próprio sistema prisional.  

Realizado momento de avaliação da intervenção do ATITUDE junto à Colônia Penal 

Feminina do Bom Pastor, em 27/02. Na ocasião, esclarecemos e redefinimos atuações, 

bem como planejamos a participação do Programa durante evento que comemorará 

semana da mulher naquela unidade. 

Convém ressaltar que, no mês em pauta, não houve reunião do GGIM (Gabinete 

de Gestão Integrada do Município), a qual deveria ocorrer em 27/02. Contudo fora 

adiada para o dia 06/03. 

Mantivemos as reuniões de núcleo, as quais são avaliadas como preciosas, no 

sentido de estreitar a comunicação e definir a atuação que o Núcleo adotará frente às 

diversas demandas apresentadas.  

Semanalmente, garantiu-se a reunião com as três equipes do ATITUDE nas ruas, 

onde foi possível compartilhar duvidas e elaborar planejamento estratégico. Todavia, 
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em decorrência da proposta de trabalhar o território à noite, houve necessidade de 

reagendar as reuniões para as sextas feiras, às 13h.  

 Convém esclarecer que no mês em pauta, não houve colegiado de gestão, 

coordenado pela Secretaria, em virtude de ajustes internos, no Estado. 

 Por outro lado, considerando que fevereiro é o menor mês do ano, somado com os 

dias de carnaval, deparamo-nos com a diminuição no numero de reuniões técnicas, 

embora esta unidade tenha conseguido realizar uma fora do horário padrão, após 

pactuação com a equipe.  

 Quanto à consultoria, contou-se com sua participação em uma reunião técnica 

(25/02). Todavia, a mesma esteve presente durante festa de carnaval do núcleo (11/02). 
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8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO E APOIO 

8.1 PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia - (Total de atendimentos no mês) 
900 atend. 
Mês 

957 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 
450 atend. 
Mês (15 por 
noite) 

509 

 
 

  

9. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 
APOIO 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

SEXO 

FAIXA ETÁRIA 
TOTA
L 0 A 

11 
12 A 
17 

18 A 
23 

24 A 
29 

30 A 
40 

41 A 
59 

60 EM 
DIANTE 

NÃO 
INFORMADO 

MASCULIN
O 

0 0 31 39 26 9 0 0 105 

FEMININO 0 0 12 9 8 4 0 0 33 

TOTAL 0 0 44 47 34 13 0 0 138 

 

ABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

TOTAL DE PESSOAS 

QUE PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS 

ATENDIDOS 

(Atendimentos 

individuais) 

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

65 138 28 



  

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

RUA ANIBAL RIBEIRO VAREJÃO, 3280, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES 

75 

 

 

 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

1 3 4 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

03 0 03 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

133 05 0 138 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

03 0 03 

 

 

 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

GRUPOS ÉTNICOS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

15 59 74 
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COR / RAÇA TOTAL 

BRANCA 27 

PRETA 28 

PARDA 82 

AMARELA 1 

INDÍGENA 0 

TOTAL 138 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 89 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 5 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 5 

1 SALÁRIO MÍNIMO 21 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 11 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 1 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 4 

NÃO INFORMADO 2 

TOTAL 138 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

Grupos Operativos Meta Mínima – 04 

Grupo Psicólogo 03* 

Grupo de Serviço Social 07 

Grupo de Qualidade de Vida 03* 

Total 13 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social 218 

Atendimento Psicólogo 277 

Atendimento Qualidade de Vida 136 

Total 631 
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Em virtude dos dias carnavalescos, as atividades na unidade foram replanejadas, fato 

que inviabilizou a realização de atividades rotineiras, como grupos. 

Os grupos famílias aconteceram em menor quantidade, conforme já descrito 

anteriormente, em virtude de choque de agendas: semana de carnaval e dia de atividade 

externa, no Jardim Botânico.  

 

 

TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

SUBSTÂNCIA PSICOATIVA TOTAL 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

Oficinas 15 23 

Atendimento à Família 50 63 

Grupo Família 4 02 

DEMANDA DE ATENDIMENTO TOTAL 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM, ACOLHIMENTO DE NOVOS 

USUÁRIOS E USUÁRIOS RE-ACOLHIDOS 
46 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL À FAMÍLIA 63 

VISITA DOMICILIAR 0 

ASSEMBLEIA  04 

ATENDIMENTO NO TERRITÓRIO (EM CONJUNTO COM O 

ATITUDE NAS RUAS) 
0 

OUTROS/QUAIS? 0 

TOTAL GERAL 113 
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CRACK 127 

ÁLCOOL 7 

MACONHA 1 

COCAÍNA 1 

OUTROS 2 

TOTAL 138 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

ORIGEM DA DEMANDA TOTAL 

ESPONTÂNEA 48 

APROXIMAÇÃO DE RUA 3 

ATITUDE NA RUA 21 

REDE SUAS 13 

REDE SUS 5 

CONSELHO TUTELAR 2 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

MÍDIA 0 

OUTRO (A) USUÁRIO (A) 39 

OUTRA ORIGEM 7 

TOTAL 138 
  

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

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 12 

AIS 03 17 

AIS 04 04 

AIS 05 05 

AIS 06 94 

AIS 07 01 

AIS 09 01 

AIS 10 04 

Total Geral 138 
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TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 02 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 07 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO POR USO DE DROGAS 12 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 01 

OUTROS (ABANDONO) 03 

TOTAL 25 

TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISSIONAL TOTAL 

SIM 63 

NÃO 75 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 138 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 84 

NÃO 54 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 138 

 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 74 

NÃO 64 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 138 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

CREAS 0 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 
POPULAÇÃO DE RUA 

0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 37 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 09 

CENTRO POP 
03 

CONSELHO TUTELAR 0 

CENTRO DA JUVENTUDE 0 

OUTROS  0 

TOTAL 50 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 03 

CTA 01 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 11 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 04 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 0 
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HOSPITAL GERAL 06 

UPA 06 

OUTROS (03-USF; 01-Hospital Correia Picanço) 04 

TOTAL 35 

  

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 08 

INSS 0 

ONG 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA (03-CPP ; 03-C.T 
CATSMA) 

06 

OUTROS 05 

TOTAL 19 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 09 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

TRABALHO INFORMAL 01 

TRABALHO FORMAL 0 

OUTROS 0 
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TOTAL 10 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 213 

ABORDAGEN NAS RUAS (PESSOAS) 600 3332 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 16 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 30 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 4 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 5 

AÇÕES METAS EXTRAS EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 12 

VISITA DOMICILIAR 13 

ABORDAGEM DE RUA 19 

REUNIÕES 8 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 14 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 2 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 11 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 12 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 155 

OUTRAS AÇÕES 4 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 
REALIZADAS 

4 

TOTAL 254 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 

 No mês de fevereiro, o Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão seguiu com 

seu propósito de garantir atenção à população em extrema vulnerabilidade social, a qual 

expressa maior necessidade dos serviços socioassistenciais.  

 Convém ressaltar que o funcionamento desta unidade, no referido período, 

esbarrou em dificuldades estruturais que, por vezes, permaneceram limitando espaços 

para a execução das atividades propostas. Ressalta-se, mais uma vez, a dificuldade com 

os portões da casa, os quais não oferecem qualquer segurança à equipe e usuários, bem 

como o nível de calor, no imóvel, fato que dificulta a dinâmica da casa.  

 Na oportunidade, destaca-se a atenção e cuidado que o IEDES vem apresentando 

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

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

necessidades emergenciais e providenciar as medidas cabíveis. Convém, registrar os 

avanços com o departamento de Recursos Humanos, o fato tem facilitado o diálogo e 

desenvolvimento de ações burocráticas rotineiras. 

 No mês em analise, a equipe observou, durante as assembléias, principalmente, 

que os usuários apresentaram amadurecimento emocional, que repercute na 

minimização de conflitos gerados pela própria convivência diária.  

 Destaca-se que aguardamos o agendamento da reunião entre os agentes 

envolvidos nas ações de rua, conforme solicitação à coordenação Municipal de Política 

sobre drogas de Jaboatão, pleito, por vezes, reiterado durante o mês. 
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 É explícita a vontade de fazer acontecer em todos os lados. Essa força tem trazido 

um novo olhar para o Apoio de Jaboatão. A equipe vem investindo, sempre, em formas 

mais leves e atrativas para o desenvolvimento das atividades. Como resultado, é 

perceptível o aumento nas participações de grupos. Reconhece-se o grupo enquanto 

local de troca e crescimento.  

 Diante do exposto, percebe-se que adequações ainda são necessárias com vistas 

à melhoria contínua do processo de construção e reconstrução de procedimentos e 

dinâmicas, seja de usuários ou dos profissionais, sempre visando o alcance dos objetivos 

perseguidos por todos.  
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12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

QUADRO DE CIs – JANEIRO/2015 (ACOMPANHAMENTO) 

ITEM Nº DA CI DATA ASSUNTO SITUAÇÃO 

1 032 02/02 
Solicitação de 

Grade  
Pendente  

2 035 05/02 

Conserto dos 

degraus da escada 

caracol 

Atendido  

3 037 10/02 
Substituição da 

porta da cozinha 
Pendente 

4 038 10/02 

Conserto dos 

ventiladores da 

recepção e da sala 

Pendente 
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5 039 10/02 

Material para 

oficina de drinks 

sem álcool 

Não atendido 

6 040 12/02 
Pagamento de 

diárias 
Pendente 

7 041 12/02 
Pagamento de 

diárias 
Atendido 

8 042 21/01 
Pagamento de 

extras 
Pendente 

9 043 19/02 
Material de 

expediente 
Pendente 

10 047 

23/02 Conserto do 

degrau da escada 

caracol 

Pendente 

11 048 
25/02 Solicitação de 

cadeado 
Pendente 

12 051 

27/02 Solicitação de 

extintores de 

incêndio  

Atendido 

 

 

 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO:     FEVEREIRO/2015. 

 

1. APRESENTAÇÃO 
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 O presente relatório tem como objetivo apresentar a Secretaria de Desenvolvimento 

Criança e Juventuide e ao IEDES, de maneira qualitativa e quantitativa, as atividades realizadas 

no Centro de Acolhimento Intensivo de Jaboatão, no período de FEVEREIRO DE 2015. 

Descrevemos neste documento todas as ações desenvolvidas na referida unidade, durante o 

corrente mês, como grupos, passeios culturais, oficinas, atendimentos à família, atendimentos 

individuais, atividades externas, reuniões, investimentos na inserção sócio produtiva, entre 

outras.  

 Em sua proposta metodológica, apresenta o Centro de Acolhimento Intensivo, que 

oferece atenção integral aos usuários do serviço e seus familiares, oportunizando a elaboração 

de um projeto de vida e o favorecimento à socialização com a comunidade, o (re) 

estabelecimento de vínculos familiares aos que se encontram comprometidos e, por tal, depara-

se em situação de vulnerabilidade face ao abuso de substâncias psicoativas, tendo como 

propósito o fortalecimento da auto-estima, o desenvolvimento da autonomia e 

responsabilidade. 

 Durante o mês em pauta, contabilizou-se 12(DOZE) admissões sendo oriundos do Apoio 

de Jaboatão dos Guararapes (JB.433); (JB.3352); (JB.1248); (JB.990); (JB.1079); (RC.01.3947); 

(JB.1277); (JB.1306); (RC.01.2002); (JB1319); (RC.01.2803); (RC.01.1744). Nesse período, 

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

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

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

desligamentos, existiram  17 (DEZESSETE) durante o mês em tela, sendo, 12 (DOZE) por 

solicitação de registros: ( JB.1555); ( JB.1283); ( JB.1282); (RC.01.4050); (JB.1189); (RC.01.1437); 

(RC.01.370); (RC.01.5051); (JB.233); (RC.01.3113); (RC.01.3141); (RC.01.3978); 01 (UM) por uso 

de drogas (RC.01.1634) ,  01 (um) por avaliação técnica (JB.1226); e 03 (três) por agressão física 

(JB.735); (RE.01.941); ( JB.1036).  

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 
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Endereço: Rua D. Maria José Amaral Leite, 489 Candeias - Jaboatão dos Guararapes 

Telefones de Contato: 3468-0058 / 89235524 

Executora: IEDES 

E-mail: atitudeintensivo.jaboatao@gmail.com 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA PRISCILA CRISTINA LINHARES DE CARVALHO 

SUPERVISÃO MARCIA CRISTINA DA SILVA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL ALEXSANDRA DO NASCIMENTO GOMES TAVARES 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL HELLEN SUSY DA SILVA RAMOS 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA ANNE CRISTINA VERÇOSA 

CUIDADORES CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORES IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADOR SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSE DA SILVA 

EDUCADOR SOCIAL RIVERSON JOSE DE MELO VICENTE 

EDUCADOR SOCIAL DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE MORAES 

EDUCADOR SOCIAL EDVAN SATURNINO MARTINS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO MAYARA SUELLE MARIA DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA DE LIMA ALVES 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

mailto:atitudeintensivo.jaboatao@gmail.com
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AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

SERVIÇOS GERAIS LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

MOTORISTA BRENO CESAR DA SILVA RANGEL 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA OSVALDO JOSE DA SILVA 

VIGIA EDMILTON GOMES BARBOSA 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA JOSE ALVES BARBOSA IRMAO 

VIGIA JOSE ROBERTO DA SILVA 

   

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL LAIS BATISTA BOTELHO 

MOTORISTA IRANDIR LUIZ DE LIMA 

 

 

 

 

5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

 

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

desenvolvidas, durante o mês de FEVEREIRO de 2015, na unidade do Centro de Acolhimento 

Intensivo de Jaboatão dos Guararapes - Programa ATITUDE, no intuito de fornecer dados 
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concretos sobre a operacionalização do referido Programa, possibilitando uma melhor 

visibilidade e avaliação de resultados. 

 No corrente mês continuamos buscando alternativas para manutenção do cuidado para 

além do Atitude. Nessa perspectiva, fortalecemos a parceria com a rede socioassistencial, a fim 

de oportunizar o cuidado através de encaminhamentos aos serviços da Assistência Social como 

CRAS, CREAS, NASF, ESF, Governo Presente.  

 Quanto à inserção sócio produtiva, a equipe vêm realizando encaminhamentos à 

agências de emprego, motiva ainda a entrega de currículos e  matrícula em cursos 

profissionalizantes. Em fevereiro, tivemos 01 pessoa foi inserida no mercado formal de trabalho 

e 04 pessoas no mercado informal. 

 Em relação aos encaminhamentos à rede de saúde, o trabalho vem se efetivando com 

atendimentos diários dos usuários, nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto-

atendimento, Centro de Testagem e Aconselhamento, Policlínicas e CAPS AD, sendo observados 

avanços positivos na resolução das demandas. Entretanto, é necessário destacar que existem 

algumas especialidades, como oftalmologista, ortopedista, psiquiatra e psicoterapia, cujo 

atendimento é mais difícil, diante da enorme demanda da própria população. 

 Atualmente, há uma prioridade na intervenção voltada às famílias devido à 

complexidade e à necessidade de envolver esforços das próprias famílias, da 

comunidade local e de diferentes setores sociais para o enfrentamento da 

vulnerabilidade do ambiente familiar e social. É imprescindível fortalecer outros vínculos 

significativos, como participação comunitária, amizades, trabalho, pois percebemos ser 

de extrema importância o investimento na construção coletiva de um sentido para a 

mudança de hábitos e condutas. Observa-se pouca participação da família junto ao 

processo de cuidado do usuário, contudo, ainda nota-se um quantitativo de familiares 

que comparecem sistematicamente nas visitas de final de semana. Diante disto, a 

equipe busca estratégias de intervenção junto às famílias durante os finais de semana. 
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 Na área de Educação, pontuamos ser enfatizado a matrícula dos usuários do 

Programa no ensino formal, os quais, dentro das singularidades estão tendo uma 

atenção especial da Escola Municipal Paulino Menelau e Municipal Pedro Barros Filho.  

Apesar dos avanços conseguidos com as articulações na rede socioassistencial, 

observamos dificuldades quanto a oferta de cursos profissionalizantes no município e acesso ao 

CAPS de Transtorno Mental. Registramos que, aos poucos, estamos conseguindo estreitar a 

parceria junto aos diversos dispositivos através da articulação com  a Gerencia Municipal de 

Política Sobre Drogas.  

Diante do exposto, observamos que, pela natureza do serviço, no qual há uma freqüência 

de admissões que exigem a retomada de orientações aos novatos no Centro, são postos novos 

processos de entendimentos das realidades singulares e dos momentos de adaptação mútua 

entre profissionais e usuários. Neste sentido é imprescindível não se perder o referencial de 

acolhimento do serviço, para isto estamos trabalhando frequentemente em reunião técnica os 

aspectos do cotidiano do serviço, e estudos de casos, visando otimizar o atendimento ofertado. 

Destacamos que cada usuário necessita de um olhar e escuta singular independente do período 

de permanência no serviço, esta prática singular acontece, no decorrer do processo de cuidado, 

com todos acolhidos com apoio também aos familiares. 

Tivemos a presença de Hamilton da SEDAS, para uma breve conversa sobre o 

andamento das planilhas, dúvidas e encaminhamentos diversos. No momento, o auxiliar 

administrativo encontrava-se ausente em reunião externa. Tratou-se de uma visita informal, 

porém sempre avaliamos como muito bem vinda.   

Ressaltamos que a funcionária afastada por motivos de saúde, Alexsandra Tavares, 

permanece ausente, porém, gostaríamos de destacar o empenho, dedicação e integração que a 

substituta, Elisangela Victor vem conseguindo desenvolver diante das atribuições a que foi 

destinada. Reforçamos a pontualidade da mesma em relação a sua carga horária, entrega de 
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relatórios, assiduidade e compromisso em todo processo de cuidado com os usuários, além de 

ser bem quista por toda a equipe.  

Como havíamos sinalizado no relatório anterior, o núcleo Jaboatão vem em fase 

experimental do novo modelo de PIA único. O mesmo entrou em vigor no dia 01/02 e foi 

pensado com a finalidade de nortear o manejo técnico dos dispositivos, e dessa forma tecer um 

olhar mais próximo ao público que acompanhamos, promovendo um maior cuidado ofertado. 

Lembrando que o mesmo estará em avaliação pelos equipamentos por um determinado 

período.  

Seguindo o planejamento mensal, gostaríamos de antemão parabenizarmos todo 

núcleo Jaboatão pela linda festa de Carnaval realizada no Centro Intensivo. Trata-se de uma data 

comemorativa bastante esperada e desejada pelos usuários do serviço. Pensando na 

grandiosidade do evento, as equipes dos quatro dispositivos tiveram a feliz idéia de realizarmos 

nosso momento, conjuntamente. E como não poderia ser diferente, foi vivenciado um momento 

de descontração, brincadeiras, sorteios, apresentações de grupos convidados, concurso de frevo 

e mascaras, lanche e coquetéis de frutas (sem álcool) feitos na hora por um usuário do Apoio 

Jaboatão. Tivemos a participação de todos os usuários (Apoio e Intensivo), Familiares dos 

dispositivos, da Consultora Michele Campos e da nossa Coordenadora, Karla Coutinho. 

Ressaltamos que toda ornamentação e adereços expostos foram confeccionados durante as 

oficinas com os educadores pelos usuários do núcleo.  

Gostaríamos de ressaltar a solicitação de afastamento de sua função do então Aux. 

Administrativo, Fábio. Neste período, foi realizado acolhimento de toda equipe da profissional, 

Mayara Suelle, que inicialmente acompanharia o trabalho dos administrativos dos demais 

serviços, porém, com a solicitação do atual administrativo, Mayara segue no Centro como novo 

aux. Administrativo desde o dia 05/02. 

Voltamos a receber a presença de Dayse, Nutricionista, a fim de acompanhar todo o 

processo de manipulação dos alimentos, esta realizou algumas orientações com as cozinheiras, 

como também informações sobre o recebimento dos materiais solicitados e construção da 



  

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

RUA ANIBAL RIBEIRO VAREJÃO, 3280, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES 

93 

 

dispensa, já solicitada à executora, anteriormente. Em acompanhamento, também tivemos a 

presença de Malu Freire para Monitoramente da Secretaria, na perspectiva de avaliar e dar 

andamento as solicitações e acordos pactuados com a executora IEDES, anteriormente.  

No mês corrente, realizamos alguns passeios, dentro da programação do grupo expressão 

e da oficina de percussão.  Destacamos as solicitações de outros serviços para apresentação do 

grupo de percussão e capoeira facilitados pelos Educadores: Márcia Maria, Cristiano Silva e 

Riverson. As apresentações aconteceram no CAPS ad de Prazeres; CAPS de Transtorno de 

Jaboatão e o Intensivo de Recife/ Aldeia. 

 Recebemos recentemente a presença do Capitão Érico Ferraz no Centro Intensivo. A 

visita foi realizada para maior aproximação e conhecimento do Capitão aos equipamentos, já 

que o mesmo assumiu o 6º Batalhão de Polícia Militar de Jaboatão dos Guararapes há 

aproximadamente 15 dias.  No Momento, o Capitão nos forneceu e-mail da Instituição e 

telefone para qualquer contato e/ou necessidade. 

 

5.1 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 

 

Neste mês, além da realização dos grupos Prevenção e com os Usuários de referência 

foram realizados atendimentos individuais para evolução do PIA, escutas individuais, mediação 

de conflitos e resolução de problemas, acompanhamento em instituições da rede 

sócioassistencial, acolhimento de novos usuários, encaminhamentos para retirada de 

documentação, visita domiciliar, articulação com Comunidade Terapêutica e inserções no 

mercado de trabalho informal.  

Como de costume, os atendimentos voltados para evolução do PIA tiveram por finalidade 

fazer uma reflexão com os usuários sobre seu projeto de vida. Em cada encontro, os avanços e 

entraves são verbalizados. Em relação aos atendimentos que visam mediar conflitos, o que se 
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espera é melhorar o relacionamento interpessoal de todos no espaço e evitar contratempos e 

mal estar. De uma maneira geral, são feitas intervenções individuais e em grupos, dependendo 

sempre da necessidade.     

Sobre os acompanhamentos institucionais, neste referido mês, pode-se destacar a ida a 

Delegacia de Policia Civil de Jardim Piedade, no dia 10, que teve por objetivo gerar um boletim 

de ocorrência para um usuário sobre o extravio de documentação, objetivando assim que 

pudesse dar entrada na 2º via de sua CTPS. Realizamos uma visita institucional a Escola 

Municipal Paulino Menelau, no dia 19, onde a finalidade foi a de matricular uma usuária na 

turma do 2º módulo, para que a mesma pudesse iniciar seu processo de alfabetização. Vale 

salientar que a mesma iniciou suas aulas, no turno noturno, no dia 23-02-2015. Destacamos 

alguns encaminhamentos dos usuários para as antigas escolas  com o objetivo de resgate do 

histórico escolar, para que assim pudessem, futuramente, se inscrever em um curso 

profissionalizante.    

Em relação à retirada de documentação, neste mês, foram feitos encaminhamentos de 

usuários, para uma Agência da Caixa Econômica Federal para que pudesse solicitar o extrato de 

seu PIS, objetivando assim poder dar entrada na 2º via de sua CTPS. Vale destacar que, em 

parceria com o Apoio Jaboatão, usuários foram encaminhados, visando iniciar uma turma de 

elevação escolar, no próprio Apoio, na turma intitulada “Programa Paulo Freire”. As aulas 

iniciaram no dia 19-02-2015 no horário da tarde.  

Destacamos como positivo e de extrema importância a realização de visita domiciliar na 

residência de uma usuária, na comunidade Ilha de Deus. A finalidade desta visita foi informar a 

família da mesma que ela encontrava-se no Programa Atitude, conversar com seus familiares 

sobre a importância da família nesse processo de cuidado e também buscar documentação civil. 

Nesse encontro foi possível resgatar o RG, CPF e Certidão de Nascimento da usuária. A família 

ficou feliz em vê-la, tendo em vista que estavam sem noticias da mesma há mais de um mês e 

se prontificaram a visitá-la no serviço.  
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Diante da necessidade frente a sua vulnerabilidade, foi realizada uma articulação com 

uma Comunidade Terapêutica da cidade de Fazenda Nova - PE, objetivando realizar a 

transferência de um usuário. Ocorre que o mesmo estava preocupado com o fato de que 

pudesse ser visto em Jaboatão, tendo em vista sua ameaça em bairros do Recife. O mesmo 

começou a desenvolver um comportamento de perseguição, acreditando que a qualquer 

momento alguma de suas ameaças se dirigisse até o serviço ou o esperasse nas proximidades. 

Diante de tal fato, o usuário começou a apresentar comportamento introspectivo e pouco 

participativo, tornando-se ainda mais reservado e distante da rotina da casa. Por este motivo, 

foi articulada sua transferência.  

No tangente a novas inserções no mercado de trabalho, em fevereiro dois usuários 

conseguiram vaga no mercado informal. Um deles como Flanelinha e o outro no ramo da 

construção civil. Todavia, os dois não tiveram êxito nesses ofícios. Foi constatado que, apesar 

das reflexões e sensibilizações, durante o planejamento do PIA, ambos, não estavam preparados 

para terem saídas recorrentes do Intensivo, bem como lidar com dinheiro, pois aproveitaram as 

saídas para fazer uso abusivo de SPA, em especial do álcool e por este motivo essas saídas para 

trabalho foram repensadas, avaliadas e suspensas, momentaneamente, visando assim 

promover um cuidado com os usuários e evitar que os mesmos perdessem o foco de 

planejamento do PIA.   

Fazendo um levantamento geral dos pontos positivos e dos entraves encontrados pelo 

setor de psicologia em fevereiro, temos que destacar a dificuldade em articular, para os usuários 

do serviço, encaminhamento para cursos profissionalizantes. Tendo em vista que as inscrições 

no CRAS estão suspensas por tempo indeterminado. Como ponto positivo, temos a iniciativa do 

Apoio em promover a turma de elevação escolar, objetivando alfabetizar os usuários. Esse 

projeto destacou-se como relevante, tendo em vista que alguns usuários estavam com o desejo 

de dar continuidade no processo de elevação escolar, mas por não terem documentação alguns 

não puderam se matricular na Rede de Ensino Pública.  
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 As atividades no decorrer do mês de fevereiro tiveram como prioridade, incentivo à 

participação familiar no acompanhamento dos usuários do Centro através de telefonemas, 

atendimentos individuais e acolhimento durante as visitas no próprio espaço.  Também 

direcionamos nossas atividades de acordo com o calendário comemorativo do mês. 

Continuamos tendo como direcionamento a observação das demandas evidenciadas no 

decorrer do acompanhamento dos usuários, na área comportamental, relacional e no processo 

de cuidado individual e coletivo.  

 Mantendo os contatos individuais, é favorecido na construção dos PIA’s, ( Plano 

individual de acompanhamento), o incentivo à reflexão sobre o processo de reorganização de 

vida, com a inclusão sócio-produtiva, o resgate de vínculos familiares e integração no meio 

social.  

   Estávamos mantendo o trabalhando de inserção no Aluguel Social dos usuários, 

Adriano Francisco e Flávio José, os quais subitamente, ao retornarem ao Centro, após o dia de 

trabalho, fizeram a solicitação de Desligamento do Programa, justificando que já teriam alugado 

um local para morar, desistindo do Aluguel Social. Em ambos os casos estes usuários estavam 

se mantendo em suas atividades profissionais, pelo menos, até o momento.    

 Mantendo o contato individual, e na área de Saúde, registramos que na maioria dos 

acompanhamentos, tivemos a avaliação do setor de Qualidade de Vida, o qual, através da 

avaliação da Técnica responsável, faz os encaminhamentos para   as Unidades Básicas de Saúde, 

para os cuidados clínicos, odontológicos,  preventivos e curativos quanto às doenças 

sexualmente transmissíveis.  Tivemos neste mês, um encaminhamento à Policlínica Carneiro 

Lins, em Jaboatão, para um possível acompanhamento do usuário Luis Vicente,  o qual demanda 

de um suporte psicoterápico, diante da identificação técnica de   sofrimento psíquico, o mesmo 

está no processo de inclusão. Acrescentamos que temos um usuário, chamado, Fábio Calazans, 

que possui uma doença, considerada rara, que é a Esferocitose Hereditária, o qual está em 

acompanhamento pelo Hemope; com previsão de realizar uma cirurgia para a retirada de um 
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órgão, devido às complicações geradas pela doença; acrescentamos que a família está presente 

neste processo. 

 

 

 

5.2 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Durante o mês de fevereiro, foi realizado visita domiciliar, atendimentos às famílias, 

acompanhamento dos planejamentos individuais dos usuários de referência, assim como 

atendimentos/intervenções aos não referenciados, participação nos estudos de casos, 

facilitação de grupos de trabalho, mediação de conflitos, elaboração de relatórios, articulações 

institucionais e participação na festividade de carnaval. 

Destacamos que alguns encaminhamentos tornaram-se restritos, tanto pelo 

funcionamento das instituições, quanto pela redução das saídas terapêuticas durante as 

festividades de carnaval, considerando o aumento dos riscos existentes em tais eventos. A 

equipe trabalhou conjuntamente no sentido de sensibilização dos usuários em se preservarem 

nesse período. Ressaltamos resistência de alguns usuários nesta aceitação.  

Quanto à documentação, dois usuários resgataram suas reservistas na Junta Militar de 

Jaboatão. Também foi recebida 01 Certidão de Nascimento e 01 Cartão do Bolsa Família, 

advindos de Centro POP de Contagem – MG. Continuamos realizando articulação junto a Escola 

do Espírito Santo, solicitando o Histórico Escolar do mesmo usuário, porém estamos 

encontrando dificuldades em tal envio. Foram realizados também vários encaminhamentos à 

Casa da Cidadania, solicitando 2ª via de Registro de Nascimento, à Junta Militar para aquisição 

da Carteira de Reservista, ao Fórum Eleitoral para regularização e retirada do Titulo de Eleitor e 

ao Foto Beleza para adquirir fotos para todas as documentações. 
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Contato realizado com o CRAS do Município de Jaboatão, para esclarecimentos referentes 

ao PRONATEC e Bolsa Família. Quanto ao Pronatec, foi recebida a informação de que as 

inscrições estavam suspensas, inclusive para cadastro de reserva, devido a grande demanda. 

Também entramos em contato com a sede do Bolsa Família do Munícipio, para esclarecimentos 

sobre recadastramento de benefícios concedidos em outros Estados.  

Registramos contatos com as outras Unidades do Programa, com destaque para o Apoio 

Jaboatão, para acompanhamento, repasse e recebimentos de informações referentes a usuários 

e ex-usuários do espaço. 

Continuamos a participação na “Formação de Políticas Sobre Drogas”, promovida pela 

Prefeitura de Jaboatão, com encerramento do 7º módulo ao término deste mês. Encerramento 

do curso pré-agendado para o final do próximo mês. 

Quanto às questões de saúde, as queixas são levadas a Técnica de Qualidade de Vida, que 

providencia, dentro das possibilidades existentes na Rede, os encaminhamentos necessários. 

No entanto, um usuário foi encaminhado ao CAPS ad do Recife – RPA 05, para readmissão, local 

pelo qual já era acompanhado anteriormente. 

Quanto a Inclusão Socio-produtiva tivemos um Usuário que iniciou na Empresa 

Borborema seu trabalho formal, na função de Cobrador de Ônibus; Um Usuário que está 

participando da entrevista na Rede de Supermercado Extra, aguardando resposta;  Uma Usuária  

engajada no trabalho informal na praia e um outro Usuário que já foi admitido no Intensivo com 

seu trabalho formal. Alguns outros usuários estão em continuidade ao Planejamento (PIA) 

seguindo nas entregas de Currículos e inscrições em Agências de Empregos.  

No que concerne ainda a inclusão sócio produtiva, temos 01 usuário que foi chamado para 

trabalhar como ajudante de marceneiro no momento da entrega do currículum, porém, antes 

de terminar o primeiro expediente, resolveu desistir da atividade, devido forte incomodo 

quanto ao uso de cola de sapateiro no local. Um outro usuário permanece como garçom em 

barraca da praia de forma periódica e outro permaneceu na mesma atividade por 05 dias a fim 
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de conseguir recurso para retirada de documentos e passagens para translado de ônibus. 

Sinalizamos outro usuário que realizou trabalho informal como pintor automotivo durante 03 

dias, solicitando desligamento em seguida. Um fez inscrição na Agência de Trabalho de 

Jaboatão, recebendo dois encaminhamentos e participando de duas entrevistas para frentista. 

Está aguardando o resultado. Contamos com duas entregas de currículos na rede de 

supermercados extra. 

No que se refere à Escolarização, três Usuários foram inscritos no Programa Paulo Freire 

realizado no Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão; Uma usuária Inscrita no Pro jovem na 

Escola Nova Divinéia; Três usuários iniciando no EJA, da Escola Paulino Menelau e dois Usuários 

aguardando Histórico Escolar para matricular-se também no EJA na Escola Paulino Menelau. 

Encaminhamentos de 04 usuários aos Fóruns de Olinda e Recife, para palestra e 

assinatura, devido cumprimento de pena e regularização do processo de judicial.  

Foram realizados atendimentos as famílias para articulação de visitas e saídas 

terapêuticas, orientações quanto ao funcionamento e regras do Programa e comunicação de 

desligamento. Como parte do processo de cuidado, realizamos recentemente uma visita 

domiciliar, em conjunto com o usuário, para sensibilização com a família, para maior 

participação e acompanhamento em todo processo, assim como compartilhado o formato de 

funcionamento do Programa. Também fornecidas orientações quanto à rede de serviços. 

Destacamos baixo número de famílias presentes as reuniões e visitas. 

Em resumo, foram realizadas articulações com o Centro POP de Contagem – MG, Escola 

Merces Garcia – ES, VEPA, Bolsa Família, CRAS Jaboatão, CAPS ad René Ribeiro ( DS V – Recife), 

Junta Militar e com outras unidades do Programa, Apoio Jaboatão e Intensivo Cabo. 

Como desafios, mantemos a necessidade de melhoria na rede de serviços, em especial a 

da assistência, com destaque para os feriados e finais de semana, quando não temos acesso  aos 

locais para encaminhamentos em casos de desligamentos. Também destacamos a dificuldade, 

no momento atual, quando não estamos tendo ocupações do Governo Presente para retirada 
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de documentos e que a Casa da Cidadania está com seus serviços suspensos. Além disso, 

colocamos como extenso o prazo de entrega das Certidões de Nascimento e Registros de 

Identidade pelo Balcão e Casa da Cidadania, que chegam a ser de 02 a 03 meses, atrasando todo 

o processo de retirada de outros documentos. Sugerimos averiguar a possibilidade de convênio 

semelhante com o já existente no Patronato Penitenciário, onde o usuário pode tirar a RG sem 

ônus, diretamente no Expresso Cidadão. Continuamos deficientes no que se refere a 

informações da existência de Cursos Profissionalizantes, sugerindo convênios realizados a serem 

articulados pela gestão. Aguardamos a construção / adaptação da sala de grupos, visto que a 

inexistência deste espaço vem causando dispersão dos usuários e dificuldade na organização 

das atividades.  

Apresentamos como dificuldade a matrícula no ensino regular, haja vista o resgate dos 

históricos escolares, que muitas vezes acontecem de forma morosa. Concessão de recursos para 

o transporte dos usuários que não dispõem de recursos para ida a cursos, escolas e consultas 

médicas. Locais para realização de psicoterapia vista ser uma forte demanda entre os usuários 

atendidos por este serviço. 

Destacamos como positivas as visitas domiciliares realizadas neste mês com intuito de 

resgatar e reestruturar os laços familiares fragilizados e/ou rompidos; e as visitas institucionais, 

aos Abrigos Lar de Maria, Casa da Madalena e Conselho Tutelar com objetivo de fortalecer e 

resgatar laços afetivos maternos e paternos, despertando o senso crítico e a devida 

responsabilidade de cada responsável pelos incapazes ali acolhidos. 

 

5.3 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 

 

 Com a recente readmissão de um usuário, que apresentou estar em sofrimento mental 

durante o acompanhamento, sendo identificada a necessidade de um acompanhamento 
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medico específico, foi encaminhado para no  CAPS Transtorno do Município, onde esta 

realizando tratamento. Ressaltamos o sucesso nas articulações realizadas com a Secretaria de 

Saúde do Município de Jaboatão dos Guararapes como: encaminhamentos ao CTA – CENTRO DE 

TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, UBS clinico geral e dentista. 

 Observamos que durante o mês em tela, apesar do empenho e trabalho desenvolvido, 

as articulações aconteceram de maneira restrita diante da mudança de horário de 

funcionamento das unidades de Saúde do Município, até as 14h. Porém fomos informados que 

a partir do mês seguinte, voltará ao funcionamento normal. 

 Foram realizadas ainda neste mês escutas individuais aos usuários acompanhados e aos 

familiares e mediação de conflitos durante o cotidiano das atividades do Centro. Gostaríamos 

de destacar a contagem e reposição das medicações dos usuários, realizada semanalmente. 

Além da participação nas reuniões de turno e reuniões técnicas, toda quarta feira e assembléias, 

quinzenalmente.  

 

         5.4 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO EDUCADOR SOCIAL 

  

 Dentro das atividades do mês de fevereiro, todos os profissionais e usuários se 

dedicaram às atividades voltadas ao período carnavalesco, destacamos a confecção de mascaras 

carnavalescas durante as atividades dos educadores nos plantões diurnos e noturnos, para os 

usuários participarem do concurso de mascaras na Festa de Carnaval do Intensivo. Avaliamos 

como bem positivo esse momento de integração e produção das mascaras. Houve ainda a 

construção da ornamentação do espaço e dos adereços carnavalescos para a festa. Gostaríamos 

de ressaltar o interesse e a criatividades que os usuários demonstraram.  

 Devido ao sucesso do resultado da Oficina de Percussão e Capoeira, os participantes 

receberam convites para apresentações externas, o que possibilitou a exibição do trabalho no 

CAPS ad Jaboatão, CAPS Transtorno de Jaboatão e Centro de Acolhimento Intensivo Recife. 
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Aproveitamos o momento para apresentar o trabalho desenvolvido com usuários de Crack e 

outras drogas, no Programa ATITUDE – Intensivo Jaboatão. Todas as oficinas foram 

desenvolvidas com muita dedicação, entusiasmo e participação. 

 Durante os dias de carnaval foram desenvolvidas dinâmicas lúdicas, brincadeiras, banho 

de piscina, mela-mela, concurso de fantasias, do melhor passista de frevo, brindes e muita 

diversão.  Vale salientar que as atividades aconteceram durante o dia e foram encerradas ás 

17h50min. 

 No decorrer do trabalho realizado durante as oficinas e grupos, percebemos que as 

relações entre os usuários e também usuários/ técnicos tornam-se mais integradas, facilitando 

assim um ambiente mais harmonioso e minimizando conflitos de convivência.   

 Destacamos nesse momento como entrave a falta de um violão para realização de 

algumas atividades grupais, assim como um caixa de som e microfone. Em relação aos avanços, 

observamos o trabalho da equipe no corpo a corpo com os usuários, percebi mais organização 

na hora das refeições, nas atividades externas e na convivência nos quartos.  

 

 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS À FAMÍLIA 

No que diz respeito às atividades realizadas com as famílias, neste período houve foco 

no incentivo e articulação junto a  alguns familiares tendo em vista a possibilidade de retorno 

dos usuários  para suas residências, favorecendo assim o convívio e estreitamento familiar.  

Foram realizados atendimentos individuais às famílias para articulação de visitas e saídas 

terapêuticas, orientações quanto ao funcionamento e regras do programa, além do acolhimento 

durante as visitas de final de semana e contatos telefonicos. Como parte do processo de 

cuidado, realizamos recentemente uma visita domiciliar, em conjunto com o usuário, para 

sensibilização com a família, para maior participação e acompanhamento em todo processo, 

assim como compartilhado o formato de funcionamento do Programa. Também fornecidas 

orientações quanto à rede de serviços.  
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Por fim, fez-se necessário um atendimento para diálogo a respeito da possibilidade de 

transferência de um usuário para Comunidade Terapêutica na cidade de Fazenda Nova - PE. A 

família recebeu essa notícia com bastante entusiasmo, tendo em vista que estavam com receio 

de que, por estar em Jaboatão, o usuário se colocasse em uma situação de risco, visto que se 

encontrava ameaçado no Recife e que existiam vários usuários referenciados de Recife no 

Intensivo Jaboatão.  

 

 

6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

SETOR DE PSICOLOGIA 

Grupo Prevenção 

Neste referido mês foram facilitados os grupos Prevenção, acontecendo em 4 

encontros, sendo eles nos dias 06, 13, 20 e 27. De uma maneira geral, em relação à metodologia 

utilizada nos grupos ofertados, neste período, destacam-se: Roda de Conversa e Técnicas de 

Dinâmicas de Grupo.  

No que diz respeito ao grupo Prevenção á recaída no primeiro encontro foi trabalhada 

a dinâmica: Gráfico da Vida. A proposta foi para que cada participante fizesse uma reflexão e 

falasse um pouco, através de uma analise critica, sobre os prejuízos sociais desde que iniciou o 

uso de SPA até o uso do crack em suas vidas. Foi um grupo muito interessante e os usuários 

puderam se auto avaliar e repensar seus atos. 

No segundo encontro a temática estava centrada na proximidade do carnaval, por este 

motivo a proposta foi que cada usuário pudesse pensar sobre o que ganharia ao permanecer no 

serviço no período carnavalesco e sobre o que mais lhe faria falta no mundo fora do Intensivo. 
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Fazendo uma avaliação deste encontro, pode-se dizer que os participantes conseguiram, a partir 

de uma reflexão grupal, perceber que permanecendo no serviço poderiam cuidar uns dos outros 

e evitar se colocar em situação de risco, seja através de uma recaída ou se expondo frente a uma 

situação de violência.  

Durante o terceiro encontro trabalhamos a programação dos usuários para as saídas 

terapêuticas pós-período carnavalesco. Foi realizada uma reflexão e trazidas falas dos usuários 

sobre a necessidade de evitar o uso de SPA, a fim de não tentar descontar o que haviam perdido 

durante o período do carnaval. Avaliamos também em grupo, sobre o fato de muitos usuários 

programarem suas saídas para encontros na proximidade da “Igrejinha de Piedade”, local este 

de uso e venda de drogas e que tem levado vários usuários a recaírem e desviarem-se de seu 

PIA (Plano Individual de Acompanhamento). 

No último encontro focamos na temática: “Planejamento Semanal”. O objetivo foi fazer 

uma reflexão com os participantes sobre o planejamento das saídas e o cumprimento do 

acordado. Cada usuário foi expondo, para o grande grupo, suas saídas da ultima semana e foram 

refletindo sobre como haviam acontecido e pontuando quais os motivos que levaram a 

desviarem do planejamento. Foi possível perceber que os integrantes do grupo conseguiram 

ajudar os colegas a observar os fatores que os levaram a descumprir o planejado e também a 

traçar estratégias para não repetir esse comportamento. 

 

Grupo com Usuários de Referência 

 

Em relação ao grupo de UR´S foi realizada uma roda de conversa sobre como estavam 

se sentindo no espaço e em relação a equipe técnica. Também conversamos sobre o empenho 
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de cada um em seu planejamento e execução do PIA. Esse grupo é interessante porque consegue 

de forma mais fácil, falar de pequenos conflitos e diluí-los.  

 

Grupo Expressão 

 

Foram realizados, no decorrer do mês de fevereiro, nos Grupos Expressão, dois 

momentos de passeio com atividades extra Centro Intensivo. O local sugerido foi o Paço do 

Frevo, na temática “Carnaval”.  Foram contemplados vinte e oito usuários do serviço, os quais, 

na sua maioria, nunca havia vivenciado atividade desta natureza. São favorecidas nestes 

passeios, estimulação das diversas áreas:   na área social, com a integração entre eles e com o 

público em evidência;  na área cognitiva, estimulando a capacidade de atenção, concentração, 

memorização, percepção; dentre outras, possibilitando incentivo à auto confiança, autoestima  

e  ao processo de mudança individual. Tivemos como surpresa, a identificação de uma usuária 

participante, a qual colocou que tivera contribuído para a construção deste espaço cultural, com 

os serviços de ajudante de pedreiro junto com o ex-marido, ocorrido no passado, entretanto, 

nunca tinha entrado no Paço do Frevo para conhecer, depois de concluída a obra.   Para a 

locomoção dos usuários, pudemos contar com o transporte cedido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. 

 Dando continuidade à descrição dos grupos, foi feito mais um Expressão, com a 

temática, Ansiedade, utilizando vídeo de curta metragem sobre o assunto, esclarecendo e 

favorecendo a reflexão e identificação sobre as vivências pessoais neste aspecto relacionado ao 

humor, o qual estão presentes nas relações dentro da coletividade.  Os participantes 

verbalizaram dificuldade em se perceber neste processo, haja vista o desconhecimento no tema.   

Grupo Família 
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 Durante o grupo família, foi trabalhado o repensar sobre “o que é brincar o Carnaval 

com a família, aspectos positivos e negativos”, favorecendo possibilidades de nova formatação 

de integração familiar. Utilizamos texto com teor reflexivo e em seguida, foi feita atividade 

lúdica, cantando marchinhas de carnaval, ondes eles recordaram momentos com seus 

familiares.  Noutra reunião, trabalhamos a identificação sobre a Família Real e Família Ideal, 

dentro do universo pessoal; muitos denotaram discursos críticos sobre a responsabilização do 

afastamento familiar como  os mesmos provocadores de tais situações.  Salientamos que, nestas 

Reuniões tem participado ex-usuários do serviço, como forma de acompanhamento e 

integração. Notificamos que, dentro da proposta de integração e acompanhamento familiar 

pelo Programa, foi realizada no dia onze do corrente mês festa em comemoração ao Carnaval, 

com a presença de usuários do Apoio Jaboatão, de funcionários e dos familiares dos usuários 

acompanhado pelo Programa Atitude. 

Fazendo um apanhado geral dos grupos ofertados em Fevereiro, pode-se dizer que 

aconteceram conforme o esperado. Houve boa participação dos usuários, em especial no grupo 

anterior ao período carnavalesco.  É importante salientar que os usuários conseguiram refletir 

sobre as intervenções da equipe e permanecerem no serviço durante o carnaval, a fim de se 

cuidarem nesse período. 

 

SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

Grupo Informativo 

 Foram trabalhadas temáticas diversas, sendo um grupo sobre “Os Presídios no Brasil”, 

fazendo referência as rebeliões acontecidas no Complexo do Curado, sendo fortemente 

divulgadas pela mídia. Foi transmitido vídeo de reportagem sobre o presídio do Maranhão, 

mostrando a precariedade do local. Contamos com boa participação, sendo colocados pelo 

grupo a necessidade de investimento e vontade política na melhoria dos presídios. O tema do 

grupo seguinte foi “A História do Carnaval”, sendo trabalhado de forma mais lúdica como a festa 
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propõe. Foram transmitidos vídeos com a História do Carnaval no Brasil e a História do Frevo. 

Dando continuidade, trabalhamos a temática “20/02 – Dia Mundial da Justiça Social”, com roda 

de conversa sobre os diversos problemas sociais enfrentados. Cada um trouxe sua 

reinvindicação, surgindo questões referentes a corrupção, salários, desemprego, educação, 

reforma do sistema penitenciário, saneamento e agilidade nos processos jurídicos. 

 Registramos que um dos grupos não foi realizado devido feriado de Carnaval. 

 

 

 

Grupo com Usuários de Referência 

 

 Grupo realizado quinzenalmente, com duração de 20 a 30 minutos. Foram realizados 02 

grupos, sendo trabalhadas questões referentes ao planejamento e uso das saídas de final de 

semana, distribuição dos dias de acompanhamento dos Planejamentos, festejos para o carnaval, 

articulação para participação de familiares na festa de carnaval, repasse e organização para 

participação no Programa Paulo Freire, avaliação do carnaval, e por fim sentimentos devido 

grande numero de desligamentos durante o período carnavalesco. 

 

Grupo Despertar 

Grupos realizados com foco no cotidiano e convivência da casa, sendo realizada a 

avaliação do período de carnaval. Também foram discutidas questões quanto à organização do 

espaço, sendo informados sobre o inicio dos mutirões de organização as segundas feiras. 
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Grupo Cidadania 

 

 Dois dos grupos realizados tiveram temas voltados para o carnaval, dentro da proposta 

Cidadania. O primeiro aconteceu trazendo para discussão: Carnaval e Uso de drogas. Diante de 

tal debate percebemos uma provocação para reflexão. Muitos dos usuários relacionaram a 

festividade ao uso de alguma SPA; outros trouxeram experiências negativas e alguns acreditam 

que podem manter o controle. 

 O segundo encontro aconteceu abordando o tema: Carnaval, folia e respeito. Durante o 

debate foi ressaltado pela maioria dos participantes, a questão da brincadeira sem violência, 

sinalizando sempre o respeito ao próximo. 

 O último grupo foi trazido o seguinte tema: Somos nós que fazemos a vida – Observamos 

que conseguimos provocar em cada um, o despertar para uma vida mais saudável, sem tanta 

violência e resgatando projetos e planos antigos, seja na área pessoal, profissional e familiar. As 

atividades propostas foram realizadas através de textos, vídeos e produção escrita. 

 

SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 

Grupo Despertar  

 Durante o mês de fevereiro foi realizado grupo despertar abordando  os seguintes textos 

para reflexão: “Aprendizado” (autora Patrícia Oliveira); “Dono da felicidade” (Paulo Roberto 

Gaefke); “Felicidade Pode Demorar” (autor Luiz Fernando Veríssimo). Tentamos levar o grupo a 

refletir sobre sua vida, projetos, família, amigos e sobretudo fazê-los refletir sobre o que pode 

ser a felicidade para todos; levando em consideração seus desejos, vontades, convivência no 

espaço, a dinâmica da casa, os momentos das saídas terapêuticas e a importância do retorno ao 
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serviço. Observamos uma boa reflexão dos participantes, deixando-os pensativos quanto o 

desejo e planejamento de realizar mudanças. 

 

Grupo Feminino 

 No grupo feminino foi abordada a Prevenção durante o período no carnaval que exige 

cuidados redobrados com DST’s /AIDS. Exploramos o tema sobre métodos contraceptivos e o 

uso de drogas de forma abusiva que pode levar ao risco de contrair doenças, como também uma 

gravidez indesejada. As usuárias aproveitaram para tirar duvidas. Lembraram de histórias 

antigas que passaram durante os carnavais, com diversões e euforia de momento. 

 Em outro momento, voltamos a discutir novamente no grupo, a falta de respeito, brigas, 

desentendimentos no quarto feminino, sendo necessária a intervenção da equipe, 

constantemente. Realizamos uma reflexão acerca do espaço coletivo, planejamento individual 

e situações de conflito. 

 

 

Grupo Qualidade de Vida  

 No grupo de qualidade de vida o principal tema abordado foi: “Álcool e outras drogas e  

DST’s”. Trazendo a reflexão sobre o uso e abuso de drogas e a vulnerabilidade em relação às 

DST´s quando acontece o sexo desprotegido. No momento os participantes trazem que, muitas 

vezes, diante do abuso da droga pode acontecer a redução na preocupação consigo e com os 

riscos envolvidos. Todos os usuários trouxeram suas vivências de carnaval e os prejuízos 

causados. Todos mostraram-se bastante atentos e reflexivos com tudo que estava sendo 

exposto naquele momento. 
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ATIVIDADES DO EDUCADOR SOCIAL 

Oficina Musical  

 Durante mês de fevereiro foi realizado grupo musical com o objetivo de vivenciar, 

aprimorar através das a oficinas os ritmos característicos do carnaval pernambucano. 

 Neste grupo foram trabalhados temas como: Ritmo de afoxé e suas variações; Os ritmos 

e suas nuances do baque virado; Frevo de bloco e frevo canção.   A metodologia utilizada para 

facilitar os momentos das oficinas foram: Fazer as variações dos ritmos em vários andamentos.  

 Como resultado obtivemos um melhor entendimento dos andamentos das musicas e 

suas variações, a valorização da Música Popular Brasileira e melhor abordagem da cultura 

pernambucana e o desenvolvimento de potenciais e/ou restauração das funções do individuo 

através da expressão musical, para que ele alcance uma melhor organização intra e/ou 

interpessoal e, conseqüentemente, uma melhor qualidade de vida.   

 Com a possibilidade das apresentações realizadas em outros dispositivos, observamos 

uma grande satisfação dos usuários em estar interagindo com outras unidades e poder mostrar 

o resultado de dois meses de trabalho. Na apresentação do CAPS transtorno, os usuários tiveram 

a oportunidade de vivenciar outra realidade, e fazer análise de sua vida, preconceitos e sua 

rotina após uma participação em palestra sobre transtorno mental. 

 Destacamos nesse momento como entrave a falta de um violão para realização de 

algumas atividades grupais, assim como um caixa de som e microfone.  

Oficina de Capoeira 

 Durante o mês em tela foi realizado o grupo de capoeira com o tema a dança do frevo e 

sua influência. Observamos que a oficina de Capoeira acontece com um quantitativo médio de 

usuários, porém realizado com muito entusiasmo dos participantes. 
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Oficina de Percussão 

 Na oficina de percussão foram trabalhados ritmos da cultura popular brasileira  como, 

Samba reggae, afoxé, frevo, ciranda, maracatu. Os ensaios tiveram  bons resultados, culminando 

em apresentações externas do grupo e também apresentação na nossa festa de comemoração 

do carnaval.  

 Aproveitamos o tema carnaval e realizamos uma atividade com slide sobre Redução de 

Danos.  Debatemos sobre a importância da redução do uso abusivo, além do trabalho que é 

desenvolvido durante todo o período  pré e Carnaval, tentando sensibilizar o folião quanto os 

prejuízos causados caso não se tenha estratégias para reduzir/minimizar alguns danos ao usar 

 SPA’S, muitas vezes de forma abusiva e sem qualquer proteção. 

Oficina de Culinária 

 Oficina realizada semanalmente na quarta-feira pela manhã, facilitada pela gastrônoma 

Patrícia Barkokebas, onde são oferecidas aulas de culinária, com preparo e manipulação dos 

alimentos com orientação da profissional.  

 No mês de fevereiro foram realizadas aulas das seguintes preparações: pão pizza, torta 

de maracujá, pão prestígio, pão salgado de cenoura e torta capuccino. Todas os produtos da 

oficina são aproveitados e servidos como lanche da tarde do mesmo dia, com ótima aceitação e 

degustação dos usuários. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Durante o mês em tela continuamos avançando qualitativamente em relação aos 

serviços e atividades ofertadas pelo Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão. Resultados 

positivos do trabalho efetivo de toda a equipe e gestão do serviço e também devido a boa 

comunicação e constante aproximação com os dispositivos do Núcleo, que vem sendo possível 

através da realização sistemática de reuniões de núcleo, reuniões de supervisores e da 

comunicação cotidiana entre as equipes. 

 Agradecemos a executora pelo empenho e contribuição no tocante às reformas 

necessárias para adequação do espaço físico do Intensivo Jaboatão, que estão em processo 

adiantado de finalização. Como aquisição de materiais por parte da Executora, recebemos este 

mês um freezer horizontal para melhor armazenar à alimentação. 

 Mencionamos aqui como de extrema importância também, a aproximação da Secretaria 

Executiva de Política Sobre Drogas, através das visitas de acompanhamento realizadas por Malu 

Freire (Coordenação Técnica), Hamilton (Coordenação Técnica), Vívian Lemos (Coordenação 

Técnica), Deyse Lima (Nutricionista). Tais visitas promovem um maior apoio e aproximação da 

Secretaria com toda a equipe e gestão do serviço, qualificando assim o atendimento ofertado a 

população. 

 No dia 11 deste mês tivemos a honra em receber a visita da Equipe da Secretaria 

Executiva de Políticas Sobre Drogas com a Secretária Executiva Marcia Ribeiro, Rafael West, e 

equipe da Executora IEDES, na pessoa de Ana Paula e nossa Coordenadora do Núcleo Jaboatão 

Karla Rodrigues. No momento a Coordenação de Núcleo junto à Coordenação Técnica 

apresentaram o serviço aos visitantes e foi promovido um momento de diálogo com o grupo de 

usuários acompanhados pelo serviço e funcionários. Durante o grupo foi possível escutar dos 

usuários do serviço a percepção individual da importância do Programa Atitude das vidas de 
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cada um, com falas emocionantes sobre à relação estabelecida com as drogas, os prejuízos 

adquiridos em decorrência do abuso e uso de SPA´s, o projeto de vida e força de vontade para 

superar as dificuldades enfrentadas. Os usuários e usuárias também elogiaram o Programa e a 

forma técnica de condução do processo de cuidado, com incentivo à autonomia e 

reaproximação dos laços familiares. Destaco que as falas mostraram um retrato de sucesso do 

trabalho realizado junto aos usuários e familiares acompanhados pelo centro, com sugestão de 

ampliação do programa por parte dos presentes.  

 As atividades grupais e oficinas estão sendo realizadas com êxito, neste mês, a maioria 

das ações foram voltadas para o período carnavalesco. Foram trabalhados temas relativos à 

redução de danos, relação com as drogas e o carnaval, família, além da elaboração de produções 

artísticas para a festa, execução de atividades lúdicas, atividades externas e passeios de cultura 

e lazer. Destacamos que além da Festa de comemoração do carnaval, tivemos também, nos dias 

do período carnavalesco (14, 15, 16 e 17.02) foram realizadas atividades lúdicas durante o dia, 

oferecidas como forma de tornar o momento mais prazeroso para os que passam o período em 

acompanhamento. 

 Como culminância das atividades relativas ao carnaval, foi realizado no dia 11.02.15 no 

horário da tarde, a festa de comemoração do carnaval do Núcleo, com participação de familiares 

usuários e equipe de todos os dispositivos do Núcleo Jaboatão. Momento bastante proveitoso, 

onde todos se divertiram de forma integrada e descontraída. Os participantes verbalizaram 

como positivo o momento e planejamos repetir tal experiência. 

 No tocante às atividades voltadas à família, temos buscado estratégias para uma maior 

aproximação dos familiares no processo de acompanhamento dos usuários atendidos, 

entendendo como de extrema importância também o cuidado com a família. Para isto estão 

sendo realizados semanalmente grupos família, acolhimentos em grupo e individualmente 

durante as visitas de final de semana, visitas domiciliares, atendimentos individuais e 

mobilização via telefone. 
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 Levando em consideração a importância da elevação da escolaridade e a inserção no 

ensino formal para os usuários acompanhados, foi realizada a inserção de 06 (seis) pessoas no 

Programa de alfabetização Paulo Freire, que está acontecendo no Centro de Acolhimento e 

Apoio no horário da tarde. Além disto, em fevereiro tivemos mais 05 pessoas  matriculadas no 

ensino formal, 04 na Educação de Jovens e Adultos e 01 Pró Jovem devido à articulação realizada 

com Escolas Municipais da Região. 

 Com vistas a inserção sócio produtiva, continuamos com estímulos à entrega de 

currículos, cadastramento em agencias de emprego e com orientações relativas à forma de se 

portar numa entrevista e seleções de emprego. Muitos usuários acompanhados trazem a 

necessidade de geração de renda, o que quando não é possível através da inserção no mercado 

formal, é viabilizado também com a inserção no mercado informal de trabalho. A exemplo disto, 

01 pessoa foi inserida no mercado formal de trabalho e 04 pessoas foram inseridas no mercado 

informal no corrente mês. Salientamos que em acompanhamento junto aos técnicos de 

referência e equipe técnica, são avaliadas tais saídas para o trabalho cotidianamente, com o 

objetivo possibilitar o melhor aproveitamento nesta nova etapa do processo de cuidado. 

 Percebemos também avanços relativos aos encaminhamentos à Rede Sócioassistencial, 

com destaques para a retirada de documentações, totalizando 11 para o mês, dentre estes: 

registros de nascimento, RG, CPF, Título de Eleitor e Reservista.  Apesar de dificuldades quanto 

a morosidade na retirada destes documentos, através do encaminhamento ao Balcão de 

Direitos, estamos conseguindo viabilizar com sucesso a aquisição dos documentos civis, o que é 

imprescindível para possibilitar outros encaminhamentos como matrícula em escolas, cursos 

profissionalizantes, mercado de trabalho, unidades públicas de saúde entre outros.  

 Quanto aos encaminhamentos à rede de saúde, apesar das dificuldades relativas à 

fragilidade da saúde pública do município, estamos conseguindo efetivar e possibilitar a oferta 

do cuidado de saúde para os que necessitam, demanda identificada pela Técnica de Qualidade 

de Vida para os devidos encaminhamentos. A participação da gestão nas reuniões com a rede 



  

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

RUA ANIBAL RIBEIRO VAREJÃO, 3280, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES 

115 

 

de saúde do município também tem sido um fator colaborador, visto que o espaço é para 

discussão de casos e dificuldades da rede, na busca por superar conjuntamente entraves 

percebidos. É importante citar que os usuários, em Assembleia, elogiaram a resolutividade das 

demandas de saúde no Centro Intensivo. 

 Lamentamos o número elevado de desligamentos no mês de fevereiro, sendo 

contabilizados 17, e destes, 12 por solicitação, em grande maioria durante o período 

carnavalesco. Percebemos que no período de carnaval, que é considerado de risco para o nosso 

público atendido, muitos usuários solicitaram seu desligamento do centro, e em alguns casos, o 

fato foi agravado pela formação de casais no serviço, pois quando umas das partes do 

relacionamento solicitava desligamento, o parceiro solicitava em seguida. Destacamos que em 

todos os desligamentos, foram realizados encaminhamentos para a rede sócioassistencial, 

objetivando a continuidade do cuidado e respeitando a escolha autônoma dos usuários 

acompanhados. 

 Por fim, apesar de alguns entraves já relatados, observamos bons resultados do mês de 

fevereiro e estamos comprometidos na busca por superar as dificuldades a continuar 

trabalhando para otimização do serviço, possibilitando assim um melhor acompanhamento aos 

usuários e familiares acolhidos pelo Programa. 

  

  

  

8 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ALUGUEL SOCIAL 

 

Durante o mês de Fevereiro/2015, o Aluguel Social do núcleo Jaboatão permaneceu no 

acompanhamento de três usuários, nos bairros de Piedade e Barra de Jangada. No dia 22 de 
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fevereiro, um usuário do Centro Intensivo que aguardava apenas a aquisição do kit inserção para 

iniciar o acompanhamento por este dispositivo, solicitou desligamento e, até o momento, não 

foi repassada nenhuma nova indicação à equipe.  

Foram realizadas algumas articulações com a rede socioassistencial, a exemplo do 

Conselho Tutelar da Regional 06, Creche Nossa Senhora das Candeias, Hospital Memorial 

Jaboatão e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Praias, descritas a seguir, nas 

evoluções dos acompanhamentos.  

 

 Seguem relatos individualizados dos atendimentos aos usuários do Aluguel Social no 

mês de Fevereiro/2015: 

 

 

 

1. Kleber Miguel Kley  

Usuário está no segundo mês de acompanhamento pelo Aluguel Social, mantém bom 

relacionamento com a equipe técnica e apresenta postura reflexivo-propositiva na condução de 

seu PIA. Durante o mês de fevereiro, o mesmo não apresentou relato de uso de SPA’S e deu 

andamento a sua demanda de saúde, realizando a cirurgia de hérnia inguinal, no dia 02 de 

fevereiro. Encontra-se em processo de recuperação do procedimento cirúrgico na casa da filha 

Keyla, no bairro da Massangana, e demonstra-se bastante motivado com a melhoria da sua 

condição de saúde, referindo que tal situação repercutirá de forma extremamente positiva para 

o trabalho que desenvolve como técnico em eletrônica.  

Sobre sua atividade laboral, quinze dias após a cirurgia já reiniciou suas atividades, 

porém, ainda de forma bastante cautelosa.  Recebeu uma oportunidade de trabalho eventual 

no conserto de algumas TVs em uma associação de moradores, em frente à casa de sua filha, 

contudo, ainda não consegue empreender grandes esforços.  

No que se refere à situação dos filhos, durante o mês corrente, foram realizadas duas 

visitas ao Conselho Tutelar da Regional 06 (Praias) com vistas a buscar orientações sobre como 
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o usuário deveria proceder para regularizar a questão das visitas às crianças, tendo em vista que 

a Sra. Ilka (ex-esposa) estava apresentando dificuldade em cumprir os acordos pactuados com 

o Sr. Kleber, junto ao Conselho. Diante das constantes quebras de acordos, o usuário foi 

orientado pelo conselheiro tutelar a entrar com o pedido de guarda das crianças na Justiça, 

tendo o mesmo se comprometido a, na data em que for à Defensoria Pública justificar o não 

pagamento da pensão alimentícia (no período em que estava acolhido no Centro Intensivo), se 

informar sobre o requerimento de tal ação judicial.  

Ao final do mês, o atual companheiro da Sra. Ilka, Lucas, que estava detido no presídio 

Aníbal Bruno foi liberado e, segundo o Sr. Kleber, o mesmo teria se comprometido a ajudá-lo, 

no que fosse possível,  para garantir seu acesso aos filhos.  

No dia 23 de Fevereiro, em visita à residência da filha do usuário, o Sr. Lucas estava 

presente e viabilizou o contato telefônico da equipe com Ilka, que mostrou-se resistente a ideia 

de deixar as crianças nos fins de semana com Sr. Kleber, com quem mantém intenso conflito, 

além de apresentar em seu discurso a questão financeira como obstáculo para o acesso do 

usuário às crianças. Após intervenção da equipe, que pontuou o atual momento de organização 

do Sr. Kleber, bem como seu desejo em arcar com o pagamento da pensão alimentícia, a mesma 

assumiu o compromisso de retomar (e respeitar) o acordo de visitação das crianças ao genitor. 

No dia 27 de fevereiro, as crianças retomaram as visitas ao pai e, no momento do 

atendimento, com a presença da Sra. Ilka, a equipe foi informada de um novo acordo entre o 

usuário e a ex-companheira no que se refere ao adiantamento de parcelas da dívida da pensão 

alimentícia.  Comunicaram que o Sr. Kleber repassaria o valor de R$ 50,00 a Ilka, semanalmente, 

mediante assinatura de recibo. Na ocasião, a Sra. Ilka solicitou a intervenção da equipe sempre 

que necessário para mediar possíveis conflitos, bem como informou-nos sobre a matrícula dos 

filhos na Escola Djalma Farias, no bairro de Jd. Jordão. 

Apesar do lento processo para garantir a convivência com os filhos, observa-se um nítido 

avanço do usuário no que diz respeito ao controle da ansiedade e o saber lidar com as 

frustrações.  
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2. Jéssica Ferreira Pedrosa  

 

Durante o mês de fevereiro, a usuária teve o filho inserido na Creche Nossa Senhora das 

Candeias. No momento da articulação com o referido serviço, a diretora comunicou que a 

criança precisaria ter o Número de Identificação Social (NIS) para garantir sua permanência na 

instituição. Desta forma, realizamos encaminhamento da usuária ao Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) para atualização de seu Cadastro no CADUNICO, com inclusão do filho 

Isaac e do companheiro André. Porém, até o momento, o casal não procurou o referido centro.  

Sobre sua inserção no mercado de trabalho, a usuária vem apresentando pouca 

iniciativa, tendo dificuldade em seguir os encaminhamentos feitos pela equipe. Apesar de ser 

muito dinâmica com a organização da casa e de cumprir as responsabilidades com o filho (a 

exemplo dos horários de chegada e saída da criança da creche), a mesma não demonstra a 

mesma dinamicidade na procura de um emprego.  Diante de tal comportamento, a usuária 

foi pontuada que a ida de Isaac a Creche teve como uma das principais motivações (além do 

desenvolvimento da criança) a ideia de que a mesma tivesse um horário livre para buscar um 

trabalho, já que trouxe o desejo de uma organização financeira como principal meta de seu PIA. 

Sendo assim, a mesma comprometeu-se a procurar a Agência do Trabalho no início do mês de 

Março.  

A usuária apresentou algumas demandas de saúde, a exemplo da vacina contraceptiva. 

Para tal, foi realizada articulação com a técnica de Qualidade de Vida do Centro Intensivo na 

busca de orientações. 

Não apresentou relato de uso de SPA’s, mantendo o discurso de que deseja permanecer 

abstêmia.  

Sobre os vínculos familiares, mantém-nos fortalecidos.  

 

4. André Francisco 
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No mês de fevereiro a equipe teve dificuldade em encontrar o usuário em sua 

residência, tendo a companheira Jéssica reforçado o sentimento de solidão em virtude da 

ausência frequente do mesmo na residência. Ao ser questionado de tal situação, André alegou 

que se encontrava buscando trabalhos eventuais, referindo incômodo em estar parado. 

Contudo, foi pontuado de que tal discurso soava contraditório, uma vez que o mesmo ainda não 

seguiu o encaminhamento feito pela equipe técnica à Agência do Trabalho.  

Observa-se, ainda, um processo de emagrecimento do usuário, contudo, ao ser 

indagado sobre o uso de SPA’s, o nega, afirmando que está perdendo peso por não ter mais a 

quantidade de refeições que tinha quando estava acolhido no Intensivo, acrescentando que tem 

sentido fastio. Relata apenas o uso esporádico de maconha.  

O usuário mantém postura introspectiva e de pouca interação com a equipe, bem como 

demonstra pouca iniciativa na condução do PIA.  

Os vínculos familiares permanecem fortalecidos com o genitor e o irmão, que se 

encontra acolhido no Centro Intensivo e recebe sua visita semanalmente, nos grupos de família.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ALUGUEL SOCIAL 

No referido mês, foi avaliado avanço no que diz respeito a organização do Grupo de 

Egressos, que será iniciado no mês de Março, ainda com dia e horário a ser definido junto aos 

usuários.  

No que diz respeito às dificuldades, conforme descrito em relatórios anteriores, a 

permanência da realização de atividades de cunho burocrático/administrativo pela equipe 

técnica tem fragilizado as ações deste dispositivo, principalmente no que se refere à relação com 

os proprietários dos imóveis alugados, cabendo o destaque para o atraso no pagamento dos 

aluguéis no mês corrente, que reverteu em cobranças constantes tanto aos usuários, quanto à 

equipe. Como sugestão, sinalizamos que, na ocorrência de tais atrasos, os proprietários sejam 

comunicados antecipadamente, através da executora.  

Sobre o kit inserção solicitado no mês de Janeiro, ainda não foi obtido nenhum retorno. 

Compreende-se que tal pendência causou grande ansiedade ao usuário indicado ao Aluguel, que 
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aguardava apenas a chegada dos materiais; tendo o mesmo, na ausência prolongada de uma 

definição, solicitado seu desligamento no dia 22 de fevereiro.  

 

 

PANORAMA DO ALUGUEL SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2015 

USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO 

NOME BAIRRO VISITAS 

REALIZADAS 

SITUAÇÃO ATUAL DATA DA INSERÇÃO 

Kleber Miguel Barra de 

Jangada 

08 Em acompanhamento 14.01.2015 

Jéssica Pedrosa Piedade 07 Em acompanhamento 14.01.2015 

André Francisco Piedade 04 Em acompanhamento 14.01.2015 

 

 

 

 

Laís Botelho 

Técnica do Aluguel 

 

 

 

9 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

9.1 AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE NÚCLEO E 

CAPACITAÇÕES). 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 
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10/02 

Reunião com 
a Rede de 
Saúde do 

Município de 
Jaboatão 

CEREST 

Representantes 
das equipes de 
saúde do 
município de 
Jaboatão. 

Núcleo Jaboatão: 
Coordenadora 
Técnica do Apoio - 
Sulamy Patrícia, 
Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo - Priscila 
Linhares. 

- Discussão de 
casos; 

- Dificuldades em 
relação a 

mobilização do 
SAMU quando se 
trata de casos de 
crise de pessoas 
com transtorno 

mental. 

 

 

 

 

 

 

 

- Próxima reunião 
agendada para do dia 
10.03 às 8h30. 

 

 

 

 

 

24/02 
Reunião de 

Núcleo 
Intensivo 

Coordenadora 
Técnica do Apoio 
- Sulamy Patrícia, 

Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo - 

Priscila Linhares, 
e Coordenadora 
de Núcleo - Karla 

Rodrigues. 

- Equipe técnica; 

- Programa 
Segundo Tempo 
– Parceria com  
Secretaria de 
Esportes de 
Jaboatão ; 

- Planejamento 
de momentos de 

integração e 
estudo com as 

equipes; 

- Reunião de 
núcleo com 

participação das 
supervisões; 

- PPV. 

 

- Agendada próxima 
reunião de núcleo com 
os supervisores para o 
dia 10.03. 

 

- Realizaremos 
atividades de estudos 
sobre temas relevantes 
aos serviços 
mensalmente e 
momentos de 
integração com as 
equipes do núcleo 
bimensalmente.  

26/02 

Reunião do 
Fórum 

Metropolitano 
da População 
em Situação 

de Rua 

DGTEC - 
PCR 

Larissa farias e 
Carlos Henrique – 

Programa Vida 
Nova, Genivaldo 

Francisco  - 
Consultório de 
Rua do Recife, 

- Organização 
para a próxima 

reunião do 
fórum; 

- Próxima reunião 
acontecerá dia 12.03, 
com participação de 
representantes da 
população em situação 
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Brena Leite – 
Consultório na 
Rua do Recife, 

Verônica Oliveira 
– CREAS 

Jaboatão.  

Representantes 
do Programa 

Atitude - Núcleo 
Jaboatão: 

Coordenadora 
Técnica do 
Intensivo - 

Priscila Linhares e 
Técnica do 

Atitude nas Ruas 
Jeane dos Santos. 

- Seminário do 
Fórum da 

População em 
Situação de Rua 

– retirada de 
comissões; 

-  

de rua de todos os 
municípios. 

 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

02/02 
Reunião 

individual de 
acompanhamento 

Intensivo  

.Supervisora 
Técnica – 

Márcia Cristina  

Técnica 
Qualidade de 

Vida- Anne 
Verçosa 

-Instrumental 
da TQV; 

-Objetividade 
nos registros; 

 

-Prazo para 
entrega das 
Fichas dos 
Usuários 
admitidos. 

 

  

- Sem 
encaminhamentos; 

 

-Elaboração de 
roteiro; 

 

 

-Prazo estipulado de 
24 h. 

04/02 Reunião Técnica Intensivo 

Coordenadora 
Técnica – 

Priscila Linhares, 
Supervisora- 

- Informes; 

- Festa de carnaval 
com familiares e 
usuários, vai ser 
realizada em conjunto 
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Marcia Cristina 
e toda a equipe. 

- Organização 
de atividades 
externas; 

- Festa de 
carnaval; 

- Programação 
para os dias de 
carnaval no 
serviço; 

- Comunicação, 
repasse de 
plantão; 

- Cuidado com o 
espaço físico; 

- Saídas dos 
usuários 
acompanhados; 

- Casos; 

- Aluguel Social. 

com o Apoio Jaboatão 
e sediada no Intensivo 
Jaboatão no dia 11.02. 

 

 

 

 

04/02 
Reunião com a 

Consultoria 
Intensivo 

Coordenadora 
Técnica – 

Priscila 
Linhares; 

Supervisora- 
Marcia Cristina 
e Consultora – 

Michele. 

- Horário da 
reunião com a 
Consultoria; 

- Informe sobre 
novo 
profissional 
Auxiliar 
Administrativo 
na equipe; 

- Uso do celular 
durante as 
reuniões 
técnicas. 

Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 
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05/02 
Reunião com 

turno noturno 
Intensivo 

Supervisora 
Técnica – 

Márcia Cristina; 

 Ivaneide – 
Cuidadora; 

 Dayane-
Educadora;  

Edmilton-Vigia;  

Osvaldo-
Motorista. 

- Drogas no 
espaço; 

-Festa de 
Carnaval; 

-Solicitação de 
equipamentos. 

- Repasse da 
reunião no dia 
anterior. 

 

- Permanência de um 
Membro da equipe no 
1º andar; 

-Ornamentação e 
confecção da 
Educadora Dayane; 

- Aquisição de um 
ventilador para o 1º 
andar 

- Sem 
encaminhamentos. 

19/02 
Reunião com 

turno noturno 
Intensivo 

Supervisora 
Técnica –  

Márcia Cristina; 
Cristiane Lins - 

Cuidadora – 
Edvan- 

Educador; 

Erisvaldo- 
motorista; 

Roberto- Vigia. 

- Informes; 

Avaliação da 
festa de 
Carnaval; 

- Casos; 

- Planejamento 
de atividades. 

Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 

11/11 
Reunião Técnica 
com o Aluguel 

Social 
Intensivo 

Coordenadora 
Técnica – 

Priscila Linhares 
e equipe do 

Aluguel Social: 
Técnica Social 

em Serviço 
Social Lais e 
Motorista 

Irandir. 

- Atrasos nos 
pagamentos 
das casas do 
Aluguel Social; 

- Grupo de 
egressos; 

- Casos. 

Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 

  

 

 

25/02 Reunião Técnica Intensivo  

Coordenadora 
Técnica – 

Priscila Linhares, 
Supervisora- 

Marcia Cristina 
e toda a equipe. 

- Informes; 

- Avaliação da 
festa de 
carnaval e 
atividades 
durante o 
período 
carnavalesco; 

- Sem 
encaminhamentos 
para esta reunião. 
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- 
Preenchimento 
do instrumental 
de 
desligamento; 

- Cozinha; 

- Relatórios e 
alimentação de 
dados 
semanais; 

- Uso do celular; 

- Casos; 

- Aluguel Social.  

 

 

 

 

 

9.3 REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, EXECUTORAS E 

SECRETARIA) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

09/02 
Reunião 
com a 

Executora 
IEDES  

Representante do 
IEDES: Ana Paula. 

Núcleo Jaboatão: 
Coordenadora de 

Núcleo Karla 
Rodrigues, 

Coordenadora 
Técnica do 

Intensivo Jaboatão 
– Priscila Linhares e 

Coordenadora 

-  Desenvolvimento de 
reuniões por temática; 

- Reunião com os 
administrativos e 
coordenadores; 

- Reunião para 
nivelamento do IEDES; 

- Ponto eletrônico; 

- A partir desta data 
as reuniões com a 
executora devem 
acontecer por tema 
de acordo com a 
necessidade vigente. 

- Será agendada 
reunião com os 
auxiliares 
administrativos  e as 
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Técnica do Apoio 
Jaboatão Sulamy 

Patrícia. 

 

- Solicitação de 
materiais e 
alimentação.  

coordenações junto 
com o RH, para 
solução das 
pendências relativas 
à recursos humanos. 

- Será realizada 
reunião interna de 
nivelamento no 
IEDES, com a equipe 
da executora no dia 
21.02. 

- Será instalado ponto 
eletrônico nas 
unidades. 

- Os solicitação de 
materiais devem ser 
enviados à Patricia, 
em relação a 
alimentação continua 
com 
encaminhamento 
para Geane.  

 

 

 

 

 

 

10 DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

10.1 DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 
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REUNIÃO ADMINISTRATIVA 01 

REUNIÃO INTERSETORIAL 01 

ESTUDO DE CASO 33 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 02 

CONSULTORIA 02 

REUNIÃO NA EXECUTORA 01 

TOTAL 40 

 

 OBS.: Justificamos que não foram agendadas reuniões de colegiado para o mês 

de fevereiro. 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
48 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 0 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 5 5 
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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 8 19 11 2 0 0 40 

F 0 2 3 3 0 0 0 8 

 

 

 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 0 0 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 
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TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

44 

Homossexual 

3 

Bissexual 

1 

Não 

Informado 
48 

Travesti 

0 

Transexual 

0 
0 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

11 

BRANCA 

12 

PARDA 

25 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

0 

 

48 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 42 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 1 

½ SALÁRIO MÍNIMO 2 

1 SALÁRIO MÍNIMO 2 

2 SALÁRIO MÍNIMO 0 

3 SALÁRIO MÍNIMO 0 

ACIMA DE 3 SALÁRIO MÍNIMO 1 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 48 

T 
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ABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 43 

ÁLCOOL 1 

MACONHA 4 

COCAÍNA 0 

SOLVENTE 0 

TOTAL GERAL 48 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 24 

NÃO 24 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 48 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

MOTIVOS 

AMEAÇA DE 
MORTE 

TOTAL 

SIM 35 

NÃO 13 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 48 

QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO 
FÍSICA 

3 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 12 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 0 
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RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 1 

CONCLUSÃO DO PIA 0 

OUTROS 1 

TOTAL 17 

 

TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 Obs.: justificamos que no item grupo família, realizamos 3 grupos porque 

tivemos uma atividade festiva no dia 11.02, onde ocorreu nossa culminância das 

atividades do mês, com o tema Carnaval, com a participação dos familiares. Quando 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 08 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 11 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 08 

TOTAL 27 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 151 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 130 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 90 

TOTAL 371 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 56 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 33 

GRUPO FAMÍLIA 04 03 
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realizamos atividades festivas em nosso centro solicitamos a presença de todos os 

familiares e transferimos o dia da atividade com as famílias para a data da festa. Sendo 

assim, o grupo que aconteceria no dia 12.02 foi substituído pela atividade do dia 11.02, 

com o objetivo de ser um espaço de integração entre usuários e familiares.  

AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 90 

VISITA DOMICILIAR     05 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS 
USUÁRIOS 

12 

SAÍDA TERAPÊUTICA 40 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL? 04 

TOTAL GERAL    153 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 1 

CREAS 1 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 0 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CONSELHO TUTELAR 1 

OUTROS? 3 

TOTAL 6 
 

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 
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PSF/UBS 28 

CTA 2 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS ADi 0 

CAPS AD 1 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 2 

POLICLÍNICA 1 

HOSPITAL GERAL 15 

UPA 7 

OUTROS? 1 

TOTAL 57 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 1 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 4 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 11 

INSS 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 3 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 3 

ONG 0 

OUTROS? 0 

TOTAL: 22 
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INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 11 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

TRABALHO FORMAL 1 

TRABALHO INFORMAL 4 

OUTROS? 0 

TOTAL: 16 

 

10. Aluguel Social – FEVEREIRO 2015 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10  03 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20  19 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 
Beneficiados 

 04 

 

Obs.: Justificamos que estamos buscando junto à Executora e à Secretaria Executiva a 

solução de problemas operacionais para assim conseguir a inserção de outros usuários no 

Aluguel Social. 

 

USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO 

NOME BAIRRO VISITAS 

REALIZADAS 

SITUAÇÃO ATUAL DATA DA 

INSERÇÃO 
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Kleber Miguel Barra de 

Jangada 

08 Em acompanhamento 14.01.2015 

Jéssica Pedrosa Piedade 07 Em acompanhamento 14.01.2015 

André Francisco Piedade 04 Em acompanhamento 14.01.2015 

 

11 ANEXO 1 

QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

ITEM Nº DA 

CI 

DATA ASSUNTO SITUAÇÃO 

1 22 02/02/15 
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL 

PARA TQV 
REALIZADO 

2 23 02/02/15 SOLICITAÇÃO DE FARDA PENDENTE 

3 24 02/02/15 SOLICITAÇÃO DE MOBILIA REALIZADO 

4 25 02/02/15 
SOLICITAÇÃO DE JOGOS PÁRA 

LAZER 
PENDENTE 

5 26 02/02/15 
SOLICITAÇÃO MATERIAL GRUPO 

PERCURSSÃO E CAPOEIRA 
PENDENTE 

6 27 02/02/15 
SOLICITAÇÃO MATERIAL PARA A 

COZINHA 
EM ANDAMENTO 

7 28 05/02/15 SOLICITAÇÃO DE FECHADURA PENDENTE 

8 33 06/02/15 SOLICITAÇÃO DE DIARIA REALIZADO 

9 34 06/02/15 SOLICITAÇÃO DE DIARIA REALIZADO 

10 35 09/02/15 
SOLICITAÇÃO TORNEIRA PARA 

PIA 
REALIZADO 

11 36 09/02/15 
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE 

ESCRITORIO  
PENDENTE 

12 37 09/02/15 SOLICITAÇÃO DE DIARIA REALIZADO 

13 38 19/02/15 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PENDENTE 
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14 39 19/02/15 SOLICITAÇÃO DE DIARIA PENDENTE 

15 40 25/02/15 SOLICITAÇÃO DE MEDICAÇÃO REALIZADO 

16 41 25/02/15 SOLICITAÇÃO DE RECARGA EM ANDAMENTO 

17 42 25/02/15 SOLICITAÇÃO DE HORA EXTRA PENDENTE 

18 43 25/02/15 SOLICITAÇÃO DE DIARIA  PENDENTE 

19 44 26/02/15 SOLICITAÇÃO DE HORA EXTRA PENDENTE 

20 45 26/02/15 
SOLICITAÇÃO DE CONSERTO DOS 

VENTILADORES 
PENDENTE 

21 46 26/02/15 
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 

VENTILADOR  
PENDENTE 

 

 

 

 

 


