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CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: CABO                                    FEVEREIRO/2015 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Fundamentado na Política Nacional de Assistência Social, o Programa 

Atitude baseia-se na perspectiva de um modelo psicossocial, que trabalha o fenômeno da 

dependência química de modo amplo, compreendendo a dinâmica da relação sujeito-droga-

contexto. Consideramos a diversidade de relações com as drogas, que não implicam, 

necessariamente, em dependência química. Pretende-se consolidar um perfil que busque a 

construção de cidadania e garanta o direito do acesso aos usuários de drogas a serviços e ações 

de proteção social. 

O Centro de Acolhimento Intensivo Cabo é um equipamento do Programa Atitude, criado pelo 

Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. De 

acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução nº 109, de 11 de 

novembro de 2009, aprovada pelo CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social, o Centro de 

Acolhimento Intensivo está descrito dentre os Serviços de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade na modalidade de Abrigo Institucional.  

Seu funcionamento dar-se  no período de 24 horas e sua prática está voltada ao acolhimento de 

usuários de drogas, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos que se encontram em 

vulnerabilidade social, com grande exposição à violência, que vivenciem situações de ameaça e 

conflitos decorrentes do uso de crack e/ou outras drogas. Além do acompanhamento aos 

usuários, o serviço oferta atendimento aos seus familiares.   

Em relação ao funcionamento do equipamento podemos destacar algumas ações e 

atividades: reuniões e atendimento familiar, atendimento psicossocial e de qualidade 

de vida, visita domiciliar, oficinas de arte, cultura, educação, atividade física, 

celebrações, jogos e grupos operativos. Tais atividades e ações possibilitam aos usuários 

o exercício da cidadania, estimulando a autonomia construindo de forma processual um 

senso crítico.     
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O presente relatório tem por finalidade apresentar, de forma quantitativa e qualitativa, 

às ações e atividades realizadas Fevereiro de 2015, na unidade do Programa Atitude - 

Centro de Acolhimento Intensivo Cabo, com intuito de fornecer dados precisos sobre o 

funcionamento do referido programa.  

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

educadores, oficineira, livros de grupos e oficinas, planilhas de planejamento mensal e 

observações empíricas cotidianas. Após esta fase de coleta foi realizado estudos e 

análise crítica do conteúdo deste material, os quais resultaram na aglutinação do pensar 

de nossa equipe interdisciplinar em ação. 

Descrevemos as ações setoriais com os seus avanços e desafios, grupos operativos, 

oficinas, reuniões técnicas, reuniões de gestão, descrição quantitativa geral das ações, 

considerações finais, além das informações descritas do aluguel social e concluindo com 

anexos informações de CI’s e registro fotográficos.  

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

Endereço: Quadra 38, nº 23, Enseada dos Corais, Cabo de Santo Agostinho/PE. 

Telefones de contato: 8923 9621 

E-mail da instituição: intensivocabo@gmail.com 

Executora: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira dos Santos 

SUPERVISÃO Alana Cristina de Almeida Lima Estanislau 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Marina Maria Silva Felix 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Patricia Oliveira Portugal 
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TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Juliana Ávila Prado 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Nathália Maria Moura Vieira de Souza  

TÉCNICO EM QUALIDADE DE 
VIDA 

Maria do Livramento da Silva Irma 

CUIDADORES Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 

CUIDADORES Cristiane Maria da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Andrea Barbosa da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Cleópatra Dominique Cavalcanti do Carmo 

EDUCADOR SOCIAL Ana Paula Patrício de Souza 

EDUCADOR SOCIAL Rita de Cássia Pereira da Cunha 

EDUCADOR SOCIAL Sônia do Espírito Santo Souza 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Victor Henrique Andrade da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Cicleide Maria de Santana 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Ercília da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Patrícia Juliana da Silva 

SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 

MOTORISTA Eduardo José Almeida Correia 

MOTORISTA Glaydson Lima Aragão 

MOTORISTA Kleiton Teles Gomes da Silva 

MOTORISTA Valdeci José da Silva 

VIGIA Antônio Teotónio de Oliveira 

VIGIA Marcos Kennedy Nascimento 

VIGIA Roberto Borges de Araújo 

VIGIA Valdemir Aureliano da Silva 

   

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL Mirts Lopes Vasconcelos  
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MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 

 

5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

 

Abaixo estão relatadas atividades e ações realizadas pelo Centro de Acolhimento Intensivo Cabo. 

Destacamos o trabalho da equipe na sensibilização junto aos usuários sobre a importância na 

participação dos grupos ofertados na unidade e no Caps ad.  

As assembleias vêm acontecendo periodicamente junto aos usuários em um espaço de 

empoderamento, na qual possam exercer a cidadania, com opiniões, questionamentos, dúvidas, 

críticas, sugestões, reclamações e elogios. A coordenação e a supervisão participam da 

assembléia, como técnicos sociais, educadores e usuários. É um espaço legitimado, para que 

todos possam se expressar. Cada vez mais a assembléia vem acontecendo de forma organizada 

e politizada, dando vez e voz a todos. 

O mês de fevereiro também foi marcado pelas festividades do carnaval com a realização de 

atividades internas e externas. Os usuários participaram ainda do carnaval da saúde mental, 

promovido pelo Caps ad no município.  

 

5.1. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 

 

O setor de Psicologia realizou atividades, tais como intervenção breve aos usuários, 

acolhimentos, articulações com o Apoio Cabo, Jaboatão e Caruaru, além do Intensivo 

Mulher e Caruaru. As articulações seguiram com a ONG - Grupo Ruas e Praças, CAPS AD, 

Escola Estadual Madre Iva Bezerra de Araújo, no município do Cabo, articulação também 

com o CPP (Comunidade Pequenos Profetas), Comunidade Terapêutica Betesda, Centro da 

Juventude de Santo Amaro, Centro Pop em Recife, Conselhos Tutelares do município de 

Jaboatão, além do CREAS e Prefeitura da cidade de São Caetano da Raposa.   
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Tivemos participação em reuniões de equipe, supervisões, assembleias e atendimentos 

familiares, bem como acompanhamento individual e em grupos com os usuários. 

 Foram realizados 02 encaminhamentos a educação, assim como 02 visitas domiciliares, 

com o propósito de estreitar os laços familiares, tanto quanto promover o fortalecimento 

dos vínculos. Diante disso, as articulações ampliaram os cuidados e atenção aos usuários 

acompanhados pelo programa, garantindo os direitos destes e seus familiares.  Articulamos 

com a rede a retirada de documentação via Balcão de Direitos. 

Foram realizados grupos com os usuários com o objetivo de estimular a criatividade e 

reflexão a cerca de suas possíveis potencialidades. As participações nos grupos foram 

bastante significativas e necessárias para uma visão integral dos usuários e interação entre 

os mesmos.  

 Realizamos 213 escutas no intuito de trabalhar a singularidade do sujeito e suas 

necessidades, assim como a potencialidade de sua autonomia, aprofundando assim o 

vínculo entre a equipe e o usuário.  

Continuamos visualizando como avanço o fortalecimento a cerca da importância da 

participação dos usuários nos grupos, sendo assim feito um trabalho entre toda a equipe 

de sensibilização para com estes, que vem exigindo bastante coesão e dedicação da equipe, 

no sentido de estimular e agregar os usuários as atividades oferecidas. 

 

5.2. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

 

O desenvolvimento de ações juntos aos usuários no período de fevereiro foram 

realizados: acolhimentos de usuários referenciados dos Municípios do Cabo de 

Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Recife, desenvolvimento de grupo e 

oficinas, atendimento individual e em grupo, encaminhamentos para a Rede SUAS e 

Rede SUS. Assim como, participação em reuniões de equipe e supervisão, 

articulações com outras unidades do Programa ATITUDE para discussão de casos. 

A equipe realizou Planejamento Individual de Atendimento (PIA), junto ao usuário, 

acompanhando a continuidade e conclusão do PIA, como também articulações com 
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a rede SUAS, SUS, Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Assistência Social – 

SEDAS, por meio do Programa Vida Nova e a ONG Ruas e Praças. 

Com a finalidade de estimular nos usuários o processo de autonomia e cuidado com sua 

saúde, está equipe incentivou que os usuários marcassem suas próprias consultas médicas 

e retiradas de documentações, quando está não era pelo Balcão de Direitos. A equipe vem 

apresentando práticas e estratégias de redução de danos para que os usuários possam ter 

um convívio menos danoso com uso da droga, isto ocorre através de reflexões no momento 

de escuta individual e/ou em grupo. 

Devido ao período de festividades, o carnaval, foi possível observar que o usuário faz uso 

mais intenso e freqüente de substâncias psicoativas. A equipe estimulou e provocou 

diálogos para os usuários refletirem sobre este uso intenso e os danos causados, assim como 

os riscos de violência durante este período. Também foram planejadas e executadas 

atividades trabalhando a temática do carnaval, com objetivo de proporcionar momentos de 

diversão e fixação do usuário no espaço. 

As articulações realizadas com a rede SUS foram encaminhadas pela técnica de 

qualidade de vida, onde as técnicas de referência ouviam a demanda, sinalizada pelo 

usuário, e, posteriormente, repassavam para a técnica de qualidade de vida, para as 

devidas providências. Esta equipe, também, acompanhou usuários que estavam 

freqüentando grupos no CAPS ad, bem como fez discussão de casos com este 

equipamento. 

Em relação à qualificação profissional a equipe vem realizando cadastramento dos 

usuários e seus familiares no ACESSUAS com objetivo de capacitá-lo e, 

posteriormente, inserir no mercado de trabalho. Motivando a capacitação 

profissional e estimulando ao retorno a rede formal de ensino.   

No que se refere à inserção no mercado de trabalho, a equipe vem impulsionando 

os usuários para a busca do trabalho formal e/ou informal, motivando a elaboração 

do seu currículo com suporte do técnico no qual vem orientando dos locais possíveis. 

Alguns usuários conseguiram ingressar no mercado de trabalho informal como 
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diarista em uma empresa alimentícia, bar, tatuador, vendas de chaveiros e 

artesanatos. Também vem trabalhando com assiduidade o gerenciamento do 

dinheiro recebido por seu trabalho. Refletindo com o grupo numa ótica de planejar 

gasto do dinheiro e que este ocorra de forma saudável sem causar danos atendendo 

suas necessidades e prioridades. 

Foi realizado articulação com a Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Assistência Social 

– SEDAS, por meio do Programa Vida Nova. Devido alguns usuários estar inseridos no 

programa, realizando estudo de casos, com a equipe técnica do equipamento e sendo 

encaminhadas algumas ações de prevenção a risco a integridade dos usuários que estão em 

situação de ameaça na área, em que está o equipamento social.  

A articulação com o INSS teve como objetivo encaminhar o usuário a pericia médica para 

avaliação do requerimento do auxilio doença, levando em consideração os critérios exigidos 

pela previdência social para a concessão do beneficio por incapacidade. 

Em relação à articulação com ONG Ruas e Praças deu-se com objetivo de resgate do 

contexto sócio familiar do usuário e discutindo os casos com os técnico da ONG. Também 

agendando com a família de um usuário onde iniciamos um processo de aproximação com 

o usuário, já que a família traz dificuldade financeira para se deslocar para Enseadas dos 

Corais.  

Realizamos acolhimentos dos usuários encaminhados pelo Centro de Apoio e Acolhimento 

Cabo, assim com pelos encaminhados de Recife, onde foi possível fazer estudo de casos.  

Além de articulação com o Centro de Apoio e Acolhimento do Cabo, também realizamos 

estudo de caso do usuário que encaminhamos para o Centro de Acolhimento do município 

de Jaboatão. 

Nas reuniões de supervisão, bem como na reunião de equipe, fizemos estudos de casos 

sendo esclarecedoras, direcionando e potencializando a atuação da equipe com o usuário 

na perspectiva da assistência diante da complexidade da proposta de trabalho. Nesse 

momento tivemos a presença da consultora que trouxe um olhar apurado sobre o acordo 

de convivência para a realização de ajustes que venham facilitar, socializar e nortear a 

gestão do equipamento.  Dando continuidade nas discursões e ajuste necessário que a 
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equipe avaliou pertinente ser realizado. Também foi discutido o planejamento e avaliação 

das atividades no período de carnaval, propondo oficinas com objetivo carnavalesco devido 

as festividade do período. 

A equipe vem desenvolvendo ações junto aos usuários que estimule sua autonomia, 

incentivando retirar as documentações, legitimando ainda mais a parceria com o 

Balcão de Direitos, onde a equipe agenda as vagas, podendo ir acompanhando o 

usuário ou apenas com encaminhamento da equipe técnica. Estimulou-se nos 

usuários a procura de trabalho formal e informal para que possa atender aos 

objetivos elencado no PIA. A equipe continua estimulando a participação da família, 

no grupo família, através de ligações e visita domiciliar, além de escuta no momento 

em que se encontra no equipamento.  Co-responsabilizando a família de sua 

importância no momento de cuidado e continuidade do PIA do usuário.  

Devido ao período de carnaval, foi percebido pela equipe que alguns usuários que 

tinham avaliação para participarem das festividades, não desejaram saída 

terapêutica e estavam implicados com seu processo de cuidado.  

O desafio encontrado no desenvolvimento das ações junto ao usuário se dá quando 

o usuário vem com discurso punitivo, trazendo arraigado em seus discursos, a 

punição nos momentos de transgressão ou quebra nos acordos pactuados nas saídas 

terapêuticas. Nestes momentos, a equipe vem se propondo a trabalhar na ótica do 

cuidado, em que os usuários são responsáveis por suas decisões e consequência, 

mas que saída não é a punição que se soluciona a questão, mas sim refletindo as 

consequências de escolhas que venham a prejudicar o seu processo. Não eximindo 

da responsabilidade em sinalizar o limite que seja necessário para a ocasião.       
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5.3. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 

No mês de fevereiro foram realizados 161 atendimentos de Qualidade de Vida, marcadas 

dez consultas para as diversas áreas ambulatoriais (ortopedista, infectologista, 

dermatologista, vascular e psiquiatra) da rede SUS do município do Cabo e encaminhamos 

03 usuários ao atendimento de urgência (Serviço de Pronto Atendimento de Gaibu, e 

Hospital Mendo Sampaio). Para o CAPS ad foram encaminhados 11 usuários para 

atendimento com Psiquiatra ambulatorial e 02 de urgência devido às queixas de insônia, 

abstinência e parecer psiquiátrico. Para exames laboratoriais foram encaminhados 03 

usuários. Para realizar exames diagnósticos de HIV, VDRL, Hep B e C no CTA Herbert de 

Souza foram encaminhados 04 usuários. A TQV acompanhou 15 usuários em atendimento 

de urgência, psiquiátrico, odontológico, laboratorial, ortopedista, acompanhou o usuário 

Paulo Roberto ao Fórum de Caruaru no dia 12/02/15 e o usuário Edmilson a psiquiatra com 

objetivo de pegar um laudo para dá entrado ao INSS.    

A aquisição, separação e administração de medicamentos do espaço também estão sob 

responsabilidade da TQV, conforme prescrição médica, com a contribuição das cuidadoras 

na administração. Além disso, a técnica já citada realiza atendimento de acolhimento aos 

usuários buscando seu histórico de saúde e sinalizando as suas principais demandas 

clínicas.  

Durante esse mês não houve atendimento ambulatorial odontológico devido à 

deficiência na rede municipal. Tal fato acarretou na necessidade de urgenciamento 

odontológico em Recife por diversas vezes. No mês de fevereiro foi instalada a sala 

de qualidade no qual vem a garantir um melhor manejo com as medicações.  

 

5.4. DESCRIÇÃO QUALITTIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE EDUCADOR SOCIAL 

No referido mês os educadores realizaram intervenção, escutas individuais e grupos, 

evoluções, entrega de materiais de higiene pessoal e limpeza, urgenciamentos de 

usuários na ausência da Técnica de Qualidade de Vida, acompanhamento de usuários 

para retirada de documentação junto ao Balcão de Direitos, como também as 
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atividades externas de Educação física (praia), participação das atividades grupais, 

entregas de kit no acolhimento de novos usuários, abertura de armários, 

acompanhamento nas refeições, organização e participação em festas e celebrações. 

Revistas nas saídas e retornos. Monitoramento nos dormitórios, mediação de 

conflitos e estudo de caso. Houve neste mês uma maior produção nas atividades 

voltadas para o Carnaval com: Oficinas de Adereços carnavalescos, máscaras para 

decoração da unidade, confecção do estandarte e confecção de fantasias com 

produtos recicláveis.   

Destacamos este mês houve a participação ativa dos usuários em todas as atividades 

realizadas, mantendo-os focados na motivação para a busca do cuidado.  

O desafio enfrentado pela equipe foi manter usuários na unidade no período de carnaval 

devido à vulnerabilidade do período e aos riscos de violência nas festividades. 

 

5.5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS À FAMÍLIA 

 

As ações e encaminhamento junto à família, no mês de fevereiro, foram de suma 

importância, sendo realizada escuta familiar individualizada e visitas domiciliares, 

com objetivo de fortalecer os vínculos. Discutindo assuntos de que possa aproximar 

o usuário de sua família refletindo temas que contemple a responsabilidade da 

família no processo de cuidado do usuário.  

Realizamos atendimento familiar individualizado e/ou em grupo também através de 

contato telefônico ou com as visitas domiciliares. Nesse momento foram realizados 

orientações e planejamento do PIA junto ao usuário.  

A equipe encaminhou familiares para serem acompanhados pelo CREAS, inscrição 

no ACESSUAS, orientações sobre Bolsa Família e articulação com rede intersetorial, 

como Educação, para matricula de filhos de usuários em Creches. 
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A equipe vem vivenciando resistência de algumas famílias em comparecer a 

unidade, mesmo informando da importância desse momento, algumas justificaram 

problemas de saúde ou até mesmo por residir longe da unidade. Nestes casos, são 

realizadas articulações por telefone e visitas domiciliares.  

 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

SETOR COMUM A TODOS 

Com objetivo de proporcionar uma integração entre os usuários núcleo do Município do Cabo 

de Santo Agostinho acompanhado pelo programa, assim como um momento de diversão, 

refletindo sobre as possibilidades de brincar, curtir o carnaval sem riscos, danos e uso de drogas. 

Saímos as Ruas, na sexta-feira anterior ao sábado de Zé Pereira, com o Bloco ATITUDE NA FOLIA.  

No período de Carnaval realizamos dois grupos, sendo um torneio de Dominó e uma Dinâmica 

com músicas. Ambos os grupos tiveram premiações de caixas de chocolate.  

Após o período de Carnaval, foi possível a realização de um Bingo com 03 premiações, dentre 

elas: garrafa de água 'squeeze', toalha de banho e conjunto de higiene. 

 

 

Grupo: Encontro de Quinta 

Objetivo: promover um baile de carnaval para comemorar o início das festividades de momo. 

Metodologia: realizado concurso de fantasias, onde serão ofertados prêmios para o primeiro, 

segundo e terceiro lugar. Utilizou-se do som com músicas adereços carnavalescos, além do 

lanche tropical.  

Resultados: a festividade proposta obteve seu objetivo alcançado, visto que os usuários se 

divertiram e interagiram de forma saudável. 

 

 

 

Oficina de Educação Física 
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Objetivo: proporcionar momento de atividade física, conscientizar os usuários sobre os cuidados 

com a saúde e o corpo. 

Metodologia: utiliza-se de jogos recreativos, gincanas, futebol, pólo aquático, vôlei, torneios, 

caminhada, treino de força, entre outros. Tais atividades são desenvolvidas na unidade e na 

praia.  

Resultados:A realização das atividades físicas tem despertado nos usuários o cuidado e práticas 

saudáveis.  

 

SETOR DE PSICOLOGIA 

Grupo: Auto  estima 

Objetivo:Treino de habilidade social, a capacidade de empatia, assim como a estimulação do 

autoconhecimento.  

Metodologia: Foram realizados 03 encontros, aconteceram uma vez por semana onde entre as 

dinâmicas: - O feitiço virou contra o feiticeiro que trabalhou a habilidade social, a capacidade de 

empatia; - Para quem você tira o chapéu, potencializando a auto-estima, que veio chamar a 

atenção para a auto- avaliação positiva, e -Roda de conversa sobre o Multirão da pintura dos 

dormitórios,que veio a trabalhar a consciência coletiva, o auto cuidado com o ambiente de 

convivência e o trabalho voluntariado. 

Resultados: Avalia-se o grupo de forma positiva, pois os usuários estão levando a discussão e 

reflexão as temáticas abordadas.  

 

Grupo: Bom Dia 

Objetivo: Com o objetivo de proporcionar aos usuários um momento de interação, no qual 

iniciamos as atividades do dia. Vislumbrando a necessidade de iniciar a dinâmica de atividades 

da unidade, despertar a rotina e trabalhar, em tempo breve, algumas temáticas emergentes do 

cotidiano (seja de forma leve, lúdica ou reflexiva).  

Metodologia: utilizou-se de mensagens reflexivas, tais como: ‘A Metáfora das Carpas 

Japonesas’; Mensagem de Ariano Suassuna – Os Problemas; Reflexão sobre Metas e Objetivos; 
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Mensagem bíblica (solicitada pelos usuários). As metodologias aplicadas foram mensagens 

impressas, assim como retiradas do livro “365 dias de Inspiração” da autora Lizzie Cornwall.  

Resultados: O grupo foi avaliado de forma positivaa partir da crítica dos usuários sobre suas 

ações cotidianas. 

 

Grupo: Redução de Danos  

Objetivo: Levar a discussões incorporação de práticas que reduzam os danos para os usuários 

de drogas.  

Metodologia: Nos grupos de primeiramente se trabalhou a dinâmica “Curtograma”, que 

objetivou promover o conhecimento mútuo, integração e descontração e autoconhecimento. 

Como metodologia foi utilizado um papel A4 dividido em quadrantes (Gosto e Faço/Gosto e não 

Faço/Não Gosto e Faço/Não Gosto e Não Faço). Dentre os resultados esperados foi observado 

que muitas vezes não priorizamos o que nos faz bem. A temática “droga” esteve presente nos 

‘curtogramas’ de todos os usuários e essa questão também foi discutida. 

Em outro momento foi trabalhado a dinâmica “Compartilhando Medos” que objetivou 

promover a empatia interpessoal, diminuir a ansiedade, preocupações, crenças e temores sobre 

o tratamento(cuidado) e a decisão de mudança. Cada usuário depositou, anonimamente, no 

‘saquinho’ dos “Medos” o que no programa/tratamento/processo de cuidado tem mais medo. 

Na ocasião foram lidos todos os medos e observado, pelos usuários, a repetição do medo da 

recaída. Por fim, discutimos a temática recaída.  

Resultados: A temática da redução de danos tem sempre despertado interesse dos usuários, 

visto que a maioria não almeja a abstinência, mas tem interesse no cuidado sobre si.  

 

Grupo: Família 

Objetivo: Estimular a família sobre a importância do autocuidado e o apoio e para com o usuário 

inserido no Programa.  

Metodologia: O grupo foi realizado através de‘Roda de Conversa’ entre os familiares e usuários, 

onde teve como objetivo discutir a ‘Codependência’ e a importância do autocuidado.  
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Resultados: Foi observado como resultados obtidos a compreensão de que “quem cuida precisa 

se cuidar também”. 

 

SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

Grupo: Meio Ambiente 

Objetivo: O grupo tem como proposta refletir sobre a importância da existência dos animais e 

sua extinção. Observado os impactos gerados a sociedade. 

Metodologia: O grupo foi desenvolvido em quatros encontros, onde no primeiro momento foi 

apresentada ao grupo, a importância dos animais no mundo. Observou que os usuários acharam 

o assunto interessante e discutiram a importância da existência de cada espécie.   

Já no segundo momento, por motivos das festividades carnavalescas foi confeccionado a “lauça” 

com material reciclado trabalhando a importância de reduzir os resíduos sólidos e reaproveitar 

esses mesmos materiais para a confecção de outro produto. Percebeu a importância de 

preservar o meio ambiente. 

No terceiro momento, retornamos a falar sobre a fauna. Realizado uma dinâmica falando quais 

são os animais silvestres e domésticos e a família a quem pertencem. Logo depois foi iniciada a 

discussão sobre extinção dos animais. Nesse momento os usuários participaram de forma lúdica 

e recreativa, pois utilizado como estratégia a mímica e no último encontro houve apresentação 

do filme Rio que traz como informação sobre o tráfico de animais silvestre. Após apresentação 

do filme houve a confecção e apresentação de cartazes sobre o tráfico de animais.  

O grupo meio ambiente vem sendo realizado no período na tarde das sexta- feiras, com a 

participação dos usuários, utilizando com ferramentas vídeos, debates, dinâmicas, cartazes, 

papel oficio, papelão, DVD, DATA SHOW, NOTEBOOK e TV. Em relação à confecção de materiais 

reutilizados foi o momento que uniu a pratica com a teoria, fazendo com que se torne algo 

comum no dia a dia.    

Resultados: Mudança de hábitos em seu cotidiano, fazendo com que se relacione melhor com 

meio ambiente. Utilizando os recursos naturais de forma equilibrada.  

 

Grupo: Cidadania 
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Objetivo: Com o objetivo de fomentar a reflexão acerca das temáticas propostas e seus 

desdobramentos na vida dos indivíduos, no mês de fevereiro foi realizado três grupos Cidadania. 

Por compreender que, de forma simples, cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis , 

políticos e sociais estabelecidos na constituição, e por estes serem constantemente violados. 

Foi relevante trabalhar junto aos usuários o acordo de convivência do Centro de Acolhimento 

Intensivo Cabo, pontuando sobre os direitos e deveres que constituem este. 

Metodologia: No primeiro encontro do mês o objetivo foi pensar em dicas para conviver sem 

conflitos no equipamento, bem como em sociedade. Foi lido um texto, cujo titulo é “A Fabula 

da Boa Convivência”, em seguida os usuários elaboraram desenhos, frases e palavras que 

expressassem a boa convivência. No segundo encontro foi trabalhado o Acordo de Convivência 

do equipamento, onde propormos que os participantes fizessem desenhos para um mural 

elaborado sobre tal acordo, o que é permitido e o que não é.   No último grupo Cidadania do 

mês de fevereiro exibimos o filme “O Clube dos Cinco” que faz uma reflexão sobre a aceitação 

do outro, respeitando as diferenças e limites. Em seguida realizamos um debate resgatando 

pontos trabalhados nos encontros anteriores.  

Resultados: Os usuários refletiram sobre seus direitos e deveres no equipamento, dando 

importância a cada atividade proposta para o fortalecimento do seu processo de cuidado e 

percebendo que conseguindo cumprir com o micro, neste caso regras do acordo de convivência, 

conseguirá conviver com o macro, sendo este as regras da sociedade. 

 

Grupo: Bom Dia 

Objetivo: Com o objetivo de proporcionar aos usuários um momento de interação, no qual 

iniciamos as atividades do dia. Vislumbrando a necessidade de iniciar a dinâmica de atividades 

da unidade, despertar a rotina e trabalhar, em tempo breve, algumas temáticas emergentes do 

cotidiano (seja de forma leve, lúdica ou reflexiva).  

Metodologia: As atividades realizadas foram propostas tanto pela equipe, quanto pelos próprios 

usuários. A equipe procurou estimular que eles mesmos sugerissem como desejam iniciar o dia 

de forma a lhes conferir autonomia e facilitar o momento, acompanhado de algum técnico. 

Foram feitas reflexões de mensagens, como: “Fabula das Escolhas”, “Nunca Pare de Sonhar” 
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“Recomece sempre” e “Valorize” de autores desconhecidos. Além das mensagens, também foi 

realizada a dinâmica “Da Rosa”, as músicas “O que é, o que é” e “Pescador de Ilusão”, assim 

como organização das comissões semanais. 

Resultados: Foram alcançados os resultados esperados de forma positiva, fazendo com que os 

usuários iniciassem as atividades do dia de forma lúdica e reflexiva.  

 

Grupo: Família 

Objetivo: Com objetivo de refletir sobre as configurações familiares contemporâneas, as 

relações familiares, assim como a importância destas no processo de cuidado. No mês de 

fevereiro, o setor de Serviço Social realizou um Grupo Família. 

Metodologia: O Grupo Família ocorre aos sábado, no período da tarde. Foi exibido o filme 

“Shrek para Sempre”, com objetivo de refletir sobre a constituição de uma família, os conflitos 

existentes nas relações familiares, as frustrações, os filhos, as responsabilidades consigo e com 

o outro, bem como as aspirações individuais. Após a exibição foi realizado um debate, onde os 

participantes puderam falar sobre suas observações de forma crítica e fazendo um paralelo com 

sua vida. 

Resultados: Foram alcançados os resultados esperados, fazendo com que os usuários 

refletissem sobre a importância das relações familiares fortalecidas no processo de cuidado que 

estão vivenciando. 

 

SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 

Grupo: Qualidade de Vida 

Objetivo: sensibilizar os usuários a ter responsabilidade com sua saúde praticando meios de 

prevenções. 

Metodologia: no grupo com tema Saúde do Homem foi utilizado um vídeo como ferramenta de 

trabalho da temática. As imagens e informações que foram passadas deixaram os usuários 

bastante reflexivos e alguns admirados com o que viram fazendo com que muitos observassem 

o que estão fazendo com o seu corpo.   
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Já no tema da Dengue foram trabalhados sinais, sintomas e formas de transmissão da doença, 

assim como, medidas profiláticas. Utilizou-seos materiais cartolinas e lápis de cores e figuras.  

No grupo Prática Sexual Saudável foi utilizado um álbum seriado de maneira ilustrativa e 

informativa, seguindo do debate para esclarecimento de dúvidas. 

 Já no grupo DST’s um álbum seriado de maneira ilustrativa e informativa. Levou-se a discussão 

da temática e os usuários trouxeram muitas dúvidas.  

Resultados: O maior desafio, numa atividade realizada dessas é manter a centralidade, no 

objetivo do grupo e controlar os ânimos, para não fugir do foco principal. E fazer com que os 

usuários possam entender e aprender a importância da sua saúde.  

 

SETOR DE EDUCADOR SOCIAL 

Grupo: Convivência  

Objetivo: Os grupos realizados tiveram o objetivo de enfatizar a cultura e o lazer dentro 

do equipamento, provocando nos usuários o desejo de descobrir mais da historias e 

raízes que fizeram do Carnaval uma das festas mais populares do mundo.  

Metodologia: Foram feitas oficinas manuais contando com a criatividade dos usuários 

para customizar as próprias roupas, confecção de fantasias e adereços, para o baile e 

concurso de fantasia, bem como, a realização da decoração da unidade para os festejos 

de momo.  

Resultados: A avaliação foi formativa incluindo o processo ensino aprendizado, através 

da participação e interação dos usuários. 

 

Oficina: Sensibilização Educacional 

Objetivo: Estimular os usuários o retorno à sala de aula. 

Metodologia: Atividades com leitura, debates e interpretação de textos. Utilizando os seguintes 

recursos como livros, cadernos e lápis. 

Resultados: O estimulo pela leitura e escrito.  
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Grupo: Encontro de Quinta         

Objetivo: Despertar para a importância que temos na vida das pessoas que estão ao nosso 

redor e da confiança que precisa existir na caminhada do grupo. 

Metodologia: Convidar os participantes a formar duplas, ficando um ao lado do outro. A dupla 

quem será o cego e quem será o guia. O cego fecha livremente seus olhos e é auxiliado pelo 

guia. O guia, de olhos abertos, dá seu ombro ou sua mão e o ajuda. Enquanto isso, estar atento 

aos sentimentos que experimenta. Como cego: o que sente ao ser auxiliado? Como o guia: o 

que sente enquanto auxiliador? As duplas (cego e guia) seguem por diversos caminhos, 

inclusive passando por obstáculos, se o guia assim o quiser. Deixa-se um tempo para que haja 

a vivência necessária. Depois, o facilitador da dinâmica orienta para que se mudem os papeis: 

quem é cego torna-se agora guia e quem guiava, é o cego. 

Resultados: Discutir sobre as relações interpessoais.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Podemos dizer que neste mês tivemos o equipamento bastante movimentado com as 

atividades carnavalesca. 

Junto à consultoria conseguimos refletir sobre o acordo de convivência onde 

repaginando e revisitando o nosso fazer técnico de forma leve e respeitosa. 

Estamos percebendo um cuidado com a limpeza e organização do espaço onde 

atribuímos esta mudança a reflexão sobre o acordo de convivência junto aos usuários. 

Tivemos ainda uma melhoria em nossa estrutura física no qual estamos realizando 

pequenos reparos na rede elétrica e hidráulica. Estamos percebendo que a cada dia a 

relação entre a nossa equipe enquanto sede e equipamento vem se afiando com isto só 

estamos ganhando. 

  

8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

8.1 AGENDAS DE GESTÃO (COLEGIADO DE GESTÃO, REUNIÃO DE NÚCLEO E 

CAPACITAÇÕES). 
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DATA 
ATIVIDAD

E 
LOCA

L 
PARTICIPANTE

S 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

04/0
2 

Reunião 
de 

Supervisão 
do Núcleo 

Cabo 

Apoio 
Cabo 

Alana, Nathália 
e Leilane 

 Discussão de 

casos; 

 Comunicaçã

o entre as 

equipes; 

 Utilização do 

carro do 

Intensivo 

pelo Apoio 

 Atividades; 

 Uso de droga 

nas unidades 

 Encaminhamento
s aos usuários; 

 Estimular a 
equipe do Apoio a 
comunicação com 
a equipe do 
Intensivo; 

 O carro poderá 
ser utilizado com 
agendamento 
prévio; 

 Intensivo e Apoio 
desenvolverão 
atividades em 
conjunto; 

 Trabalhar com as 
equipes 
intervenções 
preventivas, 
maior 
aproximação da 
equipe dos 
usuários; 

23/0
2 

Reunião 
de Núcleo 

Sede 
apoio  

Jacqueline 

João Marcelo  

Amália  

 Informes  

 Recurso 

humano; 

 Aluguel 

Social; 

 Relatório 

mensal; 

 Iniciar o 
processo de 
avaliação da 
equipe; 

 Montar a 
grade do 
encontro de 
integração; 

 Cumprimento 
na data de 
entregar o 
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relatório 
mensal;  

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

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANT

ES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTOS 

03/0
2 

Reunião 
de 

Supervisã
o 

Intensiv
o Cabo 

Patrícia, 
Juliana, 

Livramento, 
Alana, Mirts 

 Estudo de 

caso: Luana 

da Conceição; 

 Atividades 

conjuntas 

entre apoio e 

intensivo; 

 Relatórios 

circunstanciad

os pendentes; 

 Aluguel Social: 

Joilson 

 

 A usuária Luana 
virá ao 
Intensivo para 
conhecer o 
espaço e 
participar de 
atividades.  a 
fim que a 
mesma seja 
sensibilizada 
para 
encaminhamen
to ao Intensivo. 
Discussão do 
caso entre as 
técnicas do 
Apoio e 
Intensivo; 

 Apoio e 
Intensivo 
agregará 
atividades 
externas;  

 Em 06/02 os 
relatórios 
circunstanciad
os pendentes 
serão 
entregues; 

 Encaminhar 
usuário Joilson 
à unidade de 
saúde para 
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articulação de 
senha 
reguradora do 
Hospital da 
Mirueira. 

04/0
2 

Reunião 
de Equipe 

Intensiv
o Cabo 

Nathália, 
Marina, 

Jacqueline, 
Juliana, Ana 
Paula, Alana, 

Patrícia, 
Livramento, 
Jandilson, 

 Aluguel Social: 

Joilson, Jarson 

José, Bruno, 

Cleiton, 

Ramon, Iago e 

Hidequel 

 Estudo de 

caso Jardson, 

Loris; 

 Relações 

interpessoais 

da equipe; 

 Carnaval: 

escala e 

atividades; 

 Horário de 

passagem do 

plantão; 

 Evoluções nas 

pastas dos 

usuários; 

 Materiais de 

grupos e 

oficinas 

 Repasse para a 
equipe que o 
usuário Joilson 
será 
encaminhado à 
unidade de 
saúde para 
articulação de 
senha 
reguradora do 
Hospital da 
Mirueira;  

 Os usuários 
Cleiton Alves e 
Jardson irão 
para o Aluguel 
Social na 
modalidade 
república. Já o 
usuário Bruno 
irá 
individualment
e, com 
possibilidade 
de inclusão da 
família; 

 Acordado com 
os usuários 
Ramon e Iago a 
procura de 
imóvel com 
menor custo, 
visto que os 
mesmos 
pretendem 
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manter-se no 
imóvel após a 
finalização do 
Aluguel Social; 

 Finalização do 
Aluguel Social 
do usuário 
Hidequel; 

  Realizar 
articulação 
com a ONG 
Ruas e Praças 
para discussão 
do caso dos 
usuários Loros 
e Jardson; 

 Técnicas e 
educadores 
montarão 
proposta de 
atividades para 
o período de 
carnaval. A 
escala de 
funcionários 
está 
aguardando 
autorização do 
IEDES; 

 Todos os 
técnicos, 
cuidadores e 
educadores se 
comprometera
m em chegar 
15 minutos 
com 
antecedência 
para a 
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passagem do 
plantão; 

 Orientações a 
cerca das 
evoluções; 

 Utilização dos 
materiais de 
grupos e 
oficinas de 
forma 
consciente, 
sem 
desperdício; 

  

09/0

2 

Reunião 

de 

Supervisã

o 

Intensiv
o Cabo 

Alana, 
Marina, 
Andrea, 
Nathália 

 Casos João 
Paulo Reis, 
Wallace, 
Jardson 
Fortunato, 
Janyson 

 Documentação 
de 
afastamentos 
Adriano, Luna, 
Gladstone, 
Janyson e 
Djavan; 

 Evoluções nas 
pastas; 

 Grupo 

 Agregar as 
atividades com 
o apoio; 

 Discurso dos 
usuários sobre 
atividades; 

 Educador 
realizar 
atividades em 

 Ver com Balcão 
de Direitos 
Certidão de 
nascimento, 
encaminhar a 
defensoria 
pública o 
usuário João 
Paulo; 

 Realizar 
cadastro do 
Acessuas da 
família de 
Wallace e 
encaminhar para 
acompanhament
o no CREAS; 

 Discutir 
encaminhament
o para 
comunidade 
terapêutica 

 com TR do 
usuário Jardson;  
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conjunto com 
apoio 

 Relatórios 
circunstanciado
s e resumos de 
afastamento 
pendentes 

 Casos Luana 
(Apoio Cabo) 

 Programação 
Carnaval 

 Usuário 
Janysonretorna 
para unidade; 

 Refazer resumo 
de afastamento 
em 
instrumentais 
corretos dos 
usuários dos 
últimos 
afastamentos; 

 Atualização das 
evoluções nas 
pastas dos 
usuários;   

 Organização do 
tempo e 
planejamento 
do grupo; 

 Educadores 
entrar em 
contato com o 
Apoio para 
articular 
atividades; 

 Encaminhar 
relatórios e 
resumos de 
afastamento ao 
apoio Cabo 

 Marina irá no 
dia 10/02 ao 
Apoio Cabo 
acolher a 
usuária Luana; 

 Sensibilizar os 
usuários sobre 
saída no 
carnaval sobre 
os riscos e 
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violência, sem 
perder de vista o 
objetivo pelo 
qual procurou o 
Programa 
Atitude; 

  

10/0

2 

Reunião 

de 

Supervisã

o 

Intensiv
o Cabo 

Alana, Juliana, 
Patrícia, 

Livramento, 
Rita, Kátia 

 Casos: Paulo 
Roberto, José 
Eduardo, 
Jardson 
Fortunato, 
Jotermerson, 
Flávio Anacleto; 

 Documentação 
de 
afastamentos 
Adriano, Luna, 
Gladstone, 
Janyson e 
Djavan; 

 Evoluções nas 
pastas; 

 Grupo 

 Educador 
realizar 
atividades em 
conjunto com 
apoio 

 Relatórios 
circunstanciado
s e resumos de 
afastamento 
pendentes 

 Programação 
Carnaval 

 Dificuldades de 
articulações 
externas com a 
rede. 

 Articular com o 
CREAS de 
Palmares para 
acompanhament
o da família de 
Paulo Roberto; 

 Articular com o 
CAPS AD 
acompanhament
o do usuário 
Flávio Anacleto; 

 Suspender idas 
ao CAPS AD do 
usuário 
Jotermerson, 
articular 
transferência 
para o CPP;    

 Articular CT para 
Jasdson 
Fortunato; 

 Realizar vista 
domiciliar junto 
ao usuárioJospe 
Eduardo, em Belo 
Jardim, articular 
com o CREAS; 

 Refazer os 
instrumentais 
dos afastamentos 
em instrumental 
próprio; 
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  Atualização das 
pastas com as 
evoluções; 

 Organização e 
planejamento 
das atividades de 
grupo; 

 Educador 
articular com o 
educador do 
apoio atividade 
em conjunto; 

 Atualizar 
relatórios 
circunstanciados 
e resumos de 
afastamentos 
encaminhar ao 
apoio;  

 Supervisão e 
coordenação fará 
a ponte para as 
articulações;  

11/0
2 

Reunião 
de Equipe 

Intensiv
o Cabo 

Nathália, 
Marina, 

Jacqueline, 
Juliana, Ana 
Paula, Alana, 

Patrícia, 
Livramento, 
Jandilson, 

Edna 

 Programa de 

carnaval; 

 Relatório 

Mensal 

 Recebimento 

de 

equipamentos 

na unidade; 

 Recebimento 

de móveis 

para unidade; 

 Carro da 

unidade para 

dá suporte aos 

 Escala de 
trabalhadores 
para o período 
de carnaval; 

 Programação 
das atividades 
do período de 
carnaval; 

 Trabalhador que 
não entregar 
relatório mensal 
no prazo 
receberá 
advertência, por 
determinação 
do IEDES; 
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funcionários 

na chega e 

saída; 

 Afastamentos; 

 Estudo de 

casos: Marcos 

Cristino, 

Cleiton Alves; 

 Entrada de ex-

usuários na 

casa; 

 Visita familiar; 

 

 Será realizada a 
organização da 
unidade com a 
utilização dos 
novos 
equipamentos; 

 Não será 
possível o 
suporte do carro 
a unidade, de 
acordo com 
informações do 
administrativo e 
IEDES; 

 Marcos Cristino 
e Cleiton Alves 
não terão Aída 
no carnaval, 
visto que não 
tem vínculos 
familiares 
fortalecidos para 
dá suporte, além 
da situação de 
ameaça; 

 Realização de 
grupo com os 
usuários para 
trabalhar o risco 
da saída no 
período de 
carnaval; 

 Usuários que for 
pego fazendo 
uso de droga ou 
sob efeito na 
unidade será 
afastado; 

 A entrada de ex-
usuários na 
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unidade será 
avaliada pela 
equipe técnica; 

 Familiares 
poderão vir 
visitar os 
usuários fora do 
horário de visita 
se previamente 
acordado com 
TR;  

18/0
2 

Reunião 
de Equipe 

Intensiv
o Cabo 

Alana, 
Jacqueline, 

Patrícia 
Portugal, 
Marina, 

Nathália, Rita, 
Cleopatra, 

Juliana, 
Marcoss, 
Eduardo, 
Jandilson 

 Repasse das 

atividades do 

carnaval; 

 Estudo de 

caso; 

Jotermerson, 

Jardson 

Fortunato, 

Marcos 

Cristino, Loris. 

 Carnaval 
avaliado de 
forma positiva 
pela equipe; 

 Jotermerson 
evadiu do 
espaço. Realizar 
articulação com 
o CJ para 
encaminhament
os; 

 Jardson 
Fortunato está 
afastado do 
programa 
porque tentou 
agredir uma 
técnica. Discutir 
caso com o CJ 
para 
encaminhament
os; 

 Marcos Cristino 
evadiu do 
espaço. Discutir 
o caso com o CJ 
para 
encaminhament
os; 
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 Exercitar a 
autonomia do 
usuário Loris pra 
seus 
encaminhament
os, inclusive ida 
a escola.  

23/0

2 

Reunião 

de 

Supervisã

o 

Intensiv

o Cabo 

Alana, 

Marina, 

Livramento, 

Mirts 

 Usuários 

queixando-se 

de 

manutenção 

da casa; 

 Estudo de caso 

Luana da 

Conceição, 

Cleiton Alves, 

José Bruno, 

Janyson, Fábio; 

 Aluguel Social; 

 Atendimento 

no SAE; 

 

 Listar 
necessidades de 
manutenção e 
entregar a 
coordenação e 
administrativo; 

 Discutir o caso 
em reunião de 
equipe para 
possível 
transferência; 

 Encaminhar o 
usuário Cleiton 
Alves a Agência 
do Trabalho; 

 Realizar novo 
contato com o 
CREAS de São 
Caetano da 
Raposa para 
acompanhamen
to familiar do 
usuário José 
Bruno; 

 Discutir o caso 
do usuário 
Janyson com o 
CAPS AD; 

 Solicitar 
relatório ao 
Intensivo 
Jabotão do 
usuário Fábio; 
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 Encontrado 
novo imóvel 
para a 
República. 
Contato da 
proprietária 
repassado ao 
IEDES para 
realizar tramites 
do contrato; 

 TQV realizar 
contato com a 
coordenação do 
SAE para discutir 
o atendimento 
de usuários que 
estão em 
processo de 
retirada de 
documentação e 
necessitam de 
atendimento 
médico; 

23/0
2 

Reunião 

de 

Supervisã

o 

Intensiv

o Cabo 

Alana, 
Patrícia, 
Juliana, 

Livramento, 
Andrea 

 Atendimento 

no SAE; 

 Estudo de 

caso: Flávio, 

Wiank 

Douglas, José 

Eduardo, 

Saymon 

 Encaminhar ao 
SAE ofício 
informando a 
situação 
documental dos 
usuários que 
necessitam de 
atendimento 
médico 
especializado; 

 Encaminhar o 
usuário Flávio 
ao psiquiatra e 
ao INSS; 

 Realizar 
atendimento ao 
usuário Wiank 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


[Digite texto] 

                                                                                                                                                 

 

 

Douglas sobre 
transgressões 
recorrentes na 
unidade; 

 Articular CREAS 
de Belo Jardim 
para 
acompanhamen
to da família do 
usuário José 
Eduardo, 
planejar visita 
domiciliar; 

 Discutir o caso 
do usuário 
Saymon com o 
apoio Cabo. 

25/0
2 

Reunião 
de Equipe 

Intensiv
o Cabo 

Alana, 
Jacqueline, 

Patrícia 
Portugal, 
Marina, 

Nathália, Rita, 
Andrea, 
Juliana, 

Marcoss, 
Eduardo, 
Jandilson 

 Aluguel Social: 

inserção, 

usuários 

Ramon e Iago 

 Estudo de caso 

Luana, 

 Saída da 

consultoria; 

 Horário da 

reunião; 

 Pautas da 

reunião 

 Inserção dos 
usuários Bruno, 
Jardson e 
Cleiton no início 
de março; 

 Técnica do 
Aluguel Social 
entrará em 
licença 
maternidade e a 
supervisão 
assumirá o 
Aluguel Social 
até a 
contratação de 
novo 
profissional; 

 O usuário Iago 
retornará ao 
intensivo diante 
de sua 
vulnerabilidade 
após sofrer 
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violência 
doméstica; 

 Luana será 
transferida para 
o Intensivo 
Caruaru diante 
as ameaças no 
município do 
Cabo; 

 Realizada 
avaliação do 
trabalho 
realizado pela 
consultora Edna 
Granja e da 
consultoria para 
com a equipe; 

 Equipe irá 
pensar no 
melhor horário 
para a 
realização da 
reunião, 
coordenação irá 
pactuar ajustes 
com o Apoio 
Cabo; 

 Instituir 
instrumental de 
pauta da 
reunião; 

 

 

8.3 REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, EXECUTORAS E 

SECRETÁRIA) 
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DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCA
L 

PARTICIPANT
ES 

PAUTA DA REUNIÃO 
ENCAMINHAMENT

OS 

09/0
2 

Reunião 
de 

gestão/ 
sede 

Iedes 

Jacqueline  

João Marcelo 

Amália  

Ana Paula  

 Plano de 

trabalho;  

 Encontro de 

integração; 

 Reunião de 

monitorament

o; 

 Planejamento 

estratégico 

coletivo;  

 Organização 

interna;  

 

 Apropriaçã
o do plano 
de 
trabalho; 

 Agenda 
das 
reuniões 
setoriais; 

 Fechament
o da data 
de entrega 
do 
relatório; 

 

 

 

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

 

9.1 DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 01 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 10 

REUNIÃO INTERSETORIAL 03 

ESTUDO DE CASO 37 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 01 

CONSULTORIA 02 
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REUNIÃO NA EXECUTORA 01 

TOTAL 55 

 

 

 

 

 

 

Observação: Diante a transição de gestão e por ser um período carnavalesco não foi 

realizado  reuniões de Colegiado do Programa Atitude, com a presença de Coordenadores 

Técnicos. 

 

  

 

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 
43 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 02 00 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 04 04 
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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 9 17 9 6 0 0 41 

F 0 1 0 1 0 0 0 2 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 0 0 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

36 

Homossexual 

06 

Bissexual 

00 

Não 

Informado 

01 

43 
Travesti 

04 

Transexual 

00 
04 
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TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

09 

BRANCA 

12 

PARDA 

22 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

0 

 

43 

 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 22 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 03 

½ SALÁRIO MÍNIMO 01 

1 SALÁRIO MÍNIMO 03 

2 SALÁRIO MÍNIMO 07 

3 SALÁRIO MÍNIMO 01 

ACIMA DE 3 SALÁRIO MÍNIMO 00 

NÃO INFORMADO 06 

TOTAL 43 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 42 

ÁLCOOL 00 
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MACONHA 00 

COCAÍNA 00 

SOLVENTE 01 

TOTAL GERAL 43 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 28 

NÃO                       14 

NÃO INFORMADO 01 

TOTAL GERAL 43 

 

 

 

TABELA VIII - 

TIPOS DE 

AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO 
FÍSICA 

00 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 03 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 01 

RELAÇÃO SEXUAL 0 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 33 

NÃO 10 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 43 
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USO DE DROGAS 0 

CONCLUSÃO DO PIA 01 

OUTROS 06 

TOTAL 11 

 

 

TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 11 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 14 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 29 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 241 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 213 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 161 

TOTAL 615 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 161 

VISITA DOMICILIAR 03 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS 
USUÁRIOS 

09 

SAÍDA TERAPÊUTICA 138 

ASSEMBLEIA 02 

OUTROS/QUAL? 00 

TOTAL GERAL 313 

 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 00 

CREAS 09 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 02 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 52h 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 33 

GRUPO FAMÍLIA 04 04 
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ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 03 

OUTROS? 00 

TOTAL 14 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 00 

CTA 06 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS ADi 00 

CAPS AD 18 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 02 

POLICLÍNICA 04 

HOSPITAL GERAL 06 

UPA 09 

OUTROS? 06 

TOTAL 51 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 01 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 11 
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INSS 02 

AGÊNCIA DO TRABALHO 02 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 02 

OUTROS? 02 

TOTAL: 20 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 02 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO FORMAL 00 

TRABALHO INFORMAL 13 

OUTROS? 00 

TOTAL: 15 

 

 

10. Aluguel Social-Núcleo CABO – FEVEREIRO 2015 

 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ALUGUEL SOCIAL 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO NOME 

Técnica em Serviço Social Mirts Lopes Vasconcelos  

Motorista Jandilson Florentino de Souza 
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 DESCRIÇÃO : 

 

Relatório descreve atividades realizadas pelo aluguel social no mês de FEVEREIRO/2015. No 

presente mês atividades foram focadas na procura de imóveis, visto que existem 03 usuários 

sinalizados para inserção, estando com PIA direcionado para o meio sócio-comunitário. 

 A proposta definida em equipe foi à inserção de 02 usuários na modalidade de república e um 

de modo individual. Durante todas as semanas a dupla separou dois dias por semana para 

procura de imóveis em bairros diferenciados do Cabo de Santo Agostinho, imóveis encontrados 

nos seguintes bairros: Cidade Garapú e Bairro São Francisco.  

Contatos dos proprietários repassados para financeiro sede administrativa/IEDES para que 

sejam articulados contrato de locação, para assim realizar a inserção dos mesmos. Usuários a 

serem inseridos: JARDSON ANTÔNIO, CLEITON ALVES e JOSÉ BRUNO, supracitados encontram-

se com fonte de renda de modo formal e informal, em processo de fortalecimento de vínculos 

familiares. 

Ainda no referido mês realizou articulação com a rede de saúde para atendimento do usuário 

Joilson. O mesmo está realizando exames para inserção no Hospital da Mirueira, enfermaria 

Fager.  

Destacamos que atualmente, os usuários inseridos no Aluguel Social não verbalizam sobre 

interesses em inserção educacional, entretanto, os usuários têm buscado a inclusão no mercado 

de trabalho.  

Foram realizados três encaminhamentos ao CRAS, cinco encaminhamentos ao CREAS, cinsco 

encaminhamentos ao CTA, sete encaminhamentos a USF,  

 

HIDEQUEL JOSÉ: Supracitado teve seu aluguel social encerrado na segunda semana de fevereiro. 

Conclusão com perspectivas de trabalho de modo formal. O mesmo reside com a genitora em 

imóvel próprio, adquirido ainda no período do Aluguel Social. O usuário encerra o 

acompanhamento pelo Aluguel Social em bom estado de saúde, porém com resistência para 

frequentar o CAPS AD. O mesmo possui toda documentação civil e está participando de 

entrevistas para inserção no mercado de trabalho formal. No que se refere a sua relação com a 
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droga/tráfico, Hidequel permanece ameaçado no município do Cabo, local onde não frequenta. 

Tem crítica sobre os riscos na localidade.  

JOILSON AUGUSTO: Após retorno do Hospital da Mirueira/Paulista, usuário apresentou 

inúmeras questões de saúde e caso do mesmo foi discutido em 03 reuniões de supervisão com 

supervisora Alana Estanislau, sendo verificado outro encaminhamento para o mesmo diante 

seus prejuízos decorrentes uso do álcool, além do parecer não favorável de retorno para imóvel 

do aluguel social. Em reunião técnica do dia 04 caso do mesmo foi discutido, tendo a avaliação 

da equipe de cuidados no nível de saúde, diante avaliação iniciaram-se articulações com 

FAGER/Hospital da Mirueira para inserção do mesmo. Em contato telefônico, funcionária Eliete 

(auxiliar social) repassou como se dá a triagem, além de exames solicitados para avaliação 

médica, entre tais: raios-X do tórax, parecer psiquiátrico e cardiológico. Usuário a principio 

apresentou postura resistente diante encaminhamento: ”NÃO QUERIA COMEÇAR TUDO DE 

NOVO” (SIC), após sensibilização mostrou-se disposto a aceitar encaminhamento e no dia 12 foi 

até seu imóvel para retirar seus pertences, tendo seu aluguel social encerrado em 23 de 

fevereiro. Segue acompanhado pela TR do aluguel social, tendo traçado um novo PIA e 

apresentando perspectivas do seu novo encaminhamento. A TQV, Maria do Livramento através 

das articulações com rede de saúde municipal, tem dado resolutividade aos exames solicitados. 

Caso encaminhamento para FAGER não seja possível, verificou-se com APOIO/Cabo de Santo 

Agostinho contato com Hospital de Surubim, como outra possibilidade. Até a última semana de 

fevereiro usuário já havia realizado parte dos exames, aguardando apenas a realização da 

consulta cardiológica. 

RAMOM DIEGO:Usuário segue com trabalho de modo informal,residindo com companheiro e 

recebendo suporte de familiares.Nas visitas, o mesmo questionou localização do imóvel e por 

vez solicita aluguel de imóvel no bairro de Jardim São Paulo, no Recife. Após discussão em 

reunião técnica verificado não ser possível,diante monitoramento e verificação de argumentos 

sem fundamentos para tal mudança.No decorrer do mês foram entregues cestas básicas e no 

dia 20 foi entregue declaração paramesmo apresentar ao CRAS/Vila Roca para possível inserção 

em programa de benefícios Bolsa Família. 
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IAGO ARAÚJO: Usuário segue sem fonte de renda, trabalhado com o mesmo a importância da 

busca para com geração de renda. No período do carnavalesco recebeu visita de familiares, 

entre tais: genitora, irmão, cunhada, prima e amigos oriundos de Santa Cruz do Capibaribe. 

Merece destaque articulação realizada com CREAS/Santa Cruz do Capibaribe para visita dos 

familiares. Passou o período dos festejos carnavalescos de modo saudável, adotando a relação 

minimizadora para com o uso de spa’s. 

Dando continuidade as demandas burocráticas no dia 05, conforme solicitação da executora 

foram coletadas assinaturas dos antigos proprietários no Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão 

dos Guararapes, além de entrega da chave de imóvel do proprietário Alberto, que se encontra 

aguardando ajustes na estrutura física do seu imóvel localizado no bairro de Engenho Novo. 

 

Considerações finais:  

  

Atividades realizadas no decorrente mês pautaram-se em novas inserções, tendo assim a 

discussão cada vez mais ampliada das perspectivas dos usuários diante a proposta do aluguel 

social. Afirma-se a importância do aluguel social como parte do programa que visa à garantia da 

assistência social, criando possibilidades de emancipação e desenvolvimento social. 

 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10  04 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20  31 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 
Beneficiados 

  14  
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USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 
NO DE VISITAS 

REALIZADAS NO MÊS 

HIDEQUEL JOSÉ JUNHO/2014 CONCLUSÃO 03 

JOILSON AUGUSTO JULHO/2014 AVALIAÇÃO TÉCNICA 04 

RAMOM DIEGO SETEMBRO/2014 INSERIDO 12 

IAGO ARAÚJO SETEMBRO/2014 INSERIDO 12 

 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos destacar que o mês de Fevereiro trouxe para equipe ganhos no nível de crescimento 

Profissional tendo em vista o processo de reflexões junto ao coletivo. Colocando rotineiramente 

em pauta a nossa técnica.    Em linhas gerais o nosso percebemos ganhos na relação  junto a 

sede no fortalecimento dos vínculos junto as trabalhadores e na disponibilidade de construir um 

projeto norteado em ética, verdade e transparência. 

 

Cabo de Santo Agostinho,  06 de Março de 2015. 

 

 

JAQUELINE OLIVEIRA 

Coordenação Técnica 

                                                          Centro de Acolhimento Intensivo Cabo 

 

12. ANEXO 

 

Grupo Cidadania                                                    
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Grupo Bom Dia                  

 

                         Bloco ATITUDE NA FOLIA                      Bloco INTENSIVO EM FOLIA 

 

Grupo Convivência 
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 Grupo Qualidade de Vida 
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Encontro de Quinta 
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.
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Baile de Carnaval  
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Preparativos para o carnaval 
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Oficinas de Adereços Carnavalescos  
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Ornamentação da unidade. 
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Confecção do Quadro de Aniversariantes do mês. 
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Gincana 
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Grupo Auto estima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 
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ITEM Nº DA 

CI 

DATA ASSUNTO SITUAÇÃO 

 

Conserto do ventilador 
133 24/02/2015 

Conserto do 

ventilador  
Pendente 

Compra de Material 

expediente, Qualidade 

de Vida, didático e 

manutenção. 

135 24/02/2015 Compras de material   Pendente 

Fogão com vazamento  132 09/02/2015 
Fogão com 

vazamento   

Pendente 

10 RESMAS DE PAPEL 

OFUICIO 

10 CAIXAS DE 

GRAMPOS ( 

GRAMPIADOR )  

01 CAUIXA DE MARCA 

TEXTO  

 01 CAIXA DE CANETA 

AZUL  

05 CAIXA DEGRAMPOS 

PERCEVEJOS 

5 COLAS BRANCA DE 

01 Ltrs 

5 COLA BASTÃO  

 50 ENVELOPES A4 

 01 CAIXA DE MARCA 

TEXTO  

25 PASTA SUSPENSAS   

04 FITA CREPE  

131 02//02/2015 
Material de 

expediente  
Resolvido 
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04 FITA DUREX  

30 SACOS 

TRASNPARENTES A4 

PARA ISNTRIMENTAIS  

01 CAUIXA DE LAPIS  

 10 CAUIXA BOX PARA 

INTRIMEMTAS 

 

  

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

NÚCLEO: APOIO CABO MÊS/ANO: FEVEREIRO/2015 

 

1. APRESENTAÇÃO 

  

 O referido relatório tem o objetivo de explanar as atividades desenvolvidas no mês de 

fevereiro de 2015, no equipamento Atitude Apoio Cabo, de forma qualitativa e quantitativa, 

através de ações que justificam a dinâmica do serviço, no Município do Cabo de Santo 

Agostinho. 

 O Programa tem como finalidadeo acolhimento e desenvolvimento de atividade que 

asseguram o cuidado humanizado ao usuário de drogas, garantindo cuidados primários 

(descanso, higiene e alimentação), promovendo bem-estar as pessoas em uso abusivo de 

drogas, mas particularmente o crack, e demandas socioassistenciais, decorrentes de tal 

comportamento, respeitando o desejo, o direto e o dever de cada um enquanto cidadão e sem 

imposição da abstinência como condição para o atendimento. 

 Através de escuta privilegiada e acolhimento, o Atitude Apoio Cabo, tem identificado as 

diversas necessidades do usuário atendido, construindo uma relação de confiabilidade como o 

programa e equipe o que propicia sua participação nas atividades oferecidas, bem como o 

resgate de vínculos familiares rompidos/fragilizados. Além de encaminhamentos á rede e 
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garantia de direitos, respeitando a singularidade de cada um que se encontre no espaço e 

estimulando autonomia e construção do seu Plano Individual de Acolhimento (PIA).  

  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

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

Telefones de Contato: (81)3521-9684/8923.6080 

Executora: IEDES 

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

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Mércia Cristina 

EDUCADOR SOCIAL OtávioAlexandre 

MOTORISTA Ivan Burégio 

II 

TÉCNICO SOCIAL RegianneAraújo 

EDUCADOR SOCIAL Ritta de Cássia 

MOTORISTA LemuelMenezes dos Santos 

III TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Cristina 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO João Marcelo 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Amália Lira 

SUPERVISORAS Leilane Gomes e Natália Oliveira 

TÉCNICOS SOCIAIS Andreza Miranda, Gabriela, MárionFraz e Rodrigo Fontoura 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Camila Cavalcanti 

EDUCADORES SOCIAIS 

Aelson Wagner, Beltrand Gouveia, Eufrásio Sena, Ismael 

Silva, Luciene Marluce, Rosineide Felício, Priscila Holanda e 

Tânia Maria. 

RECEPCIONISTA Ana Cristina 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Diogo Cavalcante de Andrade 

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

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Edjane França 

VIGIAS Joab Passos, José Antônio, Roberto Mariano e Rony Tadeu 
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EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA CleisonCavalcanti 

 

5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 
APOIO  

Fevereiro foi um mês de realização de diversas atividades através de grupos, oficinas de 
cultura/customização, culinária e educação física, dentre outras. A estrutura física da unidade, 
apesar de bem ampla, necessita ainda de muitas adequações com relação à parte estrutural, 
que até o momento ainda não foi possível de realizar. Tal fato prejudica a dinâmica natural do 
serviço. As reuniões técnicas têm sido realizadas com a manutenção da presença dos 
profissionais do plantão noturno, fato este que vem contribuindo para funcionamento geral do 
serviço. No referido mês, tivemos a presença da consultoria nas reuniões técnicas, fato que 
contribui para as nossas construções e discussões técnicas. As reuniões de supervisão com a 
equipe, coordenadas pelas supervisoras de cada turno, vem acontecendo de forma sistemática, 
aparecendo como um espaço interno de avaliação e construção da prática técnica, sendo mais 
direcionadas as discussões técnicas embasadas na política da Assistência Social, na qual o 
programa está inserido. Com relação à articulação com o Balcão de direitos, em que todas as 
quintas são proporcionadas aos usuários as retiradas de documentações, este mês foi 
solucionada a dificuldade no que diz respeito ao Registro Geral (R.G), sendo possível a retirada 
do referido documento. Entretanto, esta articulação com o Balcão de direitos é muito bem 
avaliada pelos usuários do serviço, bem como por toda a equipe técnica.  

Neste mês foram realizadas as atividades rotineiras do serviço, assim como foi dado 
continuidade as reuniões internas com alguns setores da equipe para discussão, identificação 
de ajustes nos processos de trabalho.  

Os grupos realizados no mês corrente foram: 

GRUPO BOM DIA  

 Realizado todos os dias pela manhã, tendo como objetivo reunir os usuários para um primeiro 
momento de reflexão. Na ocasião também é realizado o repasse das atividades que serão 
realizadas durante todo o dia, no intuito de sensibilizá-los a participar dos grupos e oficinas, 
assim como, no cuidado do ambiente social, onde cada um se implicará numa atividade. 

GRUPO BOA NOITE  

Realizado diariamente no início da noite, tendo como objetivo desenvolver junto com usuário 
do serviço, um momento de avaliação do que foi planejado e executado para aquele dia, bem 
como estimular o grupo a refletir sobre como estão se percebendo na realização dos projetos 
individuais e coletivos.  

GRUPO INFORMATIVO  

Neste mês, foi trabalhada a temática do carnaval e o que esse período significa para cada um. 
Respectivamente fizemos uma exposição áudio visual, bem como mostramos estatísticas de 
violência nesse período. Distribuímos vários cartões aleatoriamente e em cada um tinham 
perguntas sobre esse período (o que significa o carnaval para você? É possível um carnaval sem 
drogas? O que você espera desse próximo carnaval? os usuários relacionavam sobre a suas 
historias vidas. 
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Na semana posterior, abordamos algumas notícias do dia, veiculadas em dois jornais distintos. 
Realizamos uma roda e cada usuário escolheu uma notícia que se identificava ou achava 
interessante compartilhar com o grupo. Desenvolvemos um debate sobre cada notícia ali 
abordada. Quem não era alfabetizado também participou do grupo, escolhendo a reportagem 
através das imagens. 

GRUPO VIDEOTECA:  

Exibimos o filme "Prova de fogo" que retrata a vida de uma garota que mora no subúrbio de Los 
Angeles e possui uma família desestruturada. Ela descobre que tem um talento com as palavras 
e se inscreve em um concurso nacional de soletração, mesmo sem a aprovação de sua mãe. O 
filme aborda temas como superação, amizade e força de vontade. Os usuários se emocionaram 
bastante durante todo o filme. Ao final foi realizado uma roda de conversa, onde alguns 
externaram sobre alguns pontos fortes do filme que poderiam tirar como lições de vida. 

 

GRUPO EXERCENDO CIDADANIA:  

Em fevereiro, trabalhamos a temática do carnaval através da apresentação do filme “Você sabe 
o que é Carnaval?”, o qual traz informações sobre a origem do carnaval, considerando contextos 
históricos e conjunturas sócio-políticas. Realização de roda de diálogo acerca do tema, com o 
objetivo de ampliar o conhecimento dos participantes do grupo e proporcionar reflexões sobre 
os direitos humanos. Destacamos também que neste mês abordamos a música “Paranóia” de 
Raul Seixas. Refletimos sobre os pensamentos, dúvidas, receios e medos genuínos ao ser 
humano, na perspectiva de proporcionar sensibilização relacionada à questão do uso abusivo 
de SPA’s de maneira a acentuar, possivelmente, uma desorganização emocional, a qual 
desencadeia uma desorganização social. Como estávamos na semana pré-carnavalesca, 
pontuamos sobre os cuidados no período de carnaval, trazendo a reflexão de que nosso mundo 
interior já é muito rico no sentido de oferecer-nos sensações tanto angustiantes - fazendo alusão 
a música trabalhada, quanto prazerosas, a partir de desejos e sentimentos primários. 
Orientamos sobre a questão da redução de danos, informando sobre a importância do material 
de consumo de SPA’s ser individual, sobre a substituição de uma substância muito danosa por 
uma que cause menor dano, sobre o uso de preservativo no ato sexual, etc. 

GRUPO FAMÍLIA: No mês de fevereiro continuamos realizando trabalho constante para 
aproximar as referências familiares dos usuários ao serviço, onde foi percebido o aumento da 
frequência das famílias no espaço para atendimento individual.  Entretanto, foi percebida a 
dificuldade de desenvolver o Grupo Família, visto que o público alvo tem dificuldade em vir no 
dia e horário estabelecidos, estando este momento, por vezes, bem esvaziados. 

GRUPO AUTOBIOGRAFIA:  

Durante o mês de Fevereiro foram promovidos três grupos. Na primeira semana, realizamos um 
debate com o intuito de refletir sobre as possibilidades de vivência social dos usuários, de acordo 
com a história de vida individual, durante o processo de cuidado. Na semana seguinte foi 
pensado sobre o carnaval e suas vicissitudes diante das experiências pessoais que cada um teve 
com esta festa popular. Por último, foi abordado a temática da tolerância às frustrações e a 
importância que tem na vida em sociedade. Neste grupo foi feito uma dinâmica com uma letra 
e música. 
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GRUPO REDUÇÃO DE RISCOS: . 

No mês de fevereiro,trabalhamos o tema “Carnaval sem Preconceito”, pont andoa questão das 
desigualdades de gênero, classe, orientação e a discriminação por serem usuários de SPAs. 
Durante os grupos realizados suscitaram reflexões sobre a forma que eles percebem e como 
gostariam de ser vistos. Abordamos as formas de se inserir nos espaços a partir da construção 
de novos hábitos, costumes e ações.  

  

GRUPO QUALIDADE DE VIDA:  

No mês de fevereiro, abordamos o tema Fissura x Abstinência, onde foi exibida uma vídeo aula 
explicando o significado e diferença de cada uma, fazendo com que nossos usuários trouxessem 
bastantes experiências vividas. Também foi trabalhada a temática da higiene corporal e bucal, 
orientando os usuários sobre importância dos cuidados básicos.  Na ocasião, realizamos a 
dinâmica do aperto de mão, onde sujei minha mão de tintae apertei a mão dos usuários, 
começando assim o debate de que o simples hábito de lavar as mãos pode nos favorecer 
bastante para evitar algumas doenças.   

 

ASSEMBLÉIAS:  

Em fevereiro, notou-se que esse espaço de co-gestão realizado junto aos usuários do espaço se 
consolidou. A assembléia vem ocorrendo sistematicamente nas quartas pela manhã, garantindo 
a participação de todos os funcionários que estão na unidade naquele horário. Contudo, 
percebemos a necessidade de mudança de horário. Sendo assim, a partir de março as 
assembléias ocorrerão na segunda-feira à tarde.  Vale destacar que os usuários, semana a 
semana, vêm se organizando e participam ativamente trazendo pautas e elegendo um relator. 
Este espaço legítimo dos usuários está sendo muito importante para melhoria do 
funcionamento do serviço. 

ATIVIDADES LÚDICAS E OFICINAS:  

Neste mês realizamos uma programação para a comemoração do carnaval, onde foi 

proporcionada diariamente atividades lúdicas na semana carnavalesca. Paralelamente, 

estamos desenvolvendo semanalmente oficinas de pintura, customização, reciclagem, 

educação física, esporte e culinária. A equipe também vem investindo na organização 

de passeios e atividades externas ao serviço, proporcionando aos usuários a 

experiência de vivenciar novos espaços sociais. Em fevereiro, podemos destacar a 

festa de carnaval no Clube da Destilaria em parceria com o  CAPSad e CAPS Estação 

Cidadania, além do Bloco do Atitude.  As atividades foram avaliadas como muito 

positivas pelos usuários e equipe 

5.1 DESCRIÇÕES QUALITATIVAS DAS AÇÕES DO SETOR DE 

PSICOLOGIA 

Ao longo do mês de Fevereiro podemos ressaltar alguns aspectos bastante relevantes 
acerca de nossa prática profissional,através das temáticas abordadas nos grupos, 
oficinas e demais atividades, assim como nos processos de atendimentos junto aos 
usuários do programa.  
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Trabalhamos fortemente nos atendimentos individuais junto aos usuários, na tentativa 
de sensibiliza-lo e o responsabilizar no sentido seu processo de cuidado para atingir os 
objetivos traçados no PIA.  

Nos grupos podemos destacar o trabalho de reflexão sobre aspectos sociais 
relacionados ao uso de drogas. Como exemplo, num dos grupos, no AUTOBIOGRAFIA, 
foi pensado na possibilidade de vivências sociais diversas durante o processo de 
cuidado. Já em outro grupo também coordenado pela equipe da Psicologia, 
aproveitamos o gancho das festividades do período carnavalesco, para falar sobre as 
diversas formas/maneiras de se obter/ter prazer, lazer e diversão e que as escolhas 
destas, acarretam em consequências que podem ser benéficas ou danosas a vida de 
cada um. Tal temática foi trabalhada no grupo Redução de Danos e Prevenção de 
Recaídas. 

Contudo salientamos que neste referido mês foi dado continuidade as discussões dos 
estudos de casos, assim como os encaminhamentos a rede SUS (como CAPS ad por 
exemplo) e SUAS (como no CREAS), estão sendo potencializadas e, como resultados, 
estamos também ampliando o leque de possibilidades de construção de Plano Individual 
de Atendimento aos usuários do serviço. 

Destacamos que foi articulada uma reunião para o inicio do próximo mês com a rede de 
Proteção Social e Especial do Município. Com o objetivo de alinhamento dos fluxos com 
o CREAS municipal. 

 

AVANÇOS: 

 Discussão, reflexão e reformulação do Contrato de Convivência dos 

usuários. 

 Diálogo mais estreito com a rede Socioassistencial do município; 

 

IMPASSES: 

 Materiais insuficientes para a realização de oficinas e outras atividades; 

 A falta da estrutura necessária para utilização de todos os espaços da casa, 

em especial ao primeiro andar; 

 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO 

SOCIAL 

No mês de fevereiro demos continuidade às articulações com a rede de saúde, 

socioassistencial e demais redes intersetoriais do município, ampliando assim o acesso dos 

usuários a garantia de direitos. Bem como, potencializamos os encaminhamentos para o núcleo 

do Intensivo Cabo, para que os usuários possam dar continuidade aos seus PIA's. 

Durante esse mês sentimos grande dificuldade em realizar encaminhamentos 

relacionados aos usuários de álcool, estando estes resumidos à urgência hospitalar para 

hidratação. O fluxo para encaminhamento ao Hospital de Surubim, que realiza tratamento a 

alcoolistas, se dá através do Programa Vida Nova. No entanto, esse fluxo não vem acontecendo, 
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pois há várias semanas não recebemos a visita dos técnicos responsáveis pela triagem de 

usuários; o que dificulta o nosso trabalho uma vez que não podemos articular diretamente com 

o referido Hospital. 

Além dos acolhimentos individuais e familiares que realizamos, trabalhamos de forma 

intensa e sistemática a sensibilização dos usuários para com o seu cuidado pessoal, assim como, 

para o cuidado do espaço, refletindo a valorização do mesmo. Foi percebido neste mês um 

número significativo de afastamentos, principalmente por transgressões relacionadas à 

violência e uso de SPA’s dentro do Apoio, mesmo com toda a equipe atenta a questão. Nesse 

viés, não poderíamos deixar de mencionar novamente a estrutura física da casa a qual possibilita 

tal comportamento. Pensando nesse contexto, observamos a necessidade de se reformular o 

nosso contrato de convivência, para que ele se adequasse a atual realidade da casa. Essa 

construção se deu nas reuniões técnicas, com a participação da consultoria. 

Fevereiro, por ser um mês em que comemora- se o ciclo carnavalesco pensamos em tornar 

o ambiente mais descontraído e agradável para os usuários e equipe, sendo realizado uma 

programação de atividades lúdicas. Desenvolvemos diversas ações recreativas e lúdicas, 

proporcionando um momento de interação e integração a todos. 

Na semana que antecede o carnaval, participamos da festividade do município no clube 

da destilaria, onde se integraram os usuários da rede de saúde mental, CAPS AD e Programa 

Atitude. Foram realizados apresentações de carnaval, de forma que os usuários puderam 

demonstrar suas habilidades, potencializando e resgatando a autoestima e autonomia. Outra 

atividade bastante significativa e muito bem avaliada foi o Bloco “Atitude na Folia” que saiu em 

um percurso próximo ao Apoio, dando maior visibilidade ao Programa, mostrando a 

comunidade que é possível um carnaval tranquilo e sem drogas. O bloco foi extremamente 

divertido e proveitoso e todos os usuários participaram ativamente deste processo. 

 

AVANÇOS: 

 

 Reformulação do contrato de convivência; 

 Promoção a atividades lúdicas e culturais como instrumento socioeducativo 

IMPASSES: 

 

 A não utilização de todos os espaços da casa, devido à falta de organização 

estrutural; 

 A falta dos materiais solicitados para melhoria da casa, como as grades laterais e 

cerca elétrica; 

 Dificuldade em realizar articulação sistemática com o Programa Vida Nova, para 

realização de encaminhamentos ao Hospital de Surubim, para tratamento aos 

usuários de álcool; 
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 Ausência de equipamentos no município para acolhimento a população em situação 

de rua;       

 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE 

DE VIDA 

 

 O setor de Qualidade de Vida no mês de fevereiro enfrentou algumas dificuldades 

devido ao período de carnaval, o qual ficou impossibilitado à articulação com alguns 

serviços de saúde, que por esse motivo ficaram uma semana sem funcionamento. 

Ainda assim foram significativos os números de encaminhamento no mês em geral. 

Visto que o número de usuários soropositivo (HIV), esta crescendo absurdamente, 

realizaram articulações para que mesmo sem todas as documentações necessárias, os 

nossos usuários pudessem esta sendo assistidos pelo Serviço de assistência 

especializada (SAE), e assim atendidos pelo infectologista. Deste modo obtemos 

neste mês, o fluxo de cinco usuários atendidos neste determinado serviço de saúde.  

Entretanto, a maioria dos nossos encaminhamentos ainda é em caráter de urgência e 

/ou emergência, estimando cerca de dois usuários por dia, creio que devido à vivência 

de rua, falta de conhecimento e uso abusivo de drogas. Outro número bastante 

significativo foi à inserção no CAPS AD, fazendo com que os nossos usuários possam 

esta melhores assistidos no âmbito da saúde e qualidade de vida.   Por outro lado, os 

serviços odontológicos ainda enfrentamos bastantes dificuldades, pois ainda não 

temos retorno de quando este setor poderá volta a dar suporte aos nossos usuários, 

visto que isso é uma dificuldade municipal.  

Ainda se tratando de qualidade de vida, as medicações paliativas solicitadas para este 

mês de fevereiro não chegaram, visto que o pedido foi feito desde a primeira semana 

do mês. Destacamos também para o armário que estas medicações estão sendo 

armazenadas, pois não é o adequado e correto. 

Relacionando a qualidade de vida ao nosso ambiente de trabalho, podemos dizer que 

estamos bastante preocupados com nossa segurança, onde se tem a fragilidade dos 

portões os quais já foram derrubados várias vezes por usuários, inclusive uma vez 

neste mês.  Muros sem cerca elétrica, a polícia quando solicitada, demora a chegar, 

sendo necessária a sua vinda por três vezes neste mês, devido a graves intercorrências. 

 

AVANÇOS: 

 Desempenho e esforço da equipe para dinamizar as atividades neste mês, 

principalmente no período de carnaval. 

 Encaminhamentos satisfatórios para os serviços de saúde. 

 A contribuição e participação da profissional na discussão dos casos, assim 

como, na construção dos PIA’s dos usuários; 

 

DESAFIOS: 
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 A ausência de atendimento odontológico na saúde do município; 

 Criar estratégias para os usuários darem continuidade ao processo de cuidado 

com a saúde, tendo em vista que a maioria deles está em situação de rua e muitas 

vezes não conseguem realizar sistematicamente uma rotina para conclusão do 

tratamento médico; 

 

5.2 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE EDUCADOR 

SOCIAL 

No mês de fevereiro, os educadores deram continuidade ao planejamento, 

articulação e execução de oficinas e atividades internas e externas ao serviço. 

Tendo como foco a comemoração do carnaval. Onde foi possível realizar a 

decoração da casa, o estandarte para o bloco “Atitude na Folia”, concurso de rei e 

rainha do carnaval, concurso de frevo e mascaras.   

As demais atividades do serviço foram as oficinas de confecção de purf’s usando 

garrafas pet; pinturas e customização em roupas; pintura e revitalização dos 

móveis do serviço. As referidas atividades são de fundamental importância para 

os usuários do serviço, trazendo a possibilidade de geração de renda e valorização 

das potencialidades de cada um. 

Os grupos “Bom dia” e “Boa noite” estão sendo realizados com atividades lúdicas 

(dinâmicas, apresentação de teatro, dança, musicas, dublagem) trabalhando a 

autonomia dos usuários com o objetivo de incentivo para os mesmos investir nos 

seus talentos.    

Destacamos também que nesse mês potencializamos as intervenções e o corpo a 

corpo junto aos usuários, pois os mesmos intensificaram o uso de substancias 

psicoativas no período carnavalesco demostrando dificuldades em dar 

continuidade ao processo de cuidado. 

Contudo os novos espaços coletivos externos ao Programa no mês de fevereiro foi 

realizada articulação com o CAPSad para a comemoração do carnaval no Clube 

da destilaria, o bloco “Atitude na Folia” que saiu nas ruas do bairro Santo Inácio, 

além das atividades esportivas no Campo do CRAS da Vila Roca. 

AVANÇOS: 

 A organização do café da manhã e almoço tem sido feito com mais sintonia 

com as cozinheiras; 

 A comunicação dos educadores sociais tem sido mais fácil e com menos 

ruídos; 

 A organização do café da manhã e almoço tem sido feito com mais sintonia 

com as cozinheiras; 

 Realização dos grupos Boa dia e Boa noite mais interativo; 

 IMPASSES 
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 A estrutura da casa ainda dificulta bastante os processos de trabalho. O calor 

tem sido um fator limitante e causa desconforto tanto para os usuários quanto 

para os funcionários. 

 A superlotação dos armários dos usuários vem dificultando as intervenções e 

sendo causa de muitos conflitos. 

 A falta de equipamentos materiais para a realização das oficinas 

socioeducativas; 

 

 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO E ENCAMINHAMENTO 

À FAMÍLIA 

Avanços:O mês de fevereiro, também se apresentou com dificuldades quanto a presença de 
familiares noGrupo de Família. A equipe técnica vem realizando acolhimentos a familiares que 
comparecem a unidade, objetivando e estimulando um contato maior entre família/usuário, 
afim de  resgatar e fortalecer vínculos,  porem os resultados não tem sido satisfatórios, pois são 
poucos os que comparecem ao serviço, dificultando assim, a formação e realização sistemática  
da atividade  Grupo família.Portanto, estamos realizando discussões nas reuniões técnicas 
acerca de novas estratégias e processos metodológicos a ser estabelecido na intervenção com 
familiares. 

 

Desafios: No mês de Março, estaremos retomando oGrupo de Família, no intuito de avançar 
numa perspectiva não apenas de fortalecimentode vinculo dos familiares mas também, com a 
oferta de formação e qualificação profissional  para este coletivo. 

 

 

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

No mês de Fevereiro de 2015 as Equipes I, II e III do Atitude nas Ruas composta por Mércia 

Cristina  (Assistente Social), Marcelo (Assistente Social), Otávio (Educador Social), Ivan 

(Motorista), Regianne Araújo (Assistente Social), Ritta (Educador Social), Lemuel (Motorista), 

Jacqueline Santos (Psicóloga), Adroaldo (Educador Social) e Cleison (Motorista),  interviram no 

contexto dos usuários de SPA’s e em locais de vulnerabilidade e risco social com a possibilidade 

de acompanhamento destes usuários/famílias nos territórios, intensificando estratégias de 

sensibilização, garantias de direitos, trabalhando diretamente com indivíduos e famílias que 

convivem em condições de vida afetadas pela violência e a negação dos seus direitos e 

cidadania. Foram realizadas atividades contínuas como: acompanhamento familiar, visitas 

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

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

Tendo em vista as necessidades do território, alguns planejamentos foram realizados com o 

objetivo de ampliar o mapeamento e cobertura de áreas vulneráveis no município do Cabo de 

Santo Agostinho. Possuindo como norte de ação o atendimento de indivíduos e seus familiares, 
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foram construídos Projetos Individuais de Atendimento que incluíam a intersetorialidade e o 

diálogo continuo com a rede socioassistencial domunicípio em questão, no sentido de garantir 

direitos e cidadania a esta população historicamente marginalizada e excluída do acesso a bens 

e serviços. 

POTENCIALIDADES 

Foram realizadas ações de busca ativas de usuários que estavam há muito tempo afastados do 

serviço. O Atitude nas Ruas procurou avaliar as condições de vida desses usuários e acolher suas 

demandas. Foi possível observar o retorno de alguns destes que se encontravam em situação 

de vulnerabilidade e direitos violados. 

Intensificou-se a construção dos PIA’s no território, tendo em vista ampliar os encaminhamentos 

e possibilitar a inserção dos usuários na rede municipal dos serviços. Também foi realizado o 

acompanhamento de usuários para a retirada de suas documentações no Balcão de Direitos, no 

centro da cidade do Recife, tendo em vista garantir o direito destes usuários e o pleno exercício 

de sua cidadania. 

Para mais além, no período carnavalesco, foram realizadas diversas ações voltadas para o 

enfrentamento das situações de violação de direitos e para a garantia dos direitos dos 

brincantes. As equipes do Atitude nas Ruas atuaram nos três polos de folia – Olinda, Recife 

Antigo e Nazaré da Mata – realizando intervenções pautadas na redução de danos e de risco e 

alertando a população para o cuidado. Também foram realizadas nestes polos abordagens com 

entrega de insumos/informativos e encaminhamentos para a rede SUS/SUAS. Neste contexto, 

as equipes conseguiram programar ações e planejamentos que organizaram a atuação nos pólos 

carnavalescos, conseguindo minimamente alcançar os objetivos propostos. 

AÇÕES DE TECNOLOGIAS LEVES 

No Bar Maresia realizamos ações sistemáticas, tendo em vista a divulgação do Programa com 

indivíduos e grupos que estavam fazendo uso de SPA’s. Foram utilizadas rodas de diálogo que 

tiveram como tema a redução de danos e uso de substâncias psicoativas. Através de aparelhos 

de áudio, apresentou-se o Programa e nossa proposta de atuação enquanto serviço. 

No Bar dos Engenhos e na Praça Marcos Freire foi realizada atividades de roda de diálogos de 

maneira sistemática, objetivando a apresentação da proposta do programa e da nossa atuação 

no território. Estas ações tem proporcionado um estreitamento de laços com a população, os 

comerciantes locais e multiplicadores de informações.  

 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 

Foram realizadas diversas ações nas festividades carnavalescas, onde, as equipes se distribuíram 

pelos polos de folia em Olinda, Recife Antigo e Nazaré da Mata. De maneira conjunta com 

demais integrantes do Governo do Estado, foram divulgadas informações e ofertado insumos 

para a população. 

ARTICULAÇOES COM A REDE 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


[Digite texto] 

                                                                                                                                                 

 

 

Nesse mês conseguimos realizar articulações com o CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Postos de 

Saúde da Família, Centro de Testagem e Aconselhamento em DST e AIDS (CTA), Associação de 

moradores e núcleos de artesanato dos territórios abrangidos. 

Fortalecemos o diálogo com algumas lideranças comunitárias buscando parceiros para a 

divulgação do programa. Os postos de saúde de Nossa Senhora do Ó, estão construindo um 

fluxo para encaminhamento e identificação dos usuários de SPA’s e seus familiares.  

Os CREAS, CRAS e Conselhos Tutelares tem estreitado os laços de comunicação, a fim de acolher 

as demandas postas e encaminhadas pelo programa. De maneira frequente, realizamos estudos 

de caso e discussões sobre indivíduos e famílias que estão em situação de negação/violação de 

direitos. 

A rede “informal” está bastante ativa na parceria e diálogo sobre a atuação do Atitude nas Ruas. 

Através dessa rede, temos conseguido estreitar laços para identificar e acompanhar os usuários 

no território.  

DIFICULDADES 

As ações desenvolvidas no Parque dos Eucaliptos, espaço comunitário de lazer situado na 

comunidade de Ponte dos Carvalhos e local que nossa equipe atuava de forma sistemática e 

continuada através de abordagens para divulgação da proposta do Programa, rodas de diálogos 

para debater sobre redução de danos e sensibilização para o cuidado e realização de 

atendimentos/acolhimentos à usuários de SPA’s, apresentaram uma queda significativa. Este 

fator é explicado por conta da intensa presença dos PM’s na localidade. Essa presença policial, 

embora signifique um cuidado por parte do Estado à população, tendeu a afastar deste espaço 

esses grupos que apresentam vulnerabilidade e risco social e que eram acompanhados pelo 

Programa através do Atitude nas Ruas. 

As equipes sentiram dificuldade em adentrar e realizar intervenções em casas abandonadas que 

são frequentemente ponto de uso dos usuários de crack acompanhados pelo Programa Atitude. 

Alguns desses usuários, ainda demonstram resistência e desconfiança da nossa atuação nesses 

locais.   

Muitos usuários que são alvos de busca ativas não são encontrados pela equipe o que tem 

impossibilitado, possivelmente, o retorno dos mesmos ao serviço Acolhimento Apoio.  

Houve a dificuldade quanto à quantidade e diversidade de insumos, tendo em vista que o 

período carnavalesco demanda a intensificação de ações de abordagem e de cuidado no 

território com grupos que apresentam vulnerabilidade e risco social. Neste período, a equipe 

sentiu dificuldade de realizar ações no município do Cabo de Santo Agostinho nas festividades 

do carnaval, pois houve a necessidade do deslocamento de todos os integrantes para as ações 

na região metropolitana.  

De maneira geral, o acolhimento e atendimento das demandas do território por parte da rede 

de saúde ainda se faz de maneira burocratizada e lenta. É notório, também a pouca estrutura 

que os serviços municipais dispõem para o atendimento das demandas do Programa e da 

população em geral.  
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A comunidade (Vila Santo Inácio, Destilaria) no qual o equipamento Atitude Apoio localiza-se, 

mantém resistência com as intervenções realizadas no território. Com frequência, está sendo 

observado a estigmatização dos usuários e do Programa que os acolhe. Na tentativa de sanar 

este movimento, neste mês, as equipes do Atitude nas Ruas – juntamente com a coordenação 

e supervisão, iniciaram o planejamento estratégico para a realização de ações de visibilidade 

entorno do equipamento.  

Quadro descritivo de outras ações: 

 

 
DATA ATIVIDADE LOCAL .OBJ. DA 

ATIVIDADE 
PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

RESPONSAVEI
S PELA AÇÃO. 

STATUS 
ATUAL 

02/02/2015 Abordagem de 
Rua 

Bairro Belas 
Vista 

 Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
ado pelo 
atitude nas 
ruas  e  

03/02/2015 Busca Ativa Bairro 
Charneca 

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

Desejo dos usuários 
serem atendidos 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
ado pelo 
atitude nas 
ruas. 

03/02/2015 Visita domiciliar Bairro 
Garapú 

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

Desejo da usuária 
em ser atendida 
sistematicamente 
pela equipe no 
território 

Mércia, 

Otávio eIvan 

Acompanh
adapelo 
atitude nas 
ruas. 

04/02/2015 Reunião Técnica      

04/02/2015 Busca Ativa Bairro 
Charneca 

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

Desejo dos usuários 
serem atendidos 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
ado pelo 
atitude nas 
ruas. 

05/02/2015 Abordagem de 
Rua 

Bairro Belas 
Vista 

 Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
ado pelo 
atitude nas 
ruas  e  

06/02/2015 Visita e 
Atendimento  

Centro Sensibilização 
para a redução de 
danos e 
fortalecimento do 

Desejo dos usuários 
serem atendidos 
sistematicamente 

Mércia, 
Otávio, Ivan 

Acompanh
adospelo 
atitude nas 
ruas 
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vinculo com os 
usuários 

pela equipe no 
território. 

08/02/2015 Articulação com 
Conselho 
Tutelar 

Centro Articulação com a 
rede 

Discussão de caso 
que envolvem 
vulnerabilidade e 
risco de crianças e 
adolescentes 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Visita e 
articulação 
com PSF 
Vila Roca 

08/02/2015 Abordagem de 

Rua (Mercadão) 

Bairro 

Centro 

Divulgação do 

Programa Atitude. 

Multiplicadoras de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Mércia, 

Otávio e Ivan 

Abordage

m de Rua 

(Mercadão

) 

09/02/2015 Acompanhamen
to ao grupo  

Bairro 
Centro 

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

Desejo dos 
usuáriosde serem 
acompanhados pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
ados pelo 
atitude nas 
rua. 

09/02/2015 Atendimento ao 
usuário  

Bairro Bela 
Vista 

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

Desejo do usuário 
ser acompanhado 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
adopelo 
atitude nas 
ruas. 

10/02/2015 Atendimento ao 
usuário  

Bairro Bela 
Vista 

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

Desejo do usuário 
ser acompanhado 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
adopelo 
atitude nas 
ruas. 

10/02/2015 Encaminhament
o de usuário 
para Urgência/ 
Emergência 

     

11/02/2015 Visita e 
atendimento a 
usuária  

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

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

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
ados pelo 
atitude nas 
rua. 

11/02/2015 Reunião Técnica      

12/02/2015 Visita e 
atendimento a 
usuária  

Cohab Sensibilização 
para a redução de 
danos e 

Desejo do usuário 
ser atendido 
sistematicamente 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
adopelo 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


[Digite texto] 

                                                                                                                                                 

 

 

fortalecimento do 
vinculo com o 
usuário. 

pela equipe no 
território.- 

atitude nas 
ruas. 

13/02/2015 Carnaval 
Atitude 
Apoio/Intensivo 

     

13/02/2015 Visita e 
atendimento a 
usuária  

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

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

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
ado pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

14/02/2015 Ação Integrada 
do Carnaval – 
Pólo Recife 
Antigo 

     

16/02/2015 Ação Integrada 
do Carnaval – 
Pólo Nazaré da 
Mata 

     

17/02/2015 Feriado      

18/02/2015 Reunião Técnica      

18/02/2015 Ação de 
Abordagem de 
Rua  

Malaquias Divulgação do 
Programa Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

20/02/2015 Ação de 
Abordagem de 
Rua 

Cohab Divulgação do 
Programa Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

20/02/2015 Ação de 
Abordagem de 
Rua  

Bela Vista Divulgação do 
Programa Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

21/02/2015 Encaminhament
o de usuário 
para Urgência/ 
Emergência 

     

23/02/2015 Atendimento ao 
usuário  

Centro Sensibilização 
para a redução de 
danos 
efortalecimento 

Desejo do usuário 
ser atendido 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
adopelo 
Atitude nas 
Ruas. 
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do vinculo com o 
usuário. 

23/02/2015 Atendimento ao 
usuário  

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

Desejo do usuário 
ser atendido 
sistematicamente 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
adopelo 
Atitude nas 
Ruas. 

23/02/2015 Visita e 
atendimento a 
usuária  

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

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

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
ado pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

23/02/2015 Visita e 
atendimento a 
usuária  

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

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

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanh
ado pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

24/02/2015 Outras ações Apoio Cabo Atividades de 
suporte e 
evolução de 
prontuários, já 
que estávamos 
sem motorista na 
casa 

 Marcelo  

25/02/2015 Reunião técnica      

25/02/2015 Atendimento a 
usuária 

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

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

Marcelo, Otávio e 
Ivan 

Acompanhado 
pelo Atitude 
nas Ruas. 

26/02/2015 Busca ativa Panela Cheia Acompanhamento 
sistemático e 
direcionado do usuário. 
Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 

Usuário não encontrado no 
território. Contato realizado 
com a família. 

Marcelo, Otávio e 
Ivan 

Acompanhado 
pelo Atitude 
nas Ruas. 

26/02/2015 Busca ativa Situação de rua Acompanhamento 
sistemático e 
direcionado do usuário. 
Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 

Usuário não encontrado no 
território. Contato realizado 
com a família. 

Marcelo Acompanhado 
pelo Atitude 
nas Ruas. 

27/02/2015 Ação de abordagem 
de rua 

Santo Inácio, 
Centro 

Divulgação do Programa 
Atitude. 

Multiplicação de 
informações e surgimento de 
novas demandas 

Marcelo, Otávio e 
Ivan 

Acompanhado 
pelo Atitude 
nas Ruas. 

27/02/2015 Articulação com ONGs 
e líderes comunitários 
(MSTS) 

Santo Inácio Mapeamento das 
principais ONGs e líderes 
comunitários do bairro 
de Santo Inácio 

Obtido endereços e 
telefones das principais 
ONGs do Cabo de Santo 
Agostinho. 

Ivan, Marcelo e 
Otávio 
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28/02/2015 Outras ações Apoio Cabo Atividades de suporte e 
evolução de prontuários, 
já que estávamos sem 
motorista na casa 

 Marcelo  

 

DATA ATIVIDADE LOCAL OBJETIVO DA ATIVIDADE 
PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

RESPONSÁVEIS 
PELA AÇÃO 

STATUS ATUAL 

02/02/2015 Outras ações Apoio Cabo 

Foram realizadas atividades 
de suporte na casa e 
evolução de prontuários, 
tendo em vista que 
estávamos sem motorista 
neste dia. 

 Regianne e Ritta. Ação eventual 

03/02/2015 Outras ações Apoio Cabo 
Construção de relatório 
qualitativo mensal 

 
Regianne e 
Mércia 

Ação eventual 

03/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático à 
usuária. Sensibilização para a 
redução de danos. 

Usuária não se 
encontrava na 
residência.  

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

03/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Objetivávamos a 
continuidade do 
acompanhamento 
sistemático ao usuário, com 
vistas a continuidade do seu 
PIA. 

Fortalecimento do 
vinculo e estratégias 
de redução de danos. 
Intervenções no 
tocante ao seu Projeto 
de Vida. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

03/02/2015 
Articulação com a 
Rede (CRAS) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Discussão de caso de usuária 
acompanhada pelo Atitude 
nas Ruas no território.  

Encaminhamentos 
traçados e discussão 
concluída com 
sucesso. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel 

Ação Eventual 

03/02/2015 Busca Ativa 
Ponte dos 
Carvalhos 

Usuária não encontrada no 
território 

Usuária não 
encontrada no 
território 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

03/02/2015 
Abordagem de Rua 
(Parque dos 
Eucaliptos) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Divulgação do Programa 
Atitude, dicas de redução de 
danos e entrega de insumos 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Ação sistemática 

03/02/2015 
Abordagem de Rua 
(Praça Marcos 
Freire) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Divulgação do Programa 
Atitude, dicas de redução de 
danos e entrega de insumos 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Ação sistemática 

03/02/2015 
Atendimento 
Individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático do 
usuário. Sensibilização para a 
redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos e 
intervenções no 
tocante ao Projeto de 
Vida. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

03/02/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Sensibilização sobre a 
importância do Programa e 
fortalecimento do vinculo 
com o usuário. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

04/02/2015 
Reunião da Equipe 
Técnica 

     

04/02/2015 
Deslocamento, 
Acompanhamento 

Upa – Cabo 
Usuário precisou ser 
urgenciado. 

Acompanhamos o 
usuário e o levamos 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Ação Eventual 
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e 
encaminhamento 
de usuário para a 
rede 

de volta ao Apoio após 
ser medicado. 

06/02/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Sensibilização sobre a 
importância do Programa e 
inicio da construção do 
vinculo com o usuário. 

Estratégias de redução 
de danos e o desejo 
do usuário ser 
acompanhado pela 
equipe no território 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

06/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático à 
usuária. Sensibilização para o 
cuidado e a redução de 
danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com a usuária. 
Estratégias de redução 
de danos e 
intervenções no 
tocante ao Projeto de 
Vida. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas 

06/02/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado visando o 
fortalecimento do vínculo 
com o usuário. Sensibilização 
para a redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos e 
encaminhamento para 
rede de saúde (CAPS) 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

06/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para que a usuária 
conhecesse a equipe; 
sensibilização sobre a 
importância do Programa e 
inicio da construção do 
vinculo com o usuário. 

Conhecer o contexto 
familiar em que a 
usuária está incluída e 
o desejo da usuária de 
ser acompanhada pela 
equipe no território 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas 

06/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático à 
usuária. Sensibilização para a 
redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com a usuária. 
Estratégias de redução 
de danos e 
intervenções no 
tocante ao Projeto de 
Vida. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

07/02/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático à 
usuária e sensibilização para 
o cuidado. Além disso, 
estratégias de redução de 
danos. 

Fortalecimento do 
vínculo com a usuária. 

Regianne, Ritta e 
Lemoel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

07/02/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Continuidade do 
atendimento sistemático e 
fortalecimento do vinculo 
com o usuário. 

Estratégias de redução 
de danos e de risco 
pessoal/social e 
intervenções no 
tocante ao Projeto de 
Vida. 

Regianne, Ritta e 
Lemoel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

07/02/2015 
Atendimento 
Individual 

Pontezinha 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático do 
usuário. Sensibilização para a 
redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos e 
intervenções no 
tocante ao Projeto de 
Vida. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

07/02/2015 Mapeamento 
Ponte dos 
Carvalhos 

Conhecimento do território e 
os seus pontos estratégicos 

Conhecimento do 
campo e das áreas de 
maior vulnerabilidade 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Ação eventual 
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07/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Inicio da construção do 
vínculo com a usuária, tendo 
em vista a sua 
vulnerabilidade sobre o uso 
de SPA’s. 

Pelo fato da usuária 
não se encontrar na 
sua residência, não 
conseguimos 
estabelecer contato. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

07/02/2015 
Abordagem de Rua 
(Parque dos 
Eucaliptos) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Abordagem suspensa devido 
à operação policial que 
começou a ser realizada 
quando estávamos no 
parque. 

Abordagem suspensa 
devido à operação 
policial que começou 
a ser realizada quando 
estávamos no parque. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Ação sistemática 

07/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Continuidade do 
acompanhamento 
sistemático ao usuário 

Usuário não se 
encontrava na 
residência. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

07/02/2015 
Abordagem de Rua 
(Comunidade em 
geral) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Divulgação do Programa 
Atitude, dicas de redução de 
danos e entrega de insumos 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Ação sistemática 

10/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

 Continuidade do 
acompanhamento 
sistemático ao usuário. 

O usuário não se 
encontrava na 
residência. 
Estabelecemos 
contato com sua 
prima, que informou 
que o usuário havia 
saído para trabalhar. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

10/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

 Continuidade do 
acompanhamento 
sistemático da usuária e 
intervenções no seu Projeto 
de Vida. 

A usuária não se 
encontrava na 
residência. 
Estabelecemos 
contato com sua 
genitora. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

10/02/2015 
Abordagem de Rua 
(Parque dos 
Eucaliptos) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Divulgação do Programa 
Atitude, dicas de redução de 
danos e entrega de insumos 

Abordagem e entrega 
de insumos realizada, 
porém, houve 
dificuldades na 
implementação das 
rodas de diálogos, 
tendo em vista a 
presença policial 
constante enquanto 
estávamos no parque. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Ação sistemática 

10/02/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Sensibilização sobre a 
importância do Programa e 
fortalecimento do vinculo 
com o usuário. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

10/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Inicio da construção do 
vínculo com a usuária, tendo 
em vista a sua 
vulnerabilidade sobre o uso 
de SPA’s. 

Pelo fato da usuária 
não se encontrar na 
sua residência, não 
conseguimos 
estabelecer contato. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

10/02/2015 Busca ativa 
Ponte dos 
Carvalhos 

Usuário não encontrado no 
território 

Usuário não 
encontrado no 
território 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

11/02/2015 Atestado Médico      

12/02/2015 
Articulação com a 
Rede (CRAS) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Por conta da mudança de 
equipe técnica do CRAS, a 

Multiplicadores de 
informações, 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Ação Eventual 
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equipe do Atitude nas Ruas 
realizou articulação para 
divulgação do Programa para 
os novos técnicos sociais do 
referido equipamento. 

surgimento de novas 
demandas e realização 
do fluxo para o 
Programa Atitude. 

12/02/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático do 
usuário. Sensibilização para a 
redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos e 
intervenções no 
tocante ao Projeto de 
Vida. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Acompanhados pelo Atitude nas 
Ruas 

12/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático do 
usuário. Sensibilização para a 
redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos e 
intervenções no 
tocante ao Projeto de 
Vida. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

12/02/2015 Busca Ativa 
Ponte dos 
Carvalhos 

Usuária não encontrada no 
território 

Usuária não 
encontrada no 
território 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

13/02/2015 Visita Domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Continuidade do 
acompanhamento e 
fortalecimento de vínculo 
com o usuário, tendo em 
vista a sua vulnerabilidade 
sobre o uso de SPA’s. 

Pelo fato do usuário 
não se encontrar na 
sua residência, 
estabelecemos 
contato com sua 
genitora. 

Regianne e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

13/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático ao 
usuário e sensibilização para 
o cuidado. Além disso, 
estratégias de redução de 
danos. 

Fortalecimento do 
vínculo com o usuário 
e sensibilização para 
voltar ao Apoio. 

Regianne e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

13/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Usuário não encontrado no 
território. Não havia ninguém 
na residência 

Usuário não 
encontrado no 
território. Não havia 
ninguém na residência 

Regianne e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

13/02/2015 
Atendimento 
individual 

Pontezinha 

Acompanhamento 
direcionado visando o 
fortalecimento do vínculo 
com o usuário. Sensibilização 
para a redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos e risco social 

Regianne e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

13/02/2015 
Atendimento de 
grupo 

Pontezinha 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático aos 
usuários e sensibilização para 
a redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com os 
usuários. Estratégias 
de redução de danos. 

Regianne e 
Lemuel. 

Acompanhados pelo Atitude nas 
Ruas 

13/02/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Sensibilização sobre a 
importância do Programa e 
fortalecimento do vinculo 
com o usuário. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos. 

Regianne e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

13/02/2015 
Abordagem de Rua 
(Comunidade em 
geral) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Divulgação do Programa 
Atitude, dicas de redução de 
danos e entrega de insumos 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne e 
Lemuel. 

Ação sistemática 
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14/02/2015 
Ação de 
Visibilidade no 
Carnaval 

Olinda 

Desenvolvimento de ações 
voltadas para o 
enfrentamento das situações 
de violação de direitos e para 
a garantia dos direitos da 
população no carnaval. 

Intervenções pautadas 
na redução de danos e 
de risco. Também 
foram realizadas 
abordagens com 
entrega de 
insumos/informativos 
e encaminhamentos 
para a rede SUS/SUAS. 

Regianne, Ritta, 
Lemuel, 
Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Ação eventual 

16/02/2015 
Ação de 
Visibilidade no 
Carnaval 

Recife Antigo 

Desenvolvimento de ações 
voltadas para o 
enfrentamento das situações 
de violação de direitos e para 
a garantia dos direitos da 
população no carnaval. 

Intervenções pautadas 
na redução de danos e 
de risco. Também 
foram realizadas 
abordagens com 
entrega de 
insumos/informativos 
e encaminhamentos 
para a rede SUS/SUAS. 

Regianne, Ritta, 
Lemuel, 
Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Ação eventual 

17/02/2015 Feriado – Carnaval       

19/02/2015 Visita Domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Através de articulação, 
realizada visita para 
encaminhamento de genitora 
do usuário para tratamento 
na rede SUS.  

Encaminhamento 
realizado com 
sucesso. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Ação eventual. 

19/02/2015 
Articulação com a 
Rede (USF 
Loteamento Ilha) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Articulação com o USF, 
através das ACS Cassiana e 
Nice. 

Multiplicadores de 
informações, 
surgimento de novas 
demandas e realização 
do fluxo para o 
Programa Atitude. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Ação eventual 

19/02/2015 Mapeamento 
Ponte dos 
Carvalhos 

Conhecimento do território e 
os seus pontos estratégicos 
em conjunto com as ACSdo 
USF Lot. Ilha. 

Conhecimento do 
campo e das áreas de 
maior vulnerabilidade, 
apontadas pelas ACS 
Cassiana e Nice. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson.  

Ação eventual 

19/02/2015 
Articulação com a 
Rede (USF Alto dos 
Pires) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Articulação com o USF 
através da enfermeira-chefe 
presente no momento. 

Multiplicadores de 
informações, 
surgimento de novas 
demandas e realização 
do fluxo para o 
Programa Atitude. 
Pactuamos de voltar 
em outro momento 
para conhecer as ACS. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Ação eventual 

19/02/2015 

Articulação com a 
Rede (CEO – 
Centro de 
Especialidades 
Odontológicas) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Articulação com os 
funcionários do CEO presente 
no momento.  

Multiplicadores de 
informações, 
surgimento de novas 
demandas e realização 
do fluxo para o 
Programa Atitude. 
Pactuamos de voltar 
em outro momento 
para conhecer os 
profissionais da 
Odontologia. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Ação eventual 
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19/02/2015 
Abordagem de Rua 
(Rua do Pires) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Divulgação do Programa 
Atitude, dicas de redução de 
danos e entrega de insumos 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Ação sistemática 

19/02/2015 Busca Ativa 
Ponte dos 
Carvalhos 

Usuário não encontrado no 
território 

Usuário não 
encontrado no 
território 

Regianne, Ritta e 
Cleisson. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

20/02/2015 Busca Ativa 
Ponte dos 
Carvalhos 

Inicio do acompanhamento 
ao usuário no território e 
sensibilização ao cuidado. 

Usuário não 
encontrado no 
território 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

20/02/2015 Visita domiciliar Pontezinha 
Continuidade do 
acompanhamento 
sistemático ao usuário. 

Usuário não 
encontrado no 
território. 
Estabelecemos 
contato com sua 
companheira. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

20/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático ao 
usuário e sensibilização para 
o cuidado. Além disso, 
estratégias de redução de 
danos. 

Usuário não se 
encontrava na 
residência. 
Estabelecemos 
contato com sua tia. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

20/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático do 
usuário. Sensibilização para a 
redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos e 
intervenções no 
tocante ao Projeto de 
Vida. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

20/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Objetivávamos a 
continuidade do 
acompanhamento 
sistemático ao usuário, com 
vistas a continuidade do seu 
PIA. 

Fortalecimento do 
vinculo e estratégias 
de redução de danos. 
Intervenções no 
tocante ao seu Projeto 
de Vida. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

20/02/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Reestabelecimento do 
vínculo com a usuária, tendo 
em vista a sua 
vulnerabilidade sobre o uso 
de SPA’s. 

Pelo fato da usuária 
não se encontrar na 
sua residência, 
estabelecemos 
contato com sua 
genitora. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

20/02/2015 Busca ativa Pontezinha 

Continuidade do 
acompanhamento da usuária 
e encaminhamento para rede 
SUAS 

Usuária não se 
encontrava em sua 
residência. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

20/02/2015 
Abordagem de Rua 
(Parque dos 
Eucaliptos) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Divulgação do Programa 
Atitude, dicas de redução de 
danos e entrega de insumos 

Abordagem e entrega 
de insumos realizada, 
porém, houve 
dificuldades na 
implementação das 
rodas de diálogos, 
tendo em vista a 
presença policial 
constante enquanto 
estávamos no parque. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Ação sistemática 

24/02/2015 Outras Ações Apoio Cabo 
Realizamos atividades de 
suporte na casa e evolução 

 Regianne e Ritta. Ação eventual. 
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de prontuários no Apoio, pois 
o motorista precisou ser 
deslocado para atividades no 
Atitude Apoio Jaboatão. 

25/02/2015 
Reunião da Equipe 
Técnica 

     

25/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Fortalecimento da vinculação 
com o usuário e continuidade 
do acompanhamento 
sistemático do usuário no 
território. 

O usuário não se 
encontrava na 
residência. 
Estabelecemos 
contato com sua 
genitora. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

25/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Continuidade do 
acompanhamento 
sistemático e fortalecimento 
do vinculo com a usuária. 

A equipe foi 
informada pela 
genitora da usuária 
que a mesma mudou-
se para Recife. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas 

25/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático do 
usuário, bem como, 
intervenções no tocante do 
seu Projeto de Vida. 

Usuário não se 
encontrava na sua 
residência. 

Regianne, Ritta, 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

25/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Inicio da construção do 
vínculo com a usuária, tendo 
em vista a sua 
vulnerabilidade sobre o uso 
de SPA’s. 

Pelo fato da usuária 
não se encontrar na 
sua residência, não 
conseguimos 
estabelecer contato. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

25/02/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado visando o 
fortalecimento do vínculo 
com o usuário. Sensibilização 
para a redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos e 
intervenções no 
tocante ao seu Projeto 
de Vida. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

25/02/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático do 
usuário. Sensibilização para a 
redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos e 
orientações para 
redução de risco 
pessoal/social 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

25/02/2015 
Atendimento de 
grupo 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático aos 
usuários e sensibilização para 
a redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com os 
usuários. Estratégias 
de redução de danos. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhados pelo Atitude nas 
Ruas 

25/02/2015 Mapeamento 
Ponte dos 
Carvalhos 

Conhecimento do território e 
os seus pontos estratégicos 

Conhecimento do 
campo e das áreas de 
maior vulnerabilidade 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Ação eventual 

26/02/2015 Visita Domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático à 
usuária e sensibilização para 
o cuidado.  

Fortalecimento do 
vínculo com a usuária 
e sensibilização no 
tocante ao seu projeto 
de vida. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

26/02/2015 Visita Domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado visando o 
reestabelecimento do vínculo 

Fortalecimento do 
vinculo com a usuária. 
Estratégias de redução 
de danos e desejo em 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas 
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com a usuária. Sensibilização 
para a redução de danos. 

ser acompanhada no 
território. 

26/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para que o usuário 
conhecesse a nova equipe; 
sensibilização sobre a 
importância do Programa e 
início da construção do 
vinculo com o usuário. 

Conhecer o contexto 
familiar em que o 
usuário está incluído e 
o desejo do usuário 
em ser acompanhado 
pela equipe no 
território. Pactuação 
da volta do usuário ao 
Apoio, para 
intensificação do seu 
processo de cuidado. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

26/02/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático à 
usuária e sensibilização para 
o cuidado. Além disso, 
estratégias de redução de 
danos. 

Fortalecimento do 
vínculo com a usuária. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

26/02/2015 Busca Ativa Pontezinha 
Usuária não encontrada no 
território 

Usuária não 
encontrada no 
território 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas. 

26/02/2015 
Abordagem de Rua 
(Comunidade em 
geral) 

Pontezinha 
Divulgação do Programa 
Atitude, dicas de redução de 
danos e entrega de insumos 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, Ritta e 
Lemuel. 

Ação sistemática 

27/02/2015 Busca ativa 
Ponte dos 
Carvalhos 

Objetivávamos o inicio do 
acompanhamento 
sistemático ao usuário. 

Após estabelecermos 
contato com a 
vizinhança, 
descobrimos que o 
usuário está preso. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

27/02/2015 Busca ativa 
Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para que a usuária 
conhecesse a equipe; 
sensibilização sobre a 
importância do Programa e 
início da construção do 
vinculo com a usuária. 

Conhecer o contexto 
familiar em que a 
usuária está incluída e 
o desejo da usuária 
em ser acompanhada 
pela equipe no 
território. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhada pelo Atitude nas 
Ruas 

27/02/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhamento 
direcionado e sistemático do 
usuário. Sensibilização para a 
redução de danos. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de redução 
de danos e 
intervenções no 
tocante ao Projeto de 
Vida. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas 

27/02/2015 Busca ativa 
Ponte dos 
Carvalhos 

Objetivávamos o 
acompanhamento 
sistemático ao usuário. 

Estabelecemos 
contato com a irmã do 
usuário, porém, 
descobrimos que ele 
havia sido preso. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Acompanhado pelo Atitude nas 
Ruas. 

27/02/2015 
Abordagem de Rua 
(Praça Marcos 
Freire) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Divulgação do Programa 
Atitude, dicas de redução de 
danos e entrega de insumos 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemuel. 

Ação sistemática 

DATA ATIVIDADE LOCAL OBJETIVO DA 
ATIVIDADE 

PRINCIPAIS RESULTADOS  RESPONSAVEIS PELA 
AÇÃO 

STATUS ATUAL  
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03/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Charnequinha Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático do 

usuário.  

Sensibilização para a 

retirada da 

documentação 

Fortalecimento do vinculo 

com o usuário. Pactuamos 

o deslocamento do 

usuário ao Balcão de 

Direitos para a retirada da 

documentação para o dia 

05/02 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

03/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do 

Cabo 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do vinculo 

com o usuário. Estratégias 

de recaída. Trabalhamos 

com o usuário Projeto de 

vida e cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

03/02/15 Ação de 

Abordagem            

Gaibu Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de demandas 

de usuários e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

 

03/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. 

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Sensibilizamos/orientamos 

quanto a necessidade da 

retirada da documentação 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

04/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Nossa 

Senhora do Ó 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do vínculo 

com o usuário. Estratégias 

de recaída. Trabalhamos 

com o usuário Projeto de 

vida e cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

04/02/15 Ação de 

Abordagem            

Praça do 

Baobá - 

Nossa 

Senhora do Ó 

Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de demandas 

de usuários e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

 

04/02/15 Busca Ativa Nossa 

Senhora do Ó 

Sensibilizar usuário 

quanto ao serviço 

Usuário não se encontrava Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhado 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

04/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Nossa 

Senhora do Ó 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  E 

sensibilização para a 

redução de danos. 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Estratégias de redução de 

danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

04/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Nossa 

Senhora do Ó 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  E 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Estratégias de redução de 

danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

Jacqueline, Adroaldo e Cleisson. 
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sensibilização para a 

redução de danos. 

04/02/15 Ação de 

Abordagem            

Comunidade 

do Arame – 

Nossa 

Senhora do Ó 

Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de demandas 

de usuários e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

Jacqueline, Adroaldo e Cleisson. 

05/01/15 Deslocamento dos 

Usuários ao 

Balcão de Direitos 

      

06/02/15 Acolhimento 

Individual  

Centro do 

Cabo 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para a 

redução de danos. 

Encaminhamento para o 

Atitude Apoio 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhado 

pelo Atitude 

Apoio 

 

06/02/15 Acompanhamento 

em grupo – 6 

usuários 

Centro do 

Cabo 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.   

Sensibilização para a 

redução de danos. E 

possíveis 

encaminhamentos 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Estratégias de redução de 

danos. Encaminhamento 

de 3 usuários para o 

Atitude Apoio 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

06/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Nossa 

Senhora do Ó 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  E 

sensibilização para a 

redução de danos. 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Estratégias de redução de 

danos.  Encaminhamento 

para o Balcão de Direitos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

06/02/15 Acompanhamento 

em grupo – 5 

usuários 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.   

Sensibilização para a 

redução de danos. E 

possíveis 

encaminhamentos 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Estratégias de redução de 

danos. Encaminhamento 

de 1 usuário para a saúde 

(Infectologista). 

Encaminhamento de 2 

usuários para o Atitude 

Apoio 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

06/02/15 Acolhimento 

Individual  

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para a 

redução de danos. 

Encaminhamento para o 

Atitude Apoio 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhado 

pelo Atitude 

Apoio 

 

06/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  E 

sensibilização para a 

redução de danos. 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Estratégias de redução de 

danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 
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06/02/15 Ação de 

Abordagem            

Praia de 

Gaibu 

Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de demandas 

de usuários e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

 

09/02/15 Busca Ativa Gaibu Acolher a demanda. 

Informar/Sensibilizar 

o usuário quanto ao 

Programa Atitude 

Não encontramos o 

endereço informado pelo 

usuário 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhado 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

09/02/15 Busca Ativa Gaibu Sensibilizar usuário 

quanto ao serviço 

Encontramos a residência 

fechada 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhado 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

09/02/15 Articulação com a 

Rede 

Bolsa Família Obter informações 

sobre o andamento 

da liberação do 

Bolsa Família 

Não foi possível obter 

informações sobre o Bolsa 

Família, pois o serviço 

estava sem sistema  

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison 

Ação 

Sistemática 

 

10/02/15 Visita Domiciliar Cohab Saber como se 

encontra a famíliado 

usuário do serviço 

que foi a óbito 

Dialogamos com a família 

sobre a sua trajetória do 

usuário no serviço 

Jacqueline, 

Adroaldo, Cleison e 

Rodrigo (TR) 

Ação Eventual  

11/02/15 Festa do Carnaval 

dos Usuários  

Clube da 

Destilaria 

Realizar uma manhã 

carnavalesca com 

uma proposta de 

conscientizar os 

usuários de que 

carnaval e alegria 

não precisam estar 

associados ao uso 

de substâncias 

psicoativas 

Momento lúdico e de 

animação com muito frevo 

no pé 

Usuários e equipedo 

Programa Atitude, 

Caps Ad e Caps 

Cidadania  

Ação Eventual Busca Ativa 

13/02/15 Bloco Atitude na 

Folia 

      

14/02/15 Ação do Carnaval Olinda Ação de Impacto e 

visibilidade do 

Programa 

Ação de Abordagem, 

Divulgação do Programa e 

encaminhamentos 

EquipeII e III e 

equipe Vida Nova 

Ação Eventual  

16/02/15 Ação do 

Carnaval 

Recife 

Antigo 

Ação de Impacto 

e visibilidade do 

Programa 

Ação de Abordagem, 

Divulgação do 

Programa e 

encaminhamentos 

EquipeII e III Ação 

Eventual 

Gaibu Acompanhame

nto 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a redução 

de danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de danos. 

Projeto de Vida. 

Jacqueline, 

Expedita e 

Veloso 

Acompanhado 

pelo Atitude 

nas Ruas 

19/02/15 Reunião de 

Supervisão 

      

19/02/15 Visita domiciliar Pirapama Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  

Fortalecimento do vínculo 

com o usuário. Estratégias 

de recaída. Trabalhamos 

Jacqueline, Rita, 

Lemoel 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 
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Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

com o usuário Projeto de 

vida e cidadania. 

19/02/15 Visita domiciliar Pirapama Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do vinculo 

com o usuário. Estratégias 

de recaída. 

Encaminhamento para o 

Posto do CAIC  

Jacqueline, Rita, 

Lemoel 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

19/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do 

Cabo 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  E 

sensibilização para a 

redução de danos. 

Fortalecimento do vínculo 

com o usuário. Estratégias 

de redução de danos e 

sensibilização para retorno 

ao Apoio com o objetivo 

de dar continuidade ao 

PIA 

Jacqueline, Rita, 

Lemoel 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

19/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do 

Cabo 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  E 

sensibilização para a 

redução de danos. 

 Estratégias de redução de 

danos. Encaminhamento 

ao Balcão de Direitos 

Jacqueline, Rita, 

Lemoel 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

20/02/15 Reunião de 

Supervisão 

      

20/02/15 Acompanhamento 

em grupo – 

5usuários 

Centro do 

Cabo 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.   

Sensibilização para a 

redução de danos. E 

possíveis 

encaminhamentos 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Estratégias de redução de 

danos. Deslocamento de 2 

usuários para o Atitude 

Apoio diante da ameaça 

iminente de morte 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

Apoio 

 

20/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do 

Cabo 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.   

Sensibilização para a 

redução de danos. E 

possíveis 

encaminhamentos 

Fortalecimento do vínculo 

com o usuário. 

Encaminhamento para 

retorno ao Apoio como 

forma de dar continuidade 

ao PIA 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

20/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do 

Cabo 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.   

Sensibilização para a 

redução de danos. E 

possíveis 

encaminhamentos 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Estratégias de redução de 

danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

21/02/15 Ação de 

Abordagem            

Praia de 

Gaibu 

Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Surgimento de demandas 

de usuários e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 
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Multiplicadores de 

informações. 

21/02/15 Acompanhamento 

Individual a 2 

usuários 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do vínculo 

com o usuário. Estratégias 

de recaída. Trabalhamos 

com o usuário Projeto de 

vida e cidadania. 

Encaminhamento para o 

programa Bolsa Família 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

21/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do 

Cabo 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.   

Sensibilização para a 

redução de danos. E 

possíveis 

encaminhamentos 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Estratégias de redução de 

danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

21/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático do 

usuário.  

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do vinculo 

com o usuário. Estratégias 

de recaída. Trabalhamos 

com o usuário Projeto de 

vida e cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

21/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuário. 

Fortalecimento do vínculo 

com o usuário. 

Encaminhamento para o 

Apoio como forma de 

estratégias de prevenção 

de recaída. 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

23/02/15 Busca Ativa Gaibu Saber como o 

usuário se encontra, 

tendo em vista que 

o mesmo não 

retornou mais ao 

Apoio 

Não encontramos o 

endereço informado pelo 

usuário 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Ação 

sistemática 

 

23/02/15 Busca Ativa Gaibu Saber como o 

usuário se encontra, 

tendo em vista que 

o mesmo não 

retornou mais ao 

Apoio 

O usuário não se 

encontrava 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Ação 

sistemática 

 

23/02/15 Reunião com a 

coordenação e 

Atitude nas Ruas I 

e III 

Apoio Cabo Planejamento 

estratégico para 

ações entorno do 

Apoio 

Realizar um mapeamento 

da área e articulação para 

um planejamento da ação.  

Amália, Natália, 

equipe I e III 

Ação eventual  

23/02/15 Visita domiciliar Gaibu Informar sobre a 

consulta com o 

Infectologista no 

Posto da Cohab 

Não encontramos o 

usuário, informamos ao 

seu irmão 

Jacqueline, Rita, 

Lemoel 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

23/02/15 Visita domiciliar a 

2 usuárias 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

Fortalecimento do vínculo 

com o usuário. 

Jacqueline, Rita, 

Lemoel 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 
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usuários. Informar 

sobre o Bolsa 

Família 

Informamos sobre o Bolsa 

Família.  

23/02/15 Ação de 

Abordagem            

Bar Maresia - 

Gaibu 

Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Visibilidade do Programa. 

Surgimento de demandas 

de usuários e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, Rita, 

Lemoel 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

 

23/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  E 

sensibilização para a 

redução de danos. 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Estratégias de redução de 

danos . 

 

Jacqueline, Rita, 

Lemoel 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

24/02/15 Deslocamento de 

usuário 

Posto CAIC - 

Cohab 

Levar o usuário para 

o consulta com o 

infectologista 

O usuário foi atendido e 

retornou para o Apoio 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Apoio 

 

24/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do 

Cabo 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  

Sensibilização para 

retorno ao Apoio 

Fortalecimento do vínculo 

com o usuário. 

Encaminhamento para o 

Apoio 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas 

Ruas/Apoio 

 

24/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do 

Cabo 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  E 

sensibilização para a 

redução de danos. 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Estratégias de redução de 

danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

24/02/15 Busca Ativa Charnequinha Saber como o 

usuário se encontra, 

tendo em vista que 

o mesmo não 

retornou mais ao 

Apoio 

Encontramos a residência 

fechada 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Ação 

sistemática 

 

25/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do 

Cabo 

Sensibilização para 

retorno ao Apoio, 

tendo em vista a 

vulnerabilidade de 

uso de SPA´s 

O Usuário bastante 

resistente não quis 

conversar com a equipe  

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Indeterminado  

25/02/15 Reunião Técnica       

27/02/15 Deslocamento de 

usuários 

Atitude Apoio 

Jaboatão 

Levar os usuários 

que estão 

ameaçados no Cabo 

para o Atitude Apoio 

Jaboatão,  

Os usuários foram 

acolhidos no Apoio 

Jaboatão 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleisson. 

Ação eventual  

27/01/15 Acompanhamento 

Individual a 2 

usuários 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.   

Fortalecimento do vínculo 

com o usuário. 

Orientações sobre 

redução de danos. 

Encaminhamento para o 

Apoio 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 
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27/01/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do 

Cabo 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. 

Fortalecimento do vínculo 

com o usuário.  

Trabalhamos com o 

usuário Projeto de vida e 

cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

27/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do 

Cabo 

Sensibilização para 

retorno ao Apoio 

como forma de 

estabilização do uso 

e acesso ao TR. 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Orientações sobre 

redução de danos. 

Encaminhamento para o 

Atitude Apoio 

Jacqueline, 

Adroaldo e Cleison 

Acompanhados 

pelo 

Atitudenas 

Ruas 

 

27/02/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático do 

usuário.  E 

sensibilização para a 

redução de danos. 

Fortalecimento do vínculo 

com os usuários. 

Orientações sobre 

redução de danos. 

Encaminhamento para o 

Caps Ad 

Jacqueline, Rita e 

Cleisson. 

Acompanhados 

pelo Atitude 

nas Ruas 

 

 

26/01/15 Busca Ativa Charnequinha Sensibilizar 

usuário quanto 

ao serviço 

Usuário não se 

encontrava 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhado pelo 

Atitude nas Ruas. 

27/01/15 Busca Ativa Nossa Senhora 

do Ó 

Sensibilizar 

usuário quanto 

ao serviço 

Usuário 

acompanhou a 

equipe ao Apoio. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanh

ado pelo 

Atitude 

Apoio.. 

28/01/15 Articulação com 

a Rede 

PSF II e XI – 

Nossa Senhora 

do Ó 

Reunião para 

saber se existe 

demanda 

surgidas. 

Foi acordado 

visita domiciliar 

em conjunto. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação 

Sistemátic

a 

28/01/15 Busca Ativa Nossa 

Senhora do 

Ó 

Sensibilizar 

usuário 

quanto ao 

serviço 

Usuário não 

se 

encontrava 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acomp

anhado 

pelo 

Atitude 

Apoio.. 

 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

O mês de fevereiro transcorreu de forma positiva visto a mudança de coordenação técnica, que 

teve como início de suas atividades o dia 02 de janeiro do decorrido ano. Apesar dos processos 

de adaptação dos profissionais e coordenação, os processos de trabalho começaram ser 

reavaliados com o suporte da coordenação de núcleo e consultoria, em reuniões técnicas. Assim 

como o contrato de convivência ser revisitado e adequado no que diz respeito a condutas dos 
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usuários e profissionais do Atitude Apoio Cabo. Sempre com o objetivo de construir de forma 

positiva os processos de trabalho alinhando o cuidado com os usuários do serviço, bem como, 

equipe. 

Podemos citar como um mês repleto de atividades decorrente ao carnaval, tendo equipe e 

usuários, empenhados na confecção de material decorativo para ornamentação da casa, bem 

como estandarte e organização de fantasias e bloco carnavalesco. As atividades foram propostas 

aos usuários através de grupos, oficinas e momentos lúdicos e reflexivos de uma época bastante 

significativa para nosso público assistido. Além das ações de carnaval, onde o Atitude nas Ruas 

participou junto com os núcleos de Recife e Jaboatão, cobrindo os territórios das respectivas 

cidades e Nazaré da Mata, com foco na prevenção e redução de danos.  

Durante o mês citado, tivemos a presença com maior da executora no espaço, procurando sanar 

pendências existentes no espaço físico, conseqüentemente propiciando uma melhor qualidade 

ao funcionamento do mesmo. Como exemplo podemos citar a resolução da questão da entrada 

de água da rua e sua distribuição na casa; a manutenção e conserto dos ar-condicionados, 

instalação de lâmpadas nas áreas internas e externas,  instalação das janelas nos quartos 

superiores da casa, chegada de mobiliário para uma organização maior da equipe e consertos 

dos portões danificados por usuários.  

Em fevereiro tivemos o pedido de demissão de três profissionais da equipe. Um técnica social 

do Atitude nas ruas, um técnico social em psicologia do período da tarde e uma auxiliar de 

cozinha. Abrindo assim processo seletivo, pela executora, para contratação imediata. 

Pelo exposto, avaliamos que o mês de fevereiro ocorreu positivamente, principalmente pelos 

usuáriosretornarem ao espaço após evasão decorrente dos meses festivos. O que não impediu 

do Atitude Apoio Cabo, participasse apresentando caso nas reuniões do Pacto pela Vida. 

 

 

 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 
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PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 0 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 3 

REUNIÃO INTERSETORIAL 0 

ESTUDO DE CASO 2 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 1 

CONSULTORIA 2 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 2 

TOTAL  

  

* No mês de Fevereiro não foi realizado colegiado com apresença das Coordenação 

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 

COLEGIADO  2  0* 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 4    4 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia - (Total de atendimentos no mês) 900 atend. Mês 
992 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 
450 atend. Mês 
(15 por noite) 454 

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) 

454 137 77 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php


[Digite texto] 

                                                                                                                                                 

 

 

9. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO CENTRO DE 

ACOLHIMENTO E APOIO 

 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

Sexo 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0a11 12a17 18a23 24a29 30a40 41a59 60emdiante 
Não 

informado 

Total 

M 0 0 35 28 36 20 2 0 121 

F 0 0 7 5 3 1 0 0 16 

Total 0 0 42 33 39 21 2 0 137 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

4 57 61 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

1 6 7 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

0 0 0 

 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

127 10 0 137 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

0 0 0 

  

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 
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Preta Branca Parda Amarela Indígena Não informado 137 

27 24 80 3 3 0 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Quantidade 

Sem Renda 73 

¼ Salário Mínimo 2 

½ Salário Mínimo 9 

01 Salário Mínimo 31 

02 Salários Mínimos 16 

03 Salários Mínimos 1 

Acima de 03 Salários Mínimos 4 

Não informado 1 

Total 137 

 

 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Operativos Meta Mínima - 04 

Grupo Psicólogo 5 

Grupo de Serviço Social 5 

Grupo de Qualidade de Vida 2 

Total 12 

Atendimento Individual Meta Mínima - 50 

Atendimento Assistente Social 365 

Atendimento Psicólogo 311 

Atendimento Qualidade de Vida 118 

Total 794 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

Oficinas 15 11 

Atendimento à Família 50 61 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 100 

Álcool 26 

Maconha 9 

Cocaína 1 

Outros 1 

Total Geral 137 

 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 38 

ATITUDE nas Ruas 34 

Rede SUAS 34 

Rede SUS 7 

Segurança Pública 0 

Grupo Família 4 0 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e Usuários Re-

acolhidos 
17 

Atendimento Individual à Família 61 

Visita Domiciliar 0 

Assembléia 3 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas Ruas) 0 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL 81 
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Conselho Tutelar 1 

Ministério Público 0 

Mídia 0 

Outro Usuário 23 

Outra Origem (Quais?) 0 

0800 (OUVIDORIA) 0 

Total Geral 137 

 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 

INTEGRADAS DE SEGURANÇA - AIS 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 10 

AIS 02 4 

AIS 03 8 

AIS 04 2 

AIS 05 6 

AIS 06 9 

AIS 07 0 

AIS 08 4 

AIS 09 0 

AIS 10 91 

AIS 11 0 

AIS 12 1 

AIS 13 2 

Total Geral 137 

 

 

 

 

TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 1 
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AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 0 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 7 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 2 

OUTROS 2 

TOTAL 12 
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TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 59 

NÃO 77 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL GERAL 137 

 

 

 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 64 

NÃO 73 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 137 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 54 

NÃO 81 

NÃO INFORMADO 2 

TOTAL GERAL 137 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 0 

CREAS 2 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 
POPULAÇÃO DE RUA 

0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 0 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 0 

CENTRO POP 0 

CONSELHO TUTELAR 0 

CENTRO DA JUVENTUDE 0 

OUTROS? 0 

TOTAL 2 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 4 

CTA 8 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 31 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 2 

HOSPITAL GERAL 17 

UPA 14 

OUTROS? 0 

TOTAL 76 

 

 

  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 
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DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 1 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 6 

INSS 0 

ONG 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 2 

OUTROS 0 

TOTAL 9 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 1 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

TRABALHO INFORMAL 2 

TRABALHO FORMAL 0 

OUTROS 0 

TOTAL 3 

 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 164  

ABORDAGEN NAS RUAS (PESSOAS) 600  5963 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15  6 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15  14 
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PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9  0 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9  0 

AÇÕES METAS EXTRAS EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 24 

VISITA DOMICILIAR 50 

ABORDAGEM DE RUA 38 

REUNIÕES 6 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 0 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 2 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 8 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 20 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 60 

OUTRAS AÇÕES 14 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 
REALIZADAS 

0 

TOTAL 222 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 

O mês iniciou com o processo de adaptação da nova coordenação técnica e equipe. Tendo o 

suporte da coordenação de Núcleo e consultoria, no alinhamento dos processos de trabalho, 

facilitando planejamentos e discussão de demandas no equipamento.                                           

Podemos citar a participação da coordenação de núcleo nas solicitações, junto a executora 

IEDES,de resoluções dos problemas existentes no espaço físico, como exemplo o refeitório para 

um maior conforto aos usuários, instalação de grades na área de serviço, evitando furtos entre 

usuários. 

Vale ressaltar as articulações com a patrulha do bairro assim com comunidade, na tentativas de 

desmistificar as fantasias sobre os usuários que ali freqüentam. 

No referido mês o Atitude Apoio Cabo esteve em ações de carnaval junto com os equipamentos 

de saúde mental do Município do Cabo de Santo Agostinho, participando de baile carnavalesco. 

Assim como a participação da coordenação técnica no Fórum de Saúde Mental compartilhando 

cuidados e parcerias a população usuário de drogas. 
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Importante citar a ação integrada no carnaval,onde envolveu todas as equipes do atitude nas 

ruas cobrindo os focos carnavalescos de Recife, Jaboatão e Nazaré da Mata, promovendo 

orientações de redução de danos e prevenção. 

Apesar da saída de alguns profissionais da equipe, podemos afirmar que os novos profissionais 

acolheram e foram acolhidos positivamente. 

Diante do apresentado, avaliamos de forma positiva o fechamento do mês de fevereiro, certos 

de que o serviço continua investindo no cuidado humanizado deequipe e usuário, construindo 

direitos e cidadania. 

 

 

Cabo de Santo Agostinho, 06 de Março de 2015 

 

 

 

AMALIA LIRA 

Coordenação Acolhimento e Apoio – Cabo de Santo Agostinho 
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12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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