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CABO DE SANTO AGOSTINHO                                            MÊS/ANO: JANEIRO/2015 
 

1. APRESENTAÇÃO 

  

O presente relatório tem por objetivo descrever a dinâmica do serviço e atividades 

desenvolvidas pela coordenação de núcleo do ATITUDE, apresentando de forma qualitativa e 

quantitativa, as ações desenvolvidas no Município do Cabo de Santo Agostinho no mês de 

janeiro de 2015. 

Em linhas gerais, o programa tem como finalidade o desenvolvimento de atividades que 

asseguram o acolhimento humanizado aos usuários, garantindo cuidados primários (descanso, 

higiene, alimentação), na perspectiva de considerar o bem-estar dos mesmos que apresentam 

demandas socioassistenciais decorrentes ao uso abusivo de drogas, sem que haja imposição da 

abstinência como condição para o atendimento. 

Ademais, busca-se potencializar os fluxos e articular a rede de atendimento ao usuário de Crack 

e/ou outras drogas em busca da garantia de direitos através de reuniões de rede, bem como 

com ações dos Atitudes nas Ruas, fortalecendo o acesso dos usuários nos dispositivos da rede, 

sensibilizando o público para o atendimento na rede SUAS, SUS e demais políticas setoriais. 

Salientamos, ainda, que a partir do momento em que o usuário consegue acessar o serviço, seja 

por meio do Atitude nas Ruas, por demanda espontânea ou encaminhamento de outros 

equipamentos, inicia-se a construção de um plano individual de atendimento (PIA), observando 

as peculiaridades de cada indivíduo e trabalhado o resgate/fortalecimento de vínculos 

familiares. 

Dessa forma, serão apresentadas as ações desenvolvidas pelas unidades do Apoio Cabo 

juntamente com seus avanços e desafios.  

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

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

MOTORISTA Ivan Burégio 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO João Marcelo 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Amália Lira 

SUPERVISORAS Leilane Gomes e Natália Oliveira 

TÉCNICOS SOCIAIS 
Andreza Miranda, Gabriela, Márion Fraz e Rodrigo 

Fontoura 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Camila Cavalcante 

EDUCADORES SOCIAIS 

Gilmara, 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 

http://www.institutoensinar.org/mambo/index.php
mailto:atitude.apoio.cabo@gmail.com


[Digite texto] 

                                                                                                                                                 

 

 

II 

TÉCNICO SOCIAL Regianne Araújo 

EDUCADOR SOCIAL Ritta de Cássia 

MOTORISTA Lemuel Menezes dos Santos 

III 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Cristina 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcanti 

 

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

Janeiro foi um mês de realização de diversas atividades através de grupos, oficinas de 

cultura/customização, culinária e de 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 em duas 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 ainda 

encontraram dificuldade no que diz respeito ao Registro Geral (R.G). O retirado do referido 

documento permanece suspensa. Entretanto, esta articulação com o Balcão de direitos é muito 

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

Mesmo com algumas dificuldades, janeiro foi um mês em que foram realizadas as atividades 

rotineiras do serviço, assim como foi posta em execução reuniões internas com alguns setores 
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da equipe para discussão para aproximação da nova gestão, identificação de ajustes e outros 

assuntos pertinentes. Os grupos realizados no mês corrente foram: 

 

GRUPO BOM DIA  

 Realizado todos os dias pela manhã, tendo como objetivo reunir os usuários para um primeiro 

momento de reflexão. Neste momento 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  

No dia 08/01/15 abordamos uma notícia veiculada mundialmente sobre o atentado a sede do 

tabloide Charlie Hebdo que matou diversas pessoas na França. Trabalhamos com os usuários o 

tema da intolerância e da violência desnecessária em seu contexto mais amplo. 

No grupo realizado no dia 15/01/15 trabalhamos a temática sobre violência contra mulher, 

através de uma exposição áudio visual sobre um vídeo produzido por um jornalista com crianças 

entre 06 e 11 anos de idade, com o título “Slap her” (bata nela). 

No dia 22/01/15 abordamos a temática da resiliência, através da notícia sobre a execução do 

brasileiro Marcos Archer que foi preso por tráfico de drogas na Indonésia, através de uma roda 

de conversa. 

No dia 29/01/15 trabalhamos com a temática da educação, haja vista um de nossos usuários ter 

realizado a prova do ENEM, conseguindo tirar uma boa pontuação. Abordamos sobre as 

possibilidades de mudança através da educação e explicamos sobre o que é ofertado na rede de 

ensino (EJA, ENEM e PROUNI). 
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GRUPO VIDEOTECA:  

Os filmes exibidos no grupo em janeiro foram: “Até o Limite da Honra”(09/01) que retrata a 

história de uma mulher que tenta ingressar para a elite da marinha americana; “Um sonho 

possível” (16/01) que conta sobre uma família que acolhe um morador de rua em sua casa e 

“Prova de fogo”(23/01) que relata a história de garota que apesar de pertencer a uma classe 

social desfavorecida e ter diversos conflitos familiares, consegue se destacar em um concurso 

de soletração. Após cada exibição, realizamos roda de conversa no intuito de debater o filme e 

abordar temas transversais relacionados à vivência dos usuários, tais como perseverança em 

conquistar metas pessoais, acolhimento, superação de preconceito, conflitos familiares e 

condição social adversa. 

GRUPO EXERCENDO CIDADANIA:  

Os grupos “Exercendo a Cidadania” aconteceram de maneira efetiva em janeiro. A temática 

trabalhada neste mês foi “Projeto de Vida”. 

Em 06.01 abordamos a Autoestima, com apresentação do filme “Autoestima” e roda de diálogo 

acerca do tema, com o objetivo de estimular os participantes do grupo a estarem refletindo 

sobre seu projeto de vida; 

No dia 13.01 trabalhamos as Escolhas, com apresentação do filme “Escolhas – Meu Projeto de 

Vida” e roda de diálogo acerca de tema, com a finalidade de aproximar os sonhos e planos, das 

realidades dos participantes; 

Em 21.01, desenvolvemos o grupo a partir do questionamento “Como elaborar meu projeto de 

vida?”, com leitura de texto e discussão com o intuito de desenvolver projetos a partir de itens 

dispostos como família, finanças, saúde, espiritualidade, relacionamentos e lazer; 

Em 27.07, abordamos a temática “Perspectivas e Planejamento”, onde houve discussão dos 

itens sugeridos no texto “Como elaborar meu projeto de vida” e reflexão sobre os mesmos, 

sensibilizando os participantes a estarem em busca da realização dos seus objetivos, dando 

relevância algumas perguntas consideradas fundamentais no referido texto, tais quais: Quem é 
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você? Quais são as suas expectativas e objetivos? Quando pretende atingi-los? Que recursos 

possuem e quais precisam desenvolver? 

 

GRUPO FAMÍLIA: No mês de janeiro foi realizado trabalho constante para aproximar as 

referências familiares dos usuários ao serviço, onde foi percebido o aumento da frequência das 

famílias no espaço.  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:  

Em 05.01, foi abordada a temática “ano novo, vida nova” com a leitura de um texto e uma 

conversa aberta sobre o ano de 2014 e as propostas pessoais para 2015.  

No dia 19.01, revisitamos a questão do respeito, pois foi observada na prática do serviço a 

necessidade que apontava para este tema. Foi feito um debate reflexivo, com perguntas 

direcionadas ao conceito da palavra ‘respeito’ e a importância disso no cotidiano do espaço e 

na vida em sociedade.  

Por último, em 26.01, foi proposto um novo debate, desta vez mais aberto, consistindo em dois 

subgrupos “sim e “não” com a possibilidade de cada um defender seus pontos de vista, baseados 

nas experiências individuais vividas. O tema para este debate foi a importância do apoio 

institucional no processo de cuidado no consumo de substancias psicoativas. 

GRUPO REDUÇÃO DE RISCOS: 

Na primeira semana de janeiro, trabalhamos junto com os usuários, a temática do lazer. Nele, 

pudemos construir novas formas de se entreter de forma a não se colocar/expor em risco 

pessoal e social. Com exposição do vídeo “Os Melhores do Mundo”, gravação da peça teatral 

apresentada em teatros espalhados em diversos estados do país, tivemos a oportunidade de 

demonstrar aos nossos usuários e participantes do grupo que eles podem encontrar diversas 

formas de se divertir e sentir prazer fazendo bom uso de seu tempo e dinheiro, de forma 

planejada e organizada. 
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Tivemos também a oportunidade de trabalhar com os usuários a fomentação de atitudes e 

comportamentos de cuidado e atenção ao outro, como a gentiliza, como um fator que também 

vai gerar nos outros, comportamentos gentis. Ilustramos, através de vídeo, diversas situações 

corriqueiras, de nosso dia a dia que aparentemente se passam desapercebidas no olhar ao 

outro, no cuidar do outro que poderiam vir a estimular comportamentos de aproximação, 

cuidado e bem estar. 

A partir de reflexões das palavras mais ouvidas por eles ao longo de seu dia a dia, passamos a 

trabalhar estas a partir das representações que cada um tem do que traz em suas vivências, ao 

longo de seu desenvolvimento. Assim, trabalhamos situações como negações, frustações e 

potencialidades, refletindo como se sentem nestes momentos e como podem lidar de maneira 

diferente das que até hoje lidaram. 

Trabalhar com tais temáticas, incluindo um possível “Segredo”, se há, como diz a Lei da Atração, 

trabalhado também nos grupos, acerca de como o pensar, o que desejar pra si e para os seus 

próximos, fez eles refletirem um pouco no que, a partir de agora, podem fazer para construir ou 

reconstruir um novo pensamento, logo, um comportamento diferenciado dos atuais. 

  

GRUPO QUALIDADE DE VIDA:  

Em janeiro, houve algumas dificuldades na execução do grupo, pois a Técnica de Qualidade de 

Vida,  na primeira semana, teve alguns problemas de cunho pessoal.  

Em 21.01, realizamos uma roda de conversa para discutirmos o significado de algumas palavras, 

como Atitude, Qualidade de Vida, Respeito, Saúde, Doença, Oportunidade, entre outras. Todos 

foram bastante participativos, tiraram dúvidas, trocamos experiências. 

Em 28.01, o assunto abordado foi HIV x AIDS, onde foi utilizado exibição de imagens através de 

slides, e foi possível esclarecer o assunto, falar sobre a diferença entre os dois, as fases, janela 

imunológica, sinais e sintomas e prevenção; 

ASSEMBLÉIAS:  
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Em janeiro, notou-se que esse espaço de co-gestão realizado junto aos usuários do espaço se 

consolidou. A assembleia ocorre sistematicamente nas quartas pela manhã, garantindo a 

participação de todos os funcionários que estão na unidade naquele horário. Os usuários, 

semana a semana, 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 iniciamos a construção da decoração da casa para o carnaval. 

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 janeiro, destacamos a visita à Praia de Muro 

Alto, onde pudemos levar um grupo para conhecer este ponto turístico. A atividade foi avaliada 

como muito positiva pelos usuários e equipe. 

DESCRIÇÕES QUALITATIVAS DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 

Durante o mês de Janeiro observamos alguns aspectos relevantes com relação às atividades 

propostas no espaço. Através das temáticas abordadas nos grupos, oficinas e demais atividades, 

assim como nos processos de atendimentos junto aos usuários do programa. 

Podemos destacar, dentro da prática do psicólogo, a escuta diferenciada, que nos propicia a ter 

um olhar mais ampliado na individualidade de cada usuário, com relação aos seus 

comportamentos e ações no processo de cuidado. E esta percepção, vem nos auxiliar e 

potencializar nos processos de acolhimentos e encaminhamentos. 

Neste mês também foi retomado a revisão do Contrato de Convivência, este que implica 

diretamente nos processos de trabalhos com os usuários do serviço. Como princípio básico de 

um processo de trabalho proporcionando o alinhamento em equipe, com o objetivo de se 

apropriar daquilo que norteia o serviço que se torna indispensável a efetivação das ações e 

atividades na casa.  
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 Vale ressaltar que no referido mês, trabalhamos fortemente com os usuários sobre o respeito, 

boa educação e gentileza. Tais temáticas passaram a ser trabalhadas em nossos grupos, tanto 

no grupo AUTOBIOGRAFIA, quanto no grupo REDUÇÃO DE RISCO, onde pudemos focar o 

“respeito” como sendo primordial ao convívio social e fazendo reflexão sobre os conceitos que 

cada usuário possui, e os desdobramentos que tem para a vida seja dentro deste espaço ou na 

sociedade. 

Em outra vertente, salientamos as discussões e os 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. 

AVANÇOS: 

• A comunicação entre a equipe está ocorrendo de forma mais eficaz, o que facilita os processos 

de trabalho; 

• A participação dos educadores na construção e coordenação de oficinas lúdicas e de arte-

educação; 

• O intenso trabalho interventivo, somadas as atividades proporcionadas pelo serviço diminuiu 

consideravelmente o número de afastamentos; 

• Discussão e reformulação do contrato de convivência   

  DESAFIOS: 

• A inexistência de abrigamento e/ou casas de acolhida que poderiam dar o suporte necessário 

junto à população de rua; 

• A falta da estrutura necessária para utilização de todos os espaços da casa, em especial ao 

primeiro andar; 

• A insuficiência ou ausência de materiais para a realização de oficinas e atividades lúdicas. 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 
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Janeiro de 2015 foi percebido como um mês de muitas mudanças para o Apoio Cabo, causando 

impacto em toda a equipe, não só pela mudança de coordenação, mas também por adaptações 

frequentes que vem se estendendo há alguns meses nos processos de trabalho. O que chegou 

a reverberar um clima de incertezas entre os funcionários; entretanto hoje já diluídas, refletindo 

na continuidade das atividades de forma tranquila. 

Nesse sentido o trabalho aconteceu de maneira muito produtiva no que diz respeito ao 

fortalecimento dos vínculos estabelecidos/em construção com os usuários do Programa. 

Continuamos efetivando o trabalho corpo a corpo através das intervenções individuais junto aos 

usuários, potencializando a construção dos Projetos Individuais de Atendimentos – PIAs. 

Realizamos encaminhamentos técnicos concernentes à rede SUS. Além daqueles relacionados 

ao CAPS ad - que têm como objetivo estender o cuidado do usuário ao atendimento/tratamento 

de saúde, proporcionando para além do acompanhamento psicossocial, o tratamento 

psiquiátrico; fizemos encaminhamentos à urgência hospitalar atendendo a necessidade de 

realizar a desintoxicação dos usuários de SPA’s (quando necessário e/ou avaliado pela equipe). 

Com relação aos encaminhamentos técnicos correspondentes a rede SUAS, foram 

encaminhados usuários ao CRAS/CREAS do município, garantindo, dessa forma o direito e o 

exercício da cidadania dos indivíduos envolvidos nesse processo de cuidado proporcionado pelo 

Programa Atitude. Para além destes, foram realizadas articulações/encaminhamentos a 

comunidades terapêuticas, assim como ao núcleo Atitude Intensivo, como parte construtiva e 

efetivação dos PIAs. Recebemos, ainda, visita técnica do CREAS para discussão de caso de 

usuários do Programa. 

No que se refere ao trabalho com as famílias dos usuários, continuamos enfrentando dificuldade 

em mobilizar esse público à participação no Grupo Família, comprometendo, portanto, a 

efetivação do mesmo. Vale salientar que desde o acolhimento, tem se refletido junto aos 

usuários a importância da implicação dos familiares em seu cuidado, uma vez que, desse modo, 

o cuidado é estendido ao núcleo familiar. Apesar da falta de público, têm acontecido visitas dos 

familiares aos usuários, o que possibilita atendimento individual à família, no qual pontuamos 

questões relacionadas à importância que a atenção/participação familiar exerce no processo de 
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cuidado do usuário, assim como tratamos de questões alusivas a direitos/deveres/exercício da 

cidadania. 

Continuamos trabalhando as questões da criminalidade no entorno da casa Apoio, e os impactos 

que isso causa diretamente no Programa, visto a resistência da comunidade para com a 

permanência desse espaço. Também viemos de um processo de sensibilizações diárias para o 

cumprimento do contrato de convivência para melhor estabelecer uma relação tranquila entre 

o coletivo. 

           AVANÇOS: 

• Estabelecimento do fluxo das reuniões dos técnicos de forma sistemática, proporcionando 

um maior diálogo entre os Técnicos Sociais para as discussões dos processos de trabalho; 

• Aproximação com a rede de assistência social e saúde do município; 

• Fluxo para os encaminhamentos a comunidades terapêuticas; 

• Participação dos educadores sociais na construção e execução de atividades ofertadas aos 

usuários 

           IMPASSES: 

• Falta de materiais para desenvolver atividades de ornamentação e oficinas, para estimular a 

potencialidade e a criatividade dos usuários; 

• A não utilização de todos os espaços da casa, devido à falta de estrutura adequada e segura; 

• Ausência/insuficiência de materiais para realização de oficinas socioeducativas; 

5.1 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 

O trabalho realizado pelo setor de Qualidade de Vida no mês de janeiro foi bastante produtivo. 

Teve uma demanda significativa, quanto à necessidade por serviços de saúde neste mês, 

acredito que pelas dificuldades em acessá-los no mês de Dezembro devido às festividades.  
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Contudo, a partir da segunda semana de janeiro, os serviços foram voltando ao expediente 

normal e conseguimos continuar articulando as consultas médicas e exames sorológicos. Porém, 

volta a nos deixar a desejar os serviços odontológicos, não só ao Programa Atitude, mas a toda 

a população Cabense, pois a maioria dos serviços está sem este setor funcionando, e quando 

está, afirmam que só podem atender a população do bairro em que se encontram. Sendo assim, 

ficamos apenas com a opção de urgência e emergência odontológica, no Hospital Mendo 

Sampaio, que ainda assim, funciona de forma paliativa. 

Se tratando de espaço do ambiente de trabalho, continuo a afirmar que estamos com certa 

dificuldade em prestar acolhimento e atendimento adequado aos nossos usuários. Onde a casa 

é bastante quente, principalmente no horário da tarde, não temos armários suficientes para 

arquivar os prontuários, não se possui ainda uma sala adequada para atendimentos de 

qualidade de vida, entre outros. Entretanto, estamos conseguindo manter um bom 

desempenho mesmo com a nossa realidade. 

AVANÇOS:  

 

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

construção dos PIA’s dos usuários; 

 O fortalecimento do diálogo e das parcerias com os equipamentos de saúde do município, 

para atender as demandas dos usuários; 

 Equipe integrada, fazendo um trabalho interdisciplinar;  

 Discussão de estratégias para que nossos usuários consigam dar continuidade ao processo; 

 

DESAFIOS: 

 O sucateamento dos serviços de saúde do município; 

 A ausência de atendimento odontológico na saúde do município;  
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 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; 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE EDUCADOR SOCIAL 

No mês de Janeiro, demos continuidade ao planejamento, articulação  e execução de oficinas e 

atividades internas e externas ao serviço. Para o próximo mês, já iniciamos uma parceria com o 

cinema do Shopping Costa Dourada, com o objetivo de ofertar aos usuários atendidos pelo Programa, 

seções gratuitas de cinema. 

Destacamos também nosso esforço em aproximar-se dos usuários e de seus familiares, realizando 

pontualmente escutas aos usuários e dialogando com seus familiares. Tal fato resulta positivamente 

nos processos de trabalho e contribui na construção dos seus PIA’s. Dessa forma, conseguimos 

contribuir com as discussões dos casos com maior propriedade e auxiliar os Técnicos Sociais, por 

exemplo, nas avaliações dos usuários para pernoite, encaminhamento para o intensivo ou 

comunidades terapêuticas.  

No que diz respeito à dinâmica das atividades do serviço, no mês de janeiro realizamos oficinas 

de confecção de purf’s usando garrafas pet; pinturas e customização em roupas; pintura e 

revitalização dos móveis do serviço. Todas essas atividades são avaliadas positivamente e tem 

participação efetiva dos usuários. Além de conduzimos essas atividades com viés social e 

cultural, reforçamos a possibilidade de tais trabalhos serem  fontes de geração de renda e 

reconhecimento profissional  e artístico para aqueles que se interessarem. 

Nos espaços coletivos, estamos desenvolvendo rodas de diálogo com perspectiva de construir 

reflexões e posturas de valorização do espaço, respeito, estratégias de mediações de conflitos 

para o cuidado e boa convivência. Iniciamos também a ornamentação do espaço para o nosso 

carnaval, que terá como tema ATITUDE NA FOLIA.  Criamos mascaras de carnaval e conseguimos 

construir  o nosso estandarte. 
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Por fim, quanto a inserção dos usuários em novos espaços coletivos externos ao Programa, em 

janeiro articulamos um passeio à Praia de Muro Alto, além de desenvolver atividades esportivas 

no Campo do CRAS da Vila Roca. 

AVANÇOS: 

 A continuação das ações de 2014, destaque para os passeios sistemáticos mensais. 

 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. 

 Conseguimos estabelecer uma rotina de escutas aos usuários que estavam pernoitando no 

serviço. 

 A legitimação das reuniões de educadores sociais. 

IMPASSES: 

 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 esportivos. 

 A falta de equipamentos eletrônicos, a exemplo de DVD e aparelho de som. 

 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES  E ENCAMINHAMENTO À FAMÍLIA 

No mês de Janeiro permaneceu a dificuldade em realizar o grupo família. Os familiares estiveram 

presentes no serviço para atendimentos individuais, entretanto no dia agendado para o grupo 

família não houve um quantitativo de familiares suficientes para a realização. Questão que ficou 

como ponto para a equipe refletir sobre estratégias de vinculação dos familiares também no 

espaço do grupo Família.  Sendo esse um desafio a ser superado no mês seguinte. 

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


[Digite texto] 

                                                                                                                                                 

 

 

Avanços: 

• A presença dos familiares para os atendimentos individuais sistematicamente; 

•Realização de visita domiciliar para o acompanhamento das famílias, quando 

necessário; 

Desafios: 

• Comparecimento dos familiares no dia e horário do grupo família; 

•Fortalecer os vínculos familiares dentro dos parâmetros da Política de Assistência 

Social;      

 

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 

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

(Assistente Social), Otávio (Educador Social), Ivan (Motorista), Regianne Araújo (Assistente 

Social), Rita (Educador Social), Fábio (Motorista), Lemoel (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 do  município 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. 

No município de Tamandaré, foi realizada uma grande ação nos entornos da arena onde são 

realizados os shows do “Tamandaré Fest”. Esta intervenção ocorreu em conjunto com outros 

equipamentos da localidade, objetivando divulgar os serviços municipais e do Programa Atitude. 

Foi uma proposta que estreitou os laços com a rede e conseguiu atingir a população pretendida.  

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 no Parque dos Eucaliptos foram realizadas atividades de roda de diálogos 

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

Foi realizada no município de Tamandaré uma ação integrada nos arredores da arena onde 

acontecem os shows do Tamandaré Fest. De maneira conjunta com os demais serviços 

municipais, foram divulgadas informações e ofertado insumos para a população em geral. 

ARTICULAÇOES COM A REDE 

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 
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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 de janeiro demanda a intensificação de ações de abordagem e de cuidado no território 

com grupos que apresentam vulnerabilidade e risco social. 

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.  

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

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

observado a estigmatização dos usuários e do Programa que os acolhe. 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO: 
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Quadro descritivo de outras ações: 

       

       

DATA ATIVIDADE LOCAL .OBJ. DA 
ATIVIDADE 

PRINCIPAIS 
RESULTADO
S 

RESPONSAV
EIS PELA 
AÇÃO. 

    STATUS 
ATUAL       

     

01/01/2015 Atendiment
o a usuária  

Bairro Centro Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com o 
usuário. 

Desejo da 
usuária em 
ser atendida 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
a  pelo 
atitude nas 
ruas. 

     

01/01/2015 Atendiment
o a usuária  

Bairro Centro Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com o 
usuário. 

Desejo da 
usuária em 
ser atendida 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
a  pelo 
atitude nas 
ruas. 

     

02/01/2015 Abordagem 
de Rua 

Bairro Belas 
Vista 

 Multiplicado
ras de 
informações 
e surgimento 
de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
atitude nas 
ruas  e  

     

02/01/2015 Abordagem 
de Rua 

Bairro Belas 
Vista 

 Multiplicado
ras de 
informações 
e surgimento 
de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
atitude nas 
ruas  e  

     

03/01/2015 Visita 
domiciliar 

Bairro Garapú Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com a 
usuária. 

Desejo da 
usuária em 
ser atendida 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território 

Mércia, 

Otávio e Ivan 

Acompanhad
a  pelo 
atitude nas 
ruas. 

     

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


[Digite texto] 

                                                                                                                                                 

 

 

03/01/2015 Visita 
domiciliar 

Bairro Vila 
Luiz Inácio 

Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com a 
usuária. 

Desejo da 
usuária em 
ser atendida 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território 

Mércia, 

Otávio e Ivan 

Acompanhad
a  pelo 
atitude nas 
ruas. 

     

06/01/2015 Abordagem 
de Rua 

Bairro Garapú  Multiplicado
ras de 
informações 
e surgimento 
de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
atitude nas 
ruas  e  

     

06/01/2015 Busca Ativa Bairro 
Charneca 

Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com os 
usuários. 

Desejo dos 
usuários 
serem 
atendidos 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
atitude nas 
ruas. 

     

07/01/2015 Abordagem 
de Rua 

Bairro Belas 
Vista 

 Multiplicado
ras de 
informações 
e surgimento 
de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
atitude nas 
ruas  e  

     

07/01/2015 Visita e 
Atendiment
o  

Centro Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com os 
usuários 

Desejo dos 
usuários 
serem 
atendidos 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio, Ivan 

Acompanhad
os  pelo 
atitude nas 
ruas 

     

08/01/2015 Articulação 
com 
Conselho 
Tutelar 

Centro Articulação 
com a rede 

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

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Visita e 
articulação 
com PSF Vila 
Roca 
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08/01/2015 Abordagem 

de Rua 

(Mercadão) 

Bairro Centro Divulgação 

do Programa 

Atitude. 

Multiplicado

ras de 

informações 

e surgimento 

de novas 

demandas. 

Mércia, 

Otávio e Ivan 

Abordagem 

de Rua 

(Mercadão) 

     

08/01/2015 Acompanha
mento ao 
grupo  

Bairro Centro Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com o 
usuário. 

Desejo dos 
usuários  de 
serem 
acompanhad
os pela 
equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
os pelo 
atitude nas 
rua. 

     

09/01/2015 Atendiment
o ao usuário  

Bairro Bela 
Vista 

Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com o 
usuário. 

Desejo do 
usuário ser 
acompanhad
o pela 
equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o  pelo 
atitude nas 
ruas. 

     

10/01/2015 Evolução de 
Ficha de 
Acompanha
mento 

          

10/01/2015 Visita e 
atendiment
o a usuária  

Bela Vista Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com o 
usuário. 

Desejo do 
usuário ser 
atendido 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território.- 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
os pelo 
atitude nas 
rua. 

     

12/01/2015 Encaminha
mento de 
usuário 
para 
Urgência/ 
Emergência 

          

12/01/2015 Visita e 
atendiment
o a usuária  

Cohab Sensibilizaçã
o para a 
redução de 

Desejo do 
usuário ser 
atendido 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o  pelo 
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danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com o 
usuário. 

sistematicam
ente pela 
equipe no 
território.- 

atitude nas 
ruas. 

13/01/2015 Visita e 
articulação 
ao CREAS 

Vila Roca Articulação 
com a rede 

 
Multiplicaçã
o de 
informações 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

      

13/01/2015 Visita e 
atendiment
o a usuária  

Garapú Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com o 
usuário. 

Desejo do 
usuário ser 
atendido 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território.- 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

15/01/2015 Visita e 
atendiment
o a usuária  

Malaquias Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com o 
usuário. 

Desejo do 
usuário ser 
atendido 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território.- 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

15/01/2015 Abordagem 
de Rua 

Bairro Belas 
Vista 

 Multiplicado
ras de 
informações 
e surgimento 
de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
atitude nas 
ruas  e  

     

16/01/2015 Ação de 
Abordagem de 
Rua 

 Bairro Centro Sensibilização 
para a redução 
de danos 

Multiplicação 
de Informações 

Mércia, Otávio 
e Ivan 

Acompanha
dos pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

17/01/2015 Visita e 
atendimento 

Pontezinha Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com a 
usuária. 

Desejo da 
usuária ser 
atendida 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Ivan. 

Acompanhad
a  pelo 
Atitude nas 
Ruas. 
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20/01/2015 Atendimento 
a usuária  

 Bairro 
Centro. 

Sensibilizaçã
o para a 
redução de 
danos e 
fortalecimen
to do vinculo 
com a 
usuária. 

Desejo da 
usuária ser 
atendida 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e 
Ivan. 

Acompanhad
a  pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

20/01/2015 Ação de 
Abordagem 
de Rua  

Malaquias Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicador
as de 
informações 
e surgimento 
de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

      

20/01/2015 Ação de 
Abordagem 
de Rua 

Cohab  Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicador
as de 
informações 
e surgimento 
de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

      

21/01/2015 Ação de 
Abordagem 
de Rua  

Bela Vista Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicador
as de 
informações 
e surgimento 
de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

      

22/01/2015 Busca Ativa Garapú Sensibilização 
para a 
redução de 
danos e 
fortaleciment
o do vinculo 
com a 
usuária. 

Desejo da 
usuária ser 
atendida 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
a  pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

22/01/2015 Atendimento 
ao usuário  

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

Desejo do 
usuário ser 
atendido 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o  pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

23/01/2015 Atendimento 
ao usuário  

Cohab Sensibilização 
para a 

Desejo do 
usuário ser 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o  pelo 
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redução de 
danos e 
fortaleciment
o do vinculo 
com o 
usuário. 

atendido 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território. 

Atitude nas 
Ruas. 

23/01/2015 Ação de 
Abordagem 
de Rua  

Bela Vista Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicador
as de 
informações 
e surgimento 
de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

      

24/01/2015 Visita e 
atendimento 
a usuária  

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

Desejo do 
usuário ser 
atendido 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território.- 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

24/01/2015 Visita e 
atendimento 
a usuária  

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

Desejo do 
usuário ser 
atendido 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território.- 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

27/01/2015 Busca Ativa Centro Sensibilização 
para a 
redução de 
danos e 
fortaleciment
o do vinculo 
com a 
usuária. 

Desejo da 
usuária ser 
atendida 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
a  pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

27/01/2015 Ação de 
Abordagem 
de Rua  

Cohab Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicador
as de 
informações 
e surgimento 
de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

20/10/2014      
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28/01/2015 Visita e 
atendimento 
a usuária  

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

Desejo do 
usuário ser 
atendido 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território.- 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

29/01/2015 Visita e 
atendimento 
a usuária  

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

Desejo do 
usuário ser 
atendido 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território.- 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

29/01/2015 Reunião 
Técnica 

          

30/01/2015 Visita e 
atendimento 
a usuária  

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

Desejo do 
usuário ser 
atendido 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território.- 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

31/01/2015 Visita e 
atendimento 
a usuária  

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

Desejo do 
usuário ser 
atendido 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território.- 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
Atitude nas 
Ruas. 

     

31/01/2015 Visita e 
atendimento 
a usuária  

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

Desejo do 
usuário ser 
atendido 
sistematicam
ente pela 
equipe no 
território.- 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhad
o pelo 
Atitude nas 
Ruas. 
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DATA ATIVIDADE LOCAL 
OBJETIVO DA 
ATIVIDADE 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

RESPONSÁVEIS 
PELA AÇÃO 

STATUS ATUAL 

02/01/2015 Visita Domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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 Fábio. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

02/01/2015 Visita Domiciliar Pontezinha 

Acompanhame
nto direcionado 
visando o 
reestabelecime
nto do vínculo 
com a usuária. 
Sensibilização 
para a redução 
de danos. 

Fortalecimento 
do vinculo com 
a usuária. 
Estratégias de 
redução de 
danos e desejo 
em ser 
acompanhada 
no território. 

Regianne, Ritta 
e Fábio. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas 

02/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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 Fábio 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

02/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

 Continuidade 
do 
acompanhamen
to sistemático 
do usuário. 

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

Regianne, Ritta 
e Fábio 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

02/01/2015 
Busca ativa e 
Visita domiciliar 

Ponte dos 
Carvalhos 

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

O usuário não 
se encontrava 
na residência, e 
por isso, 
estabelecemos 
contato com 

Regianne, Ritta 
e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 
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seu núcleo 
familiar. 

02/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Reestabelecime
nto 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, Ritta 
e Fábio. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

 
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 Fábio. 

Ação 
sistemática 

02/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Acompanhame
nto direcionado 
e sistemático ao 
usuário e 
sensibilização 
para o cuidado. 
Busca do 
fortalecimento 
de vinculo. 

Usuário estava 
dormindo. 
Pactuamos com 
sua genitora de 
voltar em outro 
momento.  

Regianne, Ritta 
e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

02/01/2015 
Atendimento 
Individual 

Pontezinha 

Acompanhame
nto 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 Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

02/01/2015 
Deslocamento 
de usuário 

Intensivo – 
Jaboatão 

Através de 
articulação, 
deslocamento 
de 1 usuário até 
o Intensivo – 
Jaboatão para 
continuidade do 

Usuário 
deslocado com 
êxito. 

Regianne, Ritta 
e Fábio. 

Ação Eventual 
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seu processo de 
cuidado. 

03/01/2015 Outras Ações Apoio Cabo 

Foram feitas 
atividades 
internas 
(evoluções de 
prontuários, 
atendimentos 
de usuários e 
afins). 

 
Regianne e 
Ritta. 

Ação eventual 

06/01/2015 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 Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

06/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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, Ritta 
e Fábio. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

06/01/2015 
Articulação com 
a Rede (CRAS) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Discussão de 
dois casos de 
usuárias 
acompanhadas 
pelo Atitude nas 

Encaminhament
os traçados e 
discussão 
concluída com 
sucesso. 

Regianne, Ritta 
e Fábio 

Ação Eventual 
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Ruas no 
território. 

06/01/2015 
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 Fábio. 

Ação 
sistemática 

06/01/2015 
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 Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

06/01/2015 
Atendimento de 
grupo 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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 Fábio. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

07/01/2015 
Reunião da 
Equipe Técnica 

Apoio Cabo    
Ação 
sistemática 

07/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Continuidade 
do 
acompanhamen
to sistemático e 
fortalecimento 
do vinculo com 
a usuária. 

A equipe foi 
informada pela 
genitora da 
usuária que a 
mesma mudou-
se. Fomos na 
nova residência, 
mas não 
conseguimos 
realizar 
atendimento, 
pois a usuária 
não estava. 

Regianne, Ritta 
e Fábio. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas 
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07/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto direcionado 
e sistemático do 
usuário, bem 
como, 
sensibilização 
para o cuidado 
e a redução de 
danos. 

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

Regianne, Ritta, 
Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

07/01/2015 Busca Ativa Pontezinha 

Usuária não 
encontrada no 
território. Não 
havia ninguém 
na residência 

Usuária não 
encontrada no 
território. Não 
havia ninguém 
na residência 

Regianne, Ritta 
e Fábio. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas 

08/01/2015 
Balcão de 
Direitos 

Centro do 
Recife 

Acompanhame
nto de usuários 
para a retirada 
de documentos. 

Todos os 
usuários foram 
atendidos com 
êxito. 

Regianne e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Apoio. 

08/01/2015 
Reunião de 
Supervisão 

    
Ação 
sistemática 

08/01/2015 

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 Fábio. 

Ação 
sistemática 

08/01/2015 Visita Domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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 Fábio. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

08/01/2015 Outras ações Apoio Cabo 

Foram feitas 
atividades 
internas 
(evoluções de 
prontuários, 
atendimentos 

 
Regianne, Ritta 
e Fábio. 

Ação eventual 
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de usuários e 
afins). 

09/01/2015 Outras ações Apoio Cabo 

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

 
Regianne e 
Adroaldo. 

Ação eventual 

13/01/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto direcionado 
visando o 
reestabelecime
nto do vínculo 
com o usuário. 
Sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Regianne, Ritta, 
Otávio, Mércia 
e Ivan. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

13/01/2015 Outras ações Cabo 

Por estarmos 
sem motorista 
neste dia, 
acompanhamos 
a Equipe I em 
suas ações no 
território. 

Por estarmos 
sem motorista 
neste dia, 
acompanhamos 
a Equipe I em 
suas ações no 
território. 

Regianne, Ritta, 
Otávio, Mércia 
e Ivan. 

Ação Eventual 

14/01/2015 
Reunião da 
Equipe Técnica 

Apoio Cabo    
Ação 
sistemática 

14/01/2015 Outras Ações Apoio Cabo 

Organização das 
documentações 
para ida dos 
usuários ao 
Balcão de 
Direitos 

Atividade 
realizada com 
sucesso 

Regianne e Ritta Ação eventual 

14/01/2015 Mapeamento 
Ponte dos 
Carvalhos 

Conhecimento 
do território e 
os seus pontos 
estratégicos 

Conhecimento 
do campo e das 
áreas de maior 
vulnerabilidade 

Regianne, Ritta 
e Cleisson. 

Ação eventual 
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14/01/2015 

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 Cleisson. 

Ação 
sistemática 

14/01/2015 Visita Domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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 Cleisson. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

14/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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 

15/01/2015 
Balcão de 
Direitos 

Centro do 
Recife 

Acompanhame
nto de usuários 
para a retirada 
de documentos. 

Todos os 
usuários foram 
atendidos com 
êxito. 

Regianne e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Apoio. 

15/01/2015 Outras ações Apoio Cabo 

Foram feitas 
atividades 
internas 
(evoluções de 
prontuários, 
atendimentos 
de usuários e 
afins), porque a 
equipe estava 
sem motorista. 

 
Regianne e 
Ritta. 

Ação eventual 

16/01/2015 

Abordagem de 
Rua 
(Comunidade 
em geral) 

Pontezinha 

Divulgação do 
Programa 
Atitude, dicas 
de redução de 

Multiplicadores 
de informações 
e surgimento de 

Regianne, 
Adroaldo e 
Fábio. 

Ação 
sistemática 
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danos e entrega 
de insumos 

novas 
demandas. 

16/01/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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 
Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

16/01/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto direcionado 
visando o 
reestabelecime
nto do vínculo 
com o usuário. 
Sensibilização 
para a redução 
de danos. 

Fortalecimento 
do vinculo com 
o usuário. 
Estratégias de 
redução de 
danos e desejo 
em ser 
acompanhado 
no território. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

16/01/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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 
Fábio. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas 

17/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Reestabelecime
nto do vínculo 
com a usuária, 
tendo em vista 
a sua 
vulnerabilidade 
sobre o uso de 
SPA’s e 
sensibilização 
para o cuidado. 

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

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

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


[Digite texto] 

                                                                                                                                                 

 

 

17/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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 
no tocante ao 
seu projeto de 
vida. Realizado 
encaminhament
o para rede. 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

17/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

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

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

 Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

17/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Objetivávamos 
a continuidade 
do 
acompanhamen
to sistemático à 
usuária, 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 Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

17/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

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

Usuário não se 
encontrava na 
residência. 
Conversamos 
sobre o 
momento atual 
do mesmo com 
sua genitora e 
sua irmã. 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

17/01/2015 Busca Ativa Pontezinha 
Usuária não 
encontrada no 
território. Não 

Usuária não 
encontrada no 
território. Não 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas 
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havia ninguém 
na residência 

havia ninguém 
na residência 

17/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Acompanhame
nto 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. 

17/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

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

Usuário não 
estava na 
residência. 
Estabelecemos 
contato com 
sua 
companheira. 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

17/01/2015 
Abordagem de 
Rua (Campos de 
Futebol) 

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 Lemoel. 

Ação 
sistemática 

17/01/2015 
Atendimento de 
grupo 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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 Lemoel. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

17/01/2015 
Atendimento 
individual 

Ponte dos 
Carvalhos 

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

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

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 
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17/01/2015 Outras Ações Apoio Cabo 

Foram feitas 
atividades 
internas 
(evoluções de 
prontuários, 
atendimentos 
de usuários e 
afins). 

 
Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Ação eventual 

20/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Objetivávamos 
conversar com 
os familiares do 
usuário que foi 
vítima de 
homicídio. 

Estabelecemos 
contato com a 
companheira do 
usuário. 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Ação eventual 

20/01/2015 Visita Domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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 Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

20/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

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

Conhecer o 
contexto 
familiar em que 
o usuário está 
incluído e o 
desejo do 
usuário ser 
acompanhado 
pela equipe no 
território 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

20/01/2015 Mapeamento 
Ponte dos 
Carvalhos 

Conhecimento 
do território e 
os seus pontos 
estratégicos 

Conhecimento 
do campo e das 
áreas de maior 
vulnerabilidade 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Ação eventual 

20/01/2015 Articulação com 
a Rede (Igreja 

Ponte dos 
Carvalhos 

Articulação com 
a rede 

Multiplicação 
de informações, 
surgimento de 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Ação Eventual 
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Evangélica Se tu 
crê) 

novas 
demandas e 
realização do 
fluxo para o 
Programa 
Atitude. 

20/01/2015 
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 Lemoel. 

Ação 
sistemática 

20/01/2015 
Atendimento de 
grupo 

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto 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 Lemoel. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

20/01/2015 Busca Ativa Pontezinha 
A usuária não 
foi encontrada 
no território 

A usuária não 
foi encontrada 
no território 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhada 
pelo  Atitude 
nas Ruas. 

20/01/2015 Outras Ações Apoio Cabo 

Foram feitas 
atividades 
internas 
(evoluções de 
prontuários, 
atendimentos 
de usuários e 
afins). 

 
Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Ação eventual 

21/01/2015 
Reunião da 
Equipe Técnica 

Apoio Cabo    
Ação 
sistemática 

21/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

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

Usuário não 
estava na 
residência. 
Estabelecemos 
contato com 
sua 
companheira. 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 
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21/01/2015 
Busca ativa e 
Visita domiciliar 

Pontezinha 
A usuária não 
foi encontrada 
no território 

A usuária não 
foi encontrada 
no território 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhada 
pelo  Atitude 
nas Ruas. 

21/01/2015 
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 Lemoel. 

Ação 
sistemática 

22/01/2015 Outras Ações Apoio Cabo 

Foram feitas 
atividades 
internas 
(suporte na 
casa Apoio, 
evoluções de 
prontuários, 
atendimentos 
de usuários e 
afins), por conta 
da reunião dos 
Motoristas. 

 
Regianne e 
Ritta. 

Ação eventual 

22/01/2015 
Reunião de 
Supervisão 

    
Ação 
sistemática 

22/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

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

Usuário não 
quis receber a 
equipe. 
Pactuamos 
voltar em outro 
momento. 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

22/01/2015 

Deslocamento, 
Acompanhame
nto e 
encaminhamen
to de usuário 
para a rede  

Upa – Cabo 

Usuário 
precisou ser 
urgenciado 
devido à fissura. 

Acompanhamos 
o usuário e o 
levamos de 
volta ao Apoio 
após ser 
medicado. 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Ação Eventual 
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23/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Reestabelecime
nto 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 e 
Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

23/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Usuária não 
encontrada no 
território. Não 
havia ninguém 
na sua 
residência 

Usuária não 
encontrada no 
território. Não 
havia ninguém 
na sua 
residência 

Regianne e 
Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas 

23/01/2015 
Visita domiciliar 
e busca ativa 

Pontezinha 

Acompanhame
nto direcionado 
e sistemático ao 
usuário e 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Regianne e 
Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

23/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

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

Usuária estava 
na residência, 
porém, 
externou que 
não desejava 
atendimento 
com a equipe 
naquele 
momento. 
Pactuamos 
voltar 
posteriormente. 

Regianne e 
Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

23/01/2015 
Deslocamento 
de usuário 

Maternidade 
Padre Geraldo – 
Ponte dos 
Carvalhos 

Usuária foi 
deslocada à 
Maternidade 
para realização 
de exames. 

Deslocamento 
realizado com 
sucesso. 

Regianne e 
Lemoel. 

Ação Eventual 
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24/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Acompanhame
nto 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 Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

24/01/2015 Busca Ativa Pontezinha 

Usuária não 
encontrada no 
território. Não 
havia ninguém 
na residência 

Usuária não 
encontrada no 
território. Não 
havia ninguém 
na residência 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas 

24/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

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

Conhecer o 
contexto 
familiar em que 
o usuário está 
incluído e o 
desejo do 
usuário ser 
acompanhado 
pela equipe no 
território 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

24/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Após conversar 
com a 
companheira do 
usuário que foi 
vítima de 
homicídio em 
outro 
momento, 
objetivávamos 
neste dia 
conversar com 
os demais 
familiares do 
mesmo.  

Estabelecemos 
contato com a 
genitora e irmã 
do usuário. 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Ação eventual 
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27/01/2015 Visita domiciliar Escada 

Conhecer o 
contexto 
familiar em que 
o usuário está 
incluído. 

Visita domiciliar 
realizada com 
sucesso. 

Regianne, Ritta, 
Gabriela 
(Técnica do 
Apoio Cabo) e 
Lemoel. 

Ação eventual. 

28/01/2015 
Reunião da 
Equipe Técnica 

Apoio Cabo    
Ação 
sistemática 

28/01/2015 Visita domiciliar  Pontezinha 

Acompanhame
nto direcionado 
e sistemático ao 
usuário e 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

Fortalecimento 
do vinculo com 
o usuário. 
Estratégias de 
redução de 
danos e 
continuidade 
das 
intervenções 
tocantes ao 
Projeto de Vida. 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

28/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Reestabelecime
nto 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, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

28/01/2015 Visita Domiciliar Pontezinha 

Acompanhame
nto 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 Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

29/01/2015 
Deslocamento 
de Usuários 

Hospital 
Agamenon 
Magalhães - 
Recife 

Através de 
articulação, 
deslocamento 
de 2 usuários 
até o 
Agamenon 
Magalhães para 
seguirem com o 

Usuários foram 
deslocados com 
êxito. 

Regianne e 
Cleisson. 

Ação Eventual 
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Vida Nova para 
tratamento em 
Surubim. 

29/01/2015 Outras Ações Apoio Cabo 

Foram feitas 
atividades 
internas 
(suporte na 
casa Apoio, 
evoluções de 
prontuários, 
atendimentos 
de usuários e 
afins). 

 
Regianne, Ritta 
e Cleisson. 

Ação eventual 

29/01/2015 
Reunião de 
Supervisão 

     

29/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

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

Usuário estava 
na residência, 
porém, 
externou que 
não desejava 
atendimento 
com a equipe 
naquele 
momento. 
Pactuamos 
voltar 
posteriormente. 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

29/01/2015 Visita domiciliar  Pontezinha 

Acompanhame
nto direcionado 
e sistemático ao 
usuário e 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

Fortalecimento 
do vinculo com 
o usuário. 
Estratégias de 
redução de 
danos e 
continuidade 
das 
intervenções 
tocantes ao 
Projeto de Vida. 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 
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29/01/2015 Visita domiciliar Pontezinha 

Reestabelecime
nto 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, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

29/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

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

Estratégias de 
redução de 
danos e 
intervenções no 
tocante ao 
Projeto de Vida. 

Regianne, Ritta 
e Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

30/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para 
sensibilização 
sobre a 
importância do 
Programa e 
diante da 
vulnerabilidade 
de uso e risco 
social, 
conscientização 
para ida ao 
Apoio. 

Ida do usuário 
ao Apoio para 
intensificação 
do seu processo 
de cuidado. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas 

30/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

 Continuidade 
do 
acompanhamen
to sistemático à 
usuária. 

A usuária não se 
encontrava na 
residência.  

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

30/01/2015 Busca ativa 
Ponte dos 
Carvalhos 

Busca da 
usuária no 
território, 
através de 
contato com a 
comunidade. 

Usuária não 
encontrada no 
território. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemoel. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 
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30/01/2015 Visita domiciliar 
Ponte dos 
Carvalhos 

 Continuidade 
do 
acompanhamen
to sistemático 
ao usuário. 

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

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemoel. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

30/01/2015 
Atendimento de 
grupo 

Ponte dos 
Carvalhos 

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

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

Regianne, 
Adroaldo e 
Lemoel. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

DATA ATIVIDADE LOCAL OBJETIVO DA 
ATIVIDADE 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS  

RESPONSAVEIS PELA 
AÇÃO 

STATUS ATUAL  

03/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

03/01/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

03/01/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

03/01/15 Ação de Abordagem            Gaibu Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários 

e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação de abordagem 

sistemática 
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03/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

03/01/15 Visita Domiciliar Nossa Senhora do Ó Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  Sensibilização 

para prevenção de 

recaída. 

Usuário não se 

encontrava. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

03/01/15 Ação de Abordagem            Praça do Skate – Nossa 

Senhora do Ó 

Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários e 

possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação de abordagem 

sistemática 

 

05/01/15 Busca Ativa Sâo Francisco Sensibilizar usuário 

quanto ao serviço 

Usuário acompanhou a 

equipe ao Apoio. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhado pelo 

Atitude nas Ruas 

 

05/01/15 Deslocamento de 

Usuário 

Mendo Sampaio Encaminhar 2 usuários 

sob efeito de SPAs 

Foram medicados e 

retornaram ao Apoio 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhado pelo 

Atitude Apoio 

 

05/01/15 Busca Ativa Nossa Senhora do Ó Sensibilizar usuário 

quanto ao serviço 

Usuário não expressou 

desejo de conhecer o 

serviço. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhado pelo 

Atitude nas Ruas 

 

05/01/15 Ação de Abordagem            Bar Maresia Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários e 

possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, Rita, Lemoel Ação de abordagem 

sistemática 

 

05/01/15 Acompanhamento 

Individual a 2 usuários 

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 
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05/01/15 Acompanhamento 

Individual a 2 usuários 

Gaibu 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, Rita, Lemoel Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

06/01/15 Deslocamento de 

Usuário 

Mendo Sampaio Encaminhar  usuário 

sob efeito de SPAs 

Foram medicados e 

retornaram ao Apoio 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhado pelo 

Atitude Apoio 

 

06/01/15 Busca Ativa Nossa Senhora do Ó Sensibilizar usuário 

quanto ao serviço 

Usuário acompanhou 

equipe ao Apoio. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhado pelo 

Atitude nas Ruas 

 

06/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

07/01/15 Busca Ativa São Francisco Sensibilizar usuária 

quanto ao serviço 

Pactuou com equipe 

que iria ao serviço à 

tarde. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhado pelo 

Atitude nas Ruas 

 

07/01/15 Articulação com a Rede PSF VIII e II – Nossa 

Senhora do Ó 

Reunião com ACS para 

possíveis visitas 

domiciliares. 

Demandada usuários de  

SPAs  para visitas 

domiciliares 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação Sistemática  

07/01/15 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 

Cleisson. 

Ação de abordagem 

sistemática 

 

07/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

07/01/15 Reunião Técnica       
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09/01/15 Articulação com a Rede PSF Charnequinha Agendamento de 

consulta dentária para 

os usuários. 

A Dentista não se 

encontrava.  

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson 

Ação Sistemática  

09/01/15 Ação de Abordagem            PSF Charnequinha Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários e 

possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação de abordagem 

sistemática 

 

09/01/15 Busca Ativa Charnequinha Sensibilizar usuário 

quanto ao serviço 

Usuário não se 

encontrava. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação sistemática Busca Ativa 

10/01/15 Busca Ativa Charnequinha Sensibilizar usuário 

quanto ao serviço 

Usuário não se 

encontrava. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação sistemática  

10/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

10/01/15 Acompanham

ento 

Individual 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a 

redução de 

danos. 

Fortaleciment

o do vínculo 

com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de 

danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhado

s pelo Atitude 

nas Ruas 

Gaibu Acompanham

ento 

direcionado e 

sistemático 

dos usuários.  

E 

sensibilização 

para a 

redução de 

danos. 

Fortaleciment

o do vinculo 

com os 

usuários. 

Estratégias de 

redução de 

danos. Projeto 

de Vida. 

Jacqueline, 

Expedita e 

Veloso 

Acompanhado 

pelo Atitude 

nas Ruas 

10/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

10/01/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

Fortalecimento do 

vínculo com os usuários. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 
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usuários.  E 

sensibilização para a 

redução de danos. 

Estratégias de redução 

de danos . 

10/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

10/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

10/01/15 Ação de Abordagem            PSF Charnequinha Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários e 

possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação de abordagem 

sistemática 

 

12/01/15 Busca Ativa Gaibu Sensibilizar usuário 

quanto ao serviço 

Fio pactuado retorno 

para próximo final de 

semana. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação sistemática  

12/01/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

12/01/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 
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12/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

12/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

12/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

12/01/15 Articulação com a rede 

de educação 

Escola Modelo e Escola 

Jazon brandão 

Informações Eja Informações sobre o 

período de matricula e 

documentação 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação Eventual  

12/01/15 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 

 

12/01/15 Visita domiciliar 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

12/01/15 Ação de Abordagem            Bar Maresia Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Surgimento de 

demandas de usuários e 

possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson 

Ação de abordagem 

sistemática 
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Multiplicadores de 

informações. 

13/01/15 Deslocamento de 

Usuário 

Atitude Intensivo 

Mulher – Sítio dos 

Pintos 

Deslocar usuária para 

acompanhamento no 

referido serviço. 

Usuária foi recebida e 

permaneceu no serviço. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude Intensivo 

Mulher. 

 

14/01/15 Busca Ativa Charnequinha Sensibilizar usuário 

quanto ao serviço 

Segundo informação de 

seu irmão, usuário 

encontra-se 

hospitalizado. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação sistemática  

14/01/15 Busca Ativa Charnequinha Sensibilizar usuário 

quanto ao serviço 

Usuário acompanhou ao 

Apoio 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhado pelo 

Atitude Apoio. 

 

14/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

14/01/15 Reunião Técnica       

16/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

16/01/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

16/01/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  Sensibilização 

Fortalecimento do 

vinculo com o usuário. 

Estratégias de recaída. 

Trabalhamos com o 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 
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para prevenção de 

recaída. 

usuário Projeto de vida 

e cidadania. 

16/01/15 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 

 

16/01/15 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 

 

16/01/15 Reunião de Supervisão       

19/01/15 Visita Domiciliar Serrambi 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 

 

19/01/15 Articulação com a rede Bolsa Família- Centro do 

cabo 

Informação cadastro do 

Bolsa Família 

O sistema do cadastro 

do Bolsa Família estava 

fora do ar 

Jacqueline, Rita e 

Cleisson. 

Ação Eventual  

19/01/15 Ação de Abordagem            Bar Maresia Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários e 

possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, Rita e 

Cleison 

Ação de abordagem 

sistemática 

 

19/01/15 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 e 

Cleisson 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 
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19/01/15 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 e 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

19/01/15 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 . Trabalhamos 

com o usuário Projeto 

de vida e cidadania. 

Jacqueline, Rita e 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

19/01/15 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 e 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

20/01/15 Deslocamento de 

Usuário 

UPA Usuário sob efeito de 

SPA para realizar 

desintoxicação. 

Usuário permaneceu na 

UPA. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação Sistemática  

20/01/15 Visita Domiciliar Charnequinha Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  E 

sensibilização para a 

redução de danos. 

Usuário não se 

encontrava. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

20/01/15 Ação de Abordagem  Charnequinha Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários e 

possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação de abordagem 

sistemática 

 

20/01/15 Acompanhamento 

Individual 

Charnequinha Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  E 

Fortalecimento do 

vínculo com os usuários. 

Estratégias de redução 

de danos . 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 
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sensibilização para a 

redução de danos. 

20/01/15 Acompanhamento 

Individual 

Charnequinha 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 

 

21/01/15 Articulação com a Rede PSF II e XI – Nossa 

Senhora do Ó 

Agendamento de 

reunião. 

Reunião marcada para 

28JAN 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação Sistemática  

21/01/15 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 

Cleisson. 

Ação de abordagem 

sistemática 

 

21/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

24/01/2015 Acompanhamento em 

Grupo – 4 usuários 

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 

 

24/01/2015 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 

 

24/01/2015 Acompanhamento 

Individual 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários.  E 

Fortalecimento do 

vínculo com os usuários. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 
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sensibilização para a 

redução de danos. 

Estratégias de redução 

de danos . 

24/01/2015 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 

 

24/01/2015 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 

 

24/01/2015 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 

 

24/01/2015 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 

 

24/01/2015 Deslocamento de 

Usuário 

Mendo Sampaio Usuário sob efeito de 

SPA para realizar 

desintoxicação. 

Usuário permaneceu no 

hospital. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação Sistemática  

24/01/2015 Deslocamento de 

Usuário 

Intensivo - Cabo Deslocar usuário para 

ser acompanhada no 

serviço. 

Usuário permaneceu no 

Intensivo. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Intensivo. 

 

26/01/15 Deslocamento de 

Usuário 

Mendo Sampaio Usuário com sintomas 

de asma. 

Usuário permaneceu no 

hospital. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas. 
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26/01/15 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 

 

26/01/15 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 

 

26/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

26/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

26/01/15 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 

Cleisson. 

Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

26/01/15 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 

Cleisson. 

Ação de abordagem 

sistemática 

 

26/01/15 Visita domicilar Pirapama Acompanhamento 

direcionado e 

Fortalecimento do 

vinculo com o usuário. 

Jacqueline, Rita, Lemoel Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 
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sistemático dos 

usuários.  Sensibilização 

para prevenção de 

recaída. 

Estratégias de recaída. 

Trabalhamos com o 

usuário Projeto de vida 

e cidadania. 

26/01/15 Visita domicilar Pirapama 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, Rita, Lemoel Acompanhados pelo 

Atitude nas Ruas 

 

26/01/15 Busca Ativa Nossa Senhora do Ó Sensibilizar usuário 

quanto ao serviço 

Acordamos com o 

usuário ir buscá-lo para 

acolhimento no Apoio 

no dia (27/01) 

Jacqueline, Rita, Lemoel 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 Levar o usuário ao 

Apoio 

Usuário acompanhou a 

equipe ao Apoio. 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhado 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 Sistemática  

28/01/15 Busca Ativa Nossa Senhora do Ó Sensibilizar usuário 

quanto ao serviço 

Usuário não se 

encontrava 

Jacqueline, Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhado pelo 

Atitude Apoio. 

 

 

 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

  

No mês de janeiro, a partir do dia 02, Patrícia Amália de A. M. de Lira, assumiu a coordenação 

do equipamento em tela, dando continuidade aos processos de discussão e consolidação do 

serviço junto a executora responsável pelo programa.  
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No mês em evidencia, foram realizadas as reuniões de núcleo ampliado e reuniões das 

coordenações do Apoio e Intensivo, com o objetivo de avaliar e alinhar os processos de trabalho 

dos equipamentos para uma melhor condução técnica dos serviços. Além da presença da 

coordenação de núcleo e consultoria junto a equipe, nas reuniões técnicas, participando das 

discussões de casos, bem como ajudando no processo de chegada da nova coordenação, onde 

se percebeu a fragilidade da equipe no seu processo de elaboração da situação. A consultoria 

teve um papel importantíssimo e uma disponibilidade impar para este momento, trabalhando 

as escolhas de cada um e reflexão dos papeis e importância de cada profissional no serviço. 

 Apesar do mês de janeiro ter se apresentado com uma certa evasão dos usuários no espaço, 

foram ofertadas atividades como oficinas e passeio a praia com proposta de ampliar formas de 

prazer. Mesmo com a dificuldade citada, se fez possível a importante manutenção da 

participação da gestão do programa no Pacto pela vida. 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 0 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 4 

REUNIÃO INTERSETORIAL 0 

ESTUDO DE CASO 6 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 0 

CONSULTORIA 3 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 4 

TOTAL 17 

  

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO  2 0 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 4 4 
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8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO E APOIO 

8.1 PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES: 

  

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia - (Total de atendimentos no mês) 900 atend. Mês 
1138 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 
450 atend. Mês 
(15 por noite) 452 

 

 

 

 

 

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 1 29 29 40 21 3 0 123 

F 0 0 10 6 4 1 0 0 21 

Total 0 1 39 35 44 22 3 0 144 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

TOTAL DE PESSOAS QUE 

PERNOITARAM 

TOTAL DE USUÁRIOS 

ATENDIDOS (Atendimentos 

individuais) 

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

452 144 68 
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POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

63 4 67 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

1 5 6 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

1 0 1 

 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

137 7 0 144 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

0 0 144 

  

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não informado 144 

27 28 86 1 2 0 
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TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtde 

Sem Renda 80 

¼ Salário Mínimo 4 

½ Salário Mínimo 15 

01 Salário Mínimo 30 

02 Salários Mínimos 9 

03 Salários Mínimos 1 

Acima de 03 Salários Mínimos 5 

Não informado 0 

Total 144 

 

 

 

 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Operativos Meta Mínima - 04 

Grupo Psicólogo 8 

Grupo de Serviço Social 9 

Grupo de Qualidade de Vida 1 

Total 18 

Atendimento Individual Meta Mínima - 50 

Atendimento Assistente Social 382 

Atendimento Psicólogo 509 

Atendimento Qualidade de Vida 120 

Total 1011 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 102 

Álcool 33 

Maconha 7 

Cocaína 1 

Outros 1 

Total Geral 144 

 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

Oficinas 15 18 

Atendimento à Família 50 71 

Grupo Família 4 0 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e Usuários Re-

acolhidos 
26 

Atendimento Individual à Família 71 

Visita Domiciliar 3 

Assembléia  4 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas Ruas) 1 

Outros/Quais 1 

TOTAL GERAL 106 
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TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 46 

ATITUDE nas Ruas 37 

Rede SUAS 28 

Rede SUS 7 

Segurança Pública 0 

Conselho Tutelar 1 

Ministério Público 0 

Mídia 0 

Outro Usuário 24 

Outra Origem (Quais?) 0 

0800 (OUVIDORIA) 0 

Total Geral 144 

 

 

 

 

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

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 7 

AIS 02 3 

AIS 03 8 
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AIS 04 0 

AIS 05 6 

AIS 06 11 

AIS 07 0 

AIS 08 0 

AIS 09 0 

AIS 10 105 

AIS 11 0 

AIS 12 0 

AIS 13 4 

AIS 14 0 

AIS 15 0 

Total Geral 144 

 

TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 3 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 0 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 2 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 4 

OUTROS 1 

TOTAL 10 
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TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 58 

NÃO 85 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL GERAL 144 

 

 

 

 

 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 66 

NÃO 78 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 144 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 59 

NÃO 85 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 144 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 4 

CREAS 1 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 
POPULAÇÃO DE RUA 

0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 4 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 0 

CENTRO POP 0 

CONSELHO TUTELAR 0 

CENTRO DA JUVENTUDE 0 

OUTROS 0 

TOTAL 9 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 0 

CTA 0 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 32 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 0 

HOSPITAL GERAL 2 

UPA 8 

OUTROS 0 

TOTAL 42 

  

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 
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DHPP 0 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 1 

INSS 0 

ONG 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 6 

OUTROS 0 

TOTAL 7 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 0 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

TRABALHO INFORMAL 2 

TRABALHO FORMAL 3 

OUTROS 0 

TOTAL 5 

 

 

 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 
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11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 
O mês de janeiro iniciou com nova coordenação técnica, com proposta de alinhamento junto ao 

órgão que compete a solução das demandas encontradas quanto ao espaço físico, com intensão 

de propiciar bem-estar para usuários e equipe. Este alinhamento  possibilitou o 

desenvolvimento de reuniões para discutir tais demandas e planejamento de avaliação das 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 184 

ABORDAGEN NAS RUAS (PESSOAS) 600 1397 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 4 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 22 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 0 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 0 

AÇÕES METAS EXTRAS EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 24 

VISITA DOMICILIAR 69 

ABORDAGEM DE RUA 33 

REUNIÕES 11 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 1 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 5 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 19 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 13 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 79 

OUTRAS AÇÕES 14 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 
REALIZADAS 

2 

TOTAL 268 
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situações emergenciais e busca de solução dos problemas encontrados, facilitando assim, o 

mínimo conforto proposto para a execução de atividades dentro do equipamento. 

No decorrer do mês, a coordenação de núcleo se fez bastante presente na unidade como apoio 

a nova coordenação e equipe que vivenciava o luto pela saída de quem os acompanhou por 

longo tempo, o coordenador Paulo de Tarso. Vale salientar o quanto se presencia o ato de cuidar 

para além do usuário aquém acolhemos. Não deixando de ressaltar a contribuição da consultoria 

nesse momento de integração entre equipe.  

Quanto aos processos de trabalho, pode se dizer que estão caminhando com certa dificuldade 

mediante mudança acima citada, o que não deixa de ser um processo natural de vivenciar o 

novo. 

No mês de janeiro tivemos dificuldades em bater nossas metas, sendo observado pela equipe o 

fato de ser um mês de férias e festividades nas praias litorâneas. Como percebido nos meses 

anteriores, os relatos de violência e comportamentos ligados a criminalidade, tem se 

apresentado com uma certa frequência na fala dos usuários. O que nos chama atenção para 

novas formas de cuidado.    

Contudo, diante das dificuldades vivenciadas no decorrer do mês, podemos avaliar como um 

processo que caminha de forma positiva para um alinhamento de trabalho entre os profissionais 

da unidade a qual se refere esse relatório. Não perdendo o foco do trabalho humanizado que 

propões uma das diretrizes do programa. 

_______________________________________ 

AMALIA LIRA     Coordenação Acolhimento e Apoio – Cabo de Santo Agostinho 

12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
ANEXOS 
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Resultado da oficina de Pintura e Revitalização (Mesa do Refeitório) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confecção do Estandarte do Bloco 
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Exercícios 

de 

Alongamento ( Grupo Bom dia) 

 

 

 

 

 

 

 

            Passeio à Praia de Muro Alto   
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Passeio à Praia 

de Muro Alto 

(Roda de 

Samba )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Ação do Atitude 

nas Ruas no entorno do Tamandaré Fest  

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO – NÚCLEO: CABO                    JANEIRO / 2015. 

 

1. APRESENTAÇÃO 
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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 de pessoas usuárias 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 Abrigo Institucional.  

O Centro de Acolhimento Intensivo funciona 24 horas e sua prática está voltada ao acolhimento 

de usuários de drogas e seus familiares, em especial o crack, 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.  

Em relação ao funcionamento do Intensivo podemos destacar algumas atividades: organização 

e cumprimento das reuniões com as famílias, promovidas pela Unidade contribuindo para o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; incorporação, no cotidiano do Centro, de 

oficinas de arte e cultura e educação física, atividades culturais, celebrações, jogos, 

possibilitando que os usuários desenvolvam uma identidade cultural; desenvolvimento de 

metodologias criativas, estimulantes, interativas, incentivadoras, onde os usuários possam 

construir o seu saber em um ambiente de liberdade e responsabilidade para a vida e sua 

cidadania; com essas atividades espera-se valorizar a participação, a solidariedade, o respeito e 

o senso de responsabilidade do usuário, utilizando amplas e variadas técnicas e recursos, como 

meios para inclusão social.  

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

realizadas, bem como as repercussões das ações e atividades realizadas referente ao mês de 
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JANEIRO 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 relatório foi elaborado de acordo com os registros efetuados pelos técnicos, cuidadores, 

educadores, oficineira, livros de grupos e oficinas, após a realização  da atividades dentro do 

Intensivo também utilizamos os dados a partir dos  diversos relatórios apresentados pela equipe 

à supervisão, nas evoluções dos atendimentos realizados, nas planilhas de planejamento mensal 

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

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

equipe multiprofissional  em ação. 

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

objetivos, técnicas grupais utilizadas, temas trabalhados, avanços e desafios encontrados, de 

maneira que se possa proporcionar uma idéia acerca da programação diária de atividades e 

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

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

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

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

algumas das atividades realizadas durante o mês.  

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

Endereço: 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 
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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 

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 
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VIGIA Valdemir Aureliano da Silva 

  

 

  

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Mirts Lopes Vasconcelos  

MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 

 

 

 

5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

 

No mês de janeiro podemos avaliar avanços na comunicação interna e com o Apoio Cabo, 

após modificações propostas do fazer técnico, como descritas em relatório anterior. As 

atividades desenvolvidas no Centro de Acolhimento Intensivo Cabo são relatadas abaixo, 

com destaque para algumas, que avaliamos de fundamental importância para o 

funcionamento da unidade.   

A supervisão realizou reunião com o Acessuas a fim de articular vagas para inserção em curso 

profissionalizante no SENAI para os usuários inseridos na unidade bem como seus familiares.  

As assembléias 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, usuários e equipe, portanto, um espaço de extrema 

relevância. Nas assembléias do mês de janeiro foi discutido com os usuários o espaço de co-

gestão com propostas de mudanças pela equipe e usuários. Cada vez mais a assembléia vem 
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acontecendo de forma organizada e politizada, dando vez e voz a todos que apresentam 

interesse.  

Neste mês, a equipe, junto aos usuários, pensou em um novo formato de acolhimento aos 

usuários no momento da sua inserção na unidade. Existe uma comissão, formada por 

usuários mais antigos no equipamento que têm a função de  recepcionar, apresentar as 

instalações físicas e regras da casa aos usuários recém chegados  na unidade.       

As atividades também estiveram voltadas a sensibilização para o retorno escolar e mercado 

de trabalho, assim como a preparação/planejamento para os festejos de carnaval.  

 

5.1. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 

O setor de psicologia realizou atividades, tais como intervenções breves aos usuários, 

acolhimentos, articulações com o Apoio Cabo, Recife, Caruaru e o Intensivo Mulher bem como 

com a rede do município socioassistencial. Participação em reuniões de equipe, supervisões e 

atendimentos familiares além de visitas domiciliares e, assim como acompanhamento individual 

e em grupos com os usuários. 

 Foram realizados encaminhamentos a rede SUS, SUAS e a Educação, diante disso as 

articulações ampliaram o cuidado e atenção aos usuários acompanhados pelo programa, 

garantindo os direitos destes e seus familiares.  Dentre os usuários acompanhados, dois foram 

inseridos, no mercado de trabalho e um já se encontra em processo de contratação formal na 

CTPS. Articulamos com a rede para a retirada de documentação, via Expresso Cidadão e Balcão 

de Direitos – Casa da Cidadania onde foram atendidos seis usuários. Foi realizada articulação 

com o CREAS da cidade de Belo Jardim, com o intuito de estreitar os laços familiares de um 

usuário acompanhado pelo programa, assim como com o CREAS de São Caetano. 

Realizamos grupos com os usuários com o objetivo de estimular a criatividade, despertar 

potencialidades, reflexões acerca do convívio social e fortalecimento dos vínculos familiares. As 

participações nos grupos foram bastante significativas e necessárias para uma visão integral do 

sujeito e interação entre os mesmos.  

 Realizamos 240 escutas individualizadas no intuito de trabalhar a singularidade do 

sujeito e suas necessidades, assim como estimular a potencialidade de sua autonomia, 
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aprofundando assim, o vínculo e a confiança entre a equipe e o usuário. As escutas aconteceram 

em diversos espaços da unidade e são por demandas espontâneas ou solicitação por parte das 

técnicas.   

Ainda como avanço, a capacitação, através da consultoria, com o estudo e pesquisa da 

Política da Assistência Social, refletindo no fazer profissional. Identificamos também que o 

trabalho em equipe vem dando um retorno positivo para todos, em especial aos usuários. 

Tivemos ainda como avanço o fortalecimento acerca da importância da participação dos 

usuários nos grupos, sendo assim feito um trabalho entre toda a equipe de sensibilização para 

com estes, que demandou bastante coesão e dedicação da equipe, no sentido de estimular e 

agregar os usuários as atividades ofertadas. 

 

5.2. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

O setor de Serviço Social realizou atividades no período de janeiro, tais como 

acolhimento a usuários referenciados pelo núcleo do Cabo, Recife, e Caruaru, além dos 

atendimentos individuais e em grupo, encaminhamento para a Rede socioassitencial, 

articulações com Apoio Recife, Caruaru e o intensivo Caruaru com o objetivo de discutir  casos 

inseridos no Intensivo Cabo, participação de reuniões de equipe e supervisões. Foram realizados 

visitas e acompanhamento familiar, com isto estimulando a retomada dos vínculos rompidos e 

o fortalecimento dos vínculos fragilizados. 

A equipe vem dando continuidade aos encaminhamentos obtidos na construção do 

Planejamento Individual de Atendimento (PIA) os usuários, assim como articulações à rede SUAS 

e SUS, INSS, Gerencia Regional de Educação Recife - GERE e a ONG Leão do Norte. Com intuito 

de fortalecer, ainda mais, estes encaminhamentos e articulações, esta equipe fez visitas 

institucionais ao CRAS Praias, ao CRAS Villa Roca e na Unidade de Saúde Vila União.   

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

qualidade de vida, onde as técnicas de referência recebem as demandas sinalizadas pelos 

usuários, e, posteriormente, repassam para a técnica de qualidade de vida  onde a mesma da as 

devidas providências. 
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Em relação à qualificação profissional, esta equipe realizou cadastramento dos usuários 

no Acessuas com objetivo de inseri-los em cursos profissionalizantes. Também articulou com a 

Gerencia Regional de Educação Recife - GERE para encaminhar a transferência escolar dos 

usuários interessados a  retomar o seu processo na rede formal de ensino.  

 Realizamos articulação com o INSS com objetivo de encaminhar um usuário a pericia 

médica para avaliação com o objetivo de requerer o  auxilio doença, assim como para o Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), levando em consideração os critérios exigidos pela Previdência 

Social para a concessão de ambos os benefícios.  

Em relação à articulação com ONG Leão do Norte deu-se com objetivo de inserir os 

usuários em uma instituição que tenha como proposta atuar no apoio e defesa da livre 

orientação afetivo-sexual e de promoção dos direitos humanos e da cidadania de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais (LGBTT). 

No que diz respeito à inserção no mercado de trabalho, a equipe vem cada vez mais  

estimulando a inserção, seja ela no mercado formal e/ou informal, de acordo com o Plano 

Individual de Atendimento - PIA. Foram inseridos no mercado informal alguns usuários 

realizando as seguintes atividades: Vendedor de Chaveiros, alimentos, tatuador e serviços gerais 

em bar no litoral.  

A equipe se propôs a trabalhar neste mês com os grupos voltados ao planejamento 

financeiro, por perceber um uso desorganizado deste recurso quando os mesmos recebem o 

seu pagamento.  

Realizamos acolhimentos aos usuários encaminhados do Apoio cabo, Jaboatão e 

intensivo caruaru no qual realizamos estudos de casos com os respectivos equipamentos.   

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 dos pilares da assistência social.  Tivemos a presença da consultora nas reuniões da 

equipe que trouxe questionamentos e reflexões acerca do acordo de convivência. Em uma de 

nossas reuniões realizamos uma dinâmica, um cordel para interagir e motivar a equipe nas 

discussões relacionadas ao acordo de convivência. Esta ocorreu de forma conjunta com o Setor 

de Psicologia, de Qualidade de Vida e com os Educadores Sociais, foi um momento onde a 
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equipe pode refletir sobre o objetivo do acordo de convivência e reformulá-lo. Posteriormente 

reajustou alguns itens do acordo de convivência, observados pela equipe que não se adéquam 

a conjuntura atual, onde a equipe irá propor as novas mudanças do acordo de convivência aos 

usuários e em seguida também abrirá um momento para discussões para que possam contribuir 

com suas propostas.  

A equipe trabalhou junto ao usuário a autonomia, incentivando a retirada das 

documentações, marcação de consultas e/ou exames médicos, estimulando aproximação da 

família junto a este. Com relação às documentações vem se legitimando ainda mais a parceria 

com o balcão de direitos, onde semanalmente os usuários têm acesso a este serviço, podendo 

ir acompanhado pela equipe ou apenas com encaminhamento da técnica de referencia. 

Desmistificando, dessa forma, o processo de tutela que o usuário está habituado a vivenciar. 

Demos continuidade a participação dos grupos  família, além de escuta qualificada aos 

familiares, com objetivo de aproximar os vínculos e co-responsabilizar esta família no momento 

de cuidado e continuidade do PIA junto ao usuário.  

 

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

O setor de qualidade de vida realizou atividades sistemáticas como: atendimento / 

escuta  diariamente aos usuários, seja ela por demanda espontânea decorrente a sinalizações 

de sintomas, ou por avaliação da técnica de qualidade de vida. Articulamos, junto a rede de 

saúde do município, a marcação de 17 consultas para as diversas áreas ambulatoriais como: 

ortopedista, infectologista, dermatologista, vascular e psiquiatria e, como também, foram 

encaminhados 08 usuários ao atendimento de urgência (SPA de Gaibú e Hospital Mendo 

Sampaio). Para o CAPS ad foram encaminhados 08 usuários para atendimento com o setor de 

psiquiatria. Para exames laboratoriais foram encaminhado 08 usuários no qual conseguiram 

realizar exames como: Hemograma, Sumário de Urina, Fezes, HIV, VDRL e Hepatite B e C. 

Participamos também do atendimento/ acolhimento aos usuários recém-chegados no 
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equipamento, buscando seu histórico de saúde e sinalizando as suas principais demandas 

clínicas, realizando o preenchimento da ficha, evoluções e relatório voltado a qualidade de vida.   

 Como potencialidade podemos destacar que as articulações com a rede de saúde veem 

acontecendo de forma sistemática, sem dificuldades. Entretanto, o atendimento odontológico 

da rede permanece precário, sendo realizados apenas procedimentos de exodontia. As demais 

demandas odontológicas não são absorvidas pela rede pública.  

 

5.4. DESCRIÇÃO QUALITTIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE EDUCADOR SOCIAL 

    No que concede as ações e atividades desenvolvidas pelo Educador Social no mês 

de Janeiro, a categoria realizou intervenção, escutas individuais e grupais, evoluções, 

entrega de materiais de higiene pessoal e limpeza, urgenciamento 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 atividades externas de 

Educação física (praia); participação das atividades grupais junto aos técnicos, 

organização e participação em festas e celebrações, revistas nas saídas e retornos, 

abertura de armário para entrega de objetos pessoais (perfuro cortantes, perfume e 

etc), acompanhamento das refeições, monitoramento nos dormitórios, mediação de 

conflitos e estudo de caso, junto aos técnicos e à supervisão. 

 No referido mês, a programação dos educadores sociais estiveram voltadas ao 

retorno a escola, esclarecimento de dúvidas quanto a se apresentar numa entrevista de 

emprego e a higiene pessoal. Os usuários vêm construindo uma postura de renovação  

e crescimento bastante produtiva. 

Diferentemente do mês anterior, Janeiro veio, na concepção dos educadores sociais, com maior 

interesse dos usuários no crescimento pessoal e profissional, os mesmos estão no movimento 

de cuidado consigo mesmo. E com esse desejo mais aflorado foi possível trabalhar novas 

possibilidades de vida.  
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A dificuldade encontrada pelo setor dos educadores sociais foi manejar o cuidado do usuário 

com o outro para que possam conviver, da melhor forma possível, com o coletivo seja este 

dentro do equipamento ou na comunidade. 

 

5.5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS À FAMÍLIA 

 

As ações e encaminhamentos junto à família, no mês de janeiro, foram de suma 

importância, sendo realizado grupo família resgatando o período que usuário está assistido pelo 

Intensivo Cabo. Através do fortalecimento dos vínculos familiares, foi apresentada a 

possibilidade e capacidade que o usuário tem em exercer sua autonomia. 

Realizamos atendimento familiar individualizado e/ou em grupo, contato via telefone, 

assim como visitas domiciliares. Nesse momento foram realizados encaminhamentos para Rede 

SUS E SUAS, orientações e planejamento do PIA junto ao usuário. Foi vivenciada pela equipe a 

resistência de algumas famílias em comparecer ao equipamento, mesmo informando da 

importância desse momento, justificavam problemas de saúde, ausência de tempo, e/ou por 

residir em outros municípios. Nestes casos, se fazia necessárias visitas domiciliares e 

articulações por telefone, sendo esta  uma de nossas dificuldades devido o limite de créditos 

existentes. 

 

 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  

SETOR COMUM A TODOS 

No mês de janeiro foram realizadas atividades de esporte e lazer na praia, com a participação 

da equipe técnica, educadores e oficineira de educação física. A atividade é avaliada de forma 

positiva pela equipe, visto que tem uma grande participação dos usuários.  

 

SETOR DE PSICOLOGIA 
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Grupo Bom Dia 

Objetivo: 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: Discutimos algumas modificações em prol da melhoria do funcionamento da 

dinâmica da casa, realizada reflexões acerca do respeito ao próximo, assim como, roda de 

conversa com os usuários para reforçar regras do acordo de convivência que estavam no 

esquecimento de alguns. Foi utilizado o texto “Abraçar o Novo” de Luis Pellegrini. Na ocasião, 

foi refletido junto aos usuários que o “novo” sempre estará diante de nós e precisamos saber 

acolhê-lo. Em outro momento foi realizada reflexão com base no texto de Clarice Lispector - 

“Sonhos”.  

Resultados: Podemos destacar a participação dos usuários e as reflexões alcançadas, conforme 

proposta do grupo.  

 

Grupo Redução de Danos 

Objetivo: O grupo teve como objetivo facilitar uma discussão, onde os usuários tivessem a 

oportunidade de falar sobre si, sua história de vida, a droga, entre outras reflexões. 

Metodologia: A dinâmica da “Identidade” propõe que os usuários desenhem a própria mão 

numa folha e depois escrevam em cada dedo, iniciando pelo dedo “midinho”, o que é mínimo 

na vida deles, depois o dedo “anelar” e escrever qual o elo da vida deles, o que é importante, 

em seguida escrever para o dedo “médio” o que eles não gostam; depois escrever no dedo 

“indicador” o que o futuro aponta e por fim escrever no polegar o que para eles é bom é legal. 

Resultados: Após a realização da dinâmica os usuários realizaram uma apresentação sobre quem 

são eles. Discutiram o porquê de cada palavra que eles escolheram para representá-los. Foi 

observado que a palavra “droga” estava presente em sua maioria, diante disso finalizamos com 

uma reflexão. 

OBS: O grupo Redução de Danos ocorre quinzenalmente, intercalando com assembléia.  
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Grupo Auto Estima 

Objetivo: O grupo teve como objetivo proporcionar momentos de reflexão onde os participantes 

possam se reconhecer sujeitos dotados de subjetividade singular, e que dentro desta existem 

características que os tornam únicos, como qualidades e potencialidades.  

Metodologia: As dinâmicas que serão propostas no grupo ressaltam a importância da auto 

valorização, da pontuação de qualidades através de reflexões e temáticas lúdicas, dando vazão 

aos usuários participantes exercerem a expressão corporal, assim como de opiniões. As 

atividades no mês iniciaram com a dinâmica sobre a origem do nome. No grupo seguinte foi 

realizada a dinâmica dos balões, onde foi passada para o grupo uma prancheta com pequenos 

cartões e pede-se para cada um escrever uma dificuldade que está passando. No segundo 

momento distribui- se bexigas e pede-se para colocarem os cartões dentro destas, toca-se uma 

música e dá o comando para todos em círculo quicarem as bexigas e não deixarem cair no chão, 

ao parar a música cada um pega uma bexiga e estoura. Posteriormente, as demandas foram 

lidas para o grande grupo levantar possíveis soluções que possam amenizar tais problemas. No 

terceiro encontro foi realizada uma dinâmica onde o facilitador pediu a duas pessoas que 

saíssem da sala por alguns minutos. Combinei com o grupo que ficou na sala que eles devem 

formar um círculo apertado com os braços entrelaçados e não deixar os outros (que estão do 

lado de fora entrar no círculo), enquanto o grupo se arrumou foi combinado  com os que 

estavam fora que eles deveriam entrar na sala e tentar se integrar ao grupo que estava lá. No 

quarto grupo foi utilizada uma dinâmica de movimentação corporal e trabalho em grupo.  

Resultados: Foi proporcionada a aproximação através da empatia, onde os usuários tiveram a 

oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história de cada um no grupo. Nos grupos foi 

possível proporcionar a reflexão sobre as dificuldades cotidianas e a importância do 

reconhecimento de pedir ajuda em situações conflituosas.  

 

SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

Grupo Meio Ambiente 

Objetivo: O grupo tem como proposta refletir sobre a ação do homem ao meio ambiente e quais 

os impactos gerados. Este grupo vem sendo realizado no período da tarde as sexta- feiras, com 
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a participação dos usuários prestando atenção nos vídeos, como também no debate onde foram 

utilizados como instrumento cartazes, papel oficio e TV. Em relação à confecção de materiais 

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

comum no dia a dia. 

Metodologia: Foram realizados vídeos debate, onde os usuários assistiram filmes voltados à 

temática de meio ambiente trabalhando conceitos e estimulando a reflexão. Logo após fez-se a 

correlação de teoria e prática. Sensibilizando o cuidado com meio ambiente, pois implica 

diretamente na qualidade de vida. Foi realizada também a caminhada ecológica para a coleta 

de garrafas pet e latas metálicas onde os materiais coletados foram utilizados nas oficinas.   

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

meio ambiente. Buscando o consumo de recursos naturais de forma equilibrada. Principalmente 

com relação ao descarte de resíduos sólidos no equipamento e práticas sustentável em relação 

a água e a fauna.  

 

Grupo Cidadania 

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

desdobramentos na vida dos indivíduos, no mês de janeiro foram realizados três grupos 

Cidadania.  

Metodologia: No primeiro encontro do mês o objetivo foi pensar em estratégias para alcançar a 

meta estabelecida, enumerando as prioridades para fazer de forma saudável as escolhas e sem 

causar danos. Para finalizar realizamos uma dinâmica, onde foi distribuído chocolate e 

solicitamos que cada participante esticassem o braço pondo um desafio para que fosse possível 

comer. Os participantes tiveram que pensar em estratégias para solucionar tal desafio, tendo 

como meta comer o chocolate. No segundo encontro foi trabalhada a dinâmica “recursos 

escassos”, onde foi possível refletir as dificuldades e as possibilidades de ação existentes, 

quando os recursos não são suficientes; estimulando a criatividade e fortalecendo a consciência 

de que certas atuações só são possíveis quando planejadas anteriormente e com a cooperação 

de todos. No último grupo Cidadania do mês de janeiro exibimos o filme “A fuga das galinhas” 

que faz uma reflexão sobre a capacidade de criar um plano de ação com objetivos claros e 
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estratégias para alcançá-lo. Em seguida realizamos um debate resgatando pontos trabalhados 

nos encontros anteriores.  

Resultados: Os usuários refletiram sobre os riscos nas saídas programadas quando não se 

cumpre o que foi planejado, fizeram comparações com momentos vivenciados relacionando 

com o filme e a importância de não desistir quando obstáculos surgem.  

 

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), o momento do bom dia se faz importante 

para tal fim.  

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: “Um garotinho chamado amor”, “A colcha”, “O 

mestre e o samurai” e “Mergulhe em você mesmo” de autores desconhecidos, bem como duas 

mensagens escritas pelos usuários Saymon e Paulo Roberto. Além das mensagens, também foi 

realizada a dinâmica “O feitiço virou contra o feiticeiro”, as músicas “Paciência” do cantor Lenine 

e “Epitáfio” dos Titãs, 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.  

 

SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 

Grupo Qualidade de Vida 

Objetivo: Levar ao conhecimento dos usuários informações acerca da saúde, buscando dialogar 

e refletir sobre práticas saudáveis.  

Metodologia: No grupo utilizou-se de recursos fotográficos e áudio visual para ilustrar as 

temáticas propostas (câncer de pulmão). Já na temática Direitos Sexuais, utilizou-se como 
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ferramenta a dinâmica de grupo e materiais didáticos. No terceiro encontro, a temática 

proposta foi Câncer de boca. Para discutir tal temática foram utilizados recursos áudio visuais e 

roda de debate. No último encontro do mês, a temática abordada foi a Tuberculose. Através de 

atividade lúdica foi utilizado um jogo sobre a temática.  

Resultados: O grupo atingiu o objetivo esperado, onde foram esclarecidas todas as dúvidas 

referentes o tema abordado. 

 

SETOR DE EDUCADOR SOCIAL 

Grupo Encontros de Quinta 

Objetivo: Tratar temáticas do cotidiano de forma descontraída e posposta pelos usuários.  

Metodologia: Dinâmica usando um presente simbólico repassado de mão em mão diante da 

leitura de uma característica (positiva\negativa) para que os usuários recebam e doem este 

presente. 

Resultados: O resultado não foi o esperado, a dinâmica foi bem desenvolvida e aceita, porém 

vimos muita dificuldade entre os usuários de expor a qualidade alheia interrompendo muitas 

vezes o ciclo da dinâmica. Será feito um segundo momento após um trabalho para diluir estes 

obstáculos. 

 

Grupo Convivência 

Objetivo: Realizar atividades de alfabetização junto com os usuários, desenvolver aulas de 

português\matemática\e estudos em geral. E preparação para o mercado de trabalho. 

Metodologia: Aulas presenciais com quadro e piloto e livros didáticos. Uma das atividades 

propostas foi  confeccionar cartazes escritos pelos usuários com lembretes de boas maneiras, 

educação e pontos do acordo de convivência para serem fixados pelos diversos espaços da casa. 

Outra atividade proposta pelo grupo foi às orientações para inserção no mercado de trabalho, 

assim como a confecção de currículos.  

Resultados: Despertar nos usuários a sensibilidade pelo cuidado coletivo, a retomada ou 

inserção na educação formal e mercado de trabalho.  
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Grupo Trocando Idéias 

Objetivo: Incentivar a interação através da participação ativa nas atividades, através de 

sugestões de temas que eles gostariam que fossem abordados (atualidades musicais, arte entre 

outros). 

Metodologia: A temática será desenvolvida de forma lúdica, utilizando como ferramenta o 

painel construído pelos próprios usuários, iremos instigar o senso crítico dos usuários visando à 

prática do protagonismo. 

Resultados: Despertar a participação nas atividades, fazendo com que os usuários sugiram 

temas e participem ativamente da aplicação dos mesmos (agentes multiplicadores x 

protagonismo). 

OBS: O grupo Trocando ideias está em fase experimental.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Podemos destacar o fortalecimento técnico da equipe que vem sendo visto nos 

processos de reflexão.  

A estrutura física do equipamento vem sofrendo melhorias bem como a chegada de novos 

equipamentos.  

Com a chegada da nova coordenação do apoio estamos vivenciando um momento impar, onde 

temos partilhado, diariamente, nosso processo técnico dentro dos equipamentos, com isto 

revisitando  atuações e refazendo reflexões com o objetivo de melhoria coletiva . 

Ainda encontramos como dificuldades  a quantidade de créditos telefônicos disponibilizados, 

pois com a ausência do mesmo, nossa articulação junto aos familiares dos usuários e rede fica 

deficitária.  
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8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ALUGUEL SOCIAL 

 

Este relatório descreve as atividades realizadas pelo Aluguel Social no presente mês. As 

atividades seguem o termo de referência do Programa Atitude realizando monitoramento aos 

usuários inseridos, acompanhamento do PIA, articulações com a rede SUS, SUAS, educação, 

geração de renda, entre outras. 

O mês de janeiro iniciou com cinco usuários inseridos, tendo ao final do mês a conclusão 

de um Aluguel Social, conforme planilha alimentada de modo semanal encaminhada para 

Secretária. 

Quanto às atividades em coletivo ocorreram reuniões semanais com a supervisora Alana 

Estanislau, tais reuniões remetem o partilhar das atividades semanais, onde encaminhamentos 

são direcionados, além do aprofundamento do PIA de cada usuário inserido. Outro momento 

de partilha das demandas, estudos de caso e repasse do PIA são as reuniões semanais do 

Intensivo, que oportuna a sinalização de possíveis usuários para inserção.  

No decorrente mês, a possibilidade da condição de moradia através da república esteve 

presente em todas as reuniões, estando no momento aguardando o retorno da executora 

quanto às questões contratuais, visto que a técnica da modalidade, juntamente com o motorista 

Jandilson Florentino, realizaram buscas de imóveis e sinalizaram, por meio de comunicação 

interna, a Executora um imóvel localizado na cidade Garapú/Cabo de Santo Agostinho, 

juntamente com necessidade do kit reinserção. A princípio, serão  inseridos dois usuários, 

CLEITON ALVES e JARDSON ANTÔNIO, o terceiro usuário encontra-se em processo de avaliação. 

 

*MONITORAMENTO DOS USUÁRIOS/ARTICULAÇÕES COM A REDE, ENTRE OUTROS: 

1. EMANUEL ALCANTÂRA: 

 

No dia 26, O usuário teve seu encerramento na modalidade. Merece destaque que o mesmo 

segue, conforme seu PIA, abstêmio do uso de álcool, sua droga de predileção, estando ao fim 

do Aluguel Social com imóvel construído em terreno de familiares de sua companheira. Até o 

término desse relatório O Conselho Tutelar/Cabo de Santo Agostinho não repassou devolutiva 
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diante da denúncia  da falta da certidão de nascimento de sua enteada. É importante salientar 

que inúmeras visitas e contatos telefônicos foram realizados com o referido equipamento. 

 

2. JOILSON AUGUSTO:  

 

Diante dos prejuízos clínicos e sociais decorrente do uso do álcool de modo abusivo, o caso do 

usuário foi discutido em reunião técnica, tendo como encaminhamento seu acolhimento no 

Intensivo por 15 dias para assim minimizar suas demandas e reestruturar seu PIA. Em 08 de 

janeiro, o usuário foi acolhido apresentando resistência, alegando estar insatisfeito com críticas 

dos usuários, pontuado seu potencial de organização, conduzindo seu PIA de modo individual. 

Trazido seus avanços e retrocessos no decorrer de seis meses de inserção, o usuário, após 

escuta, mostrou-se sujeito a traçar novas perspectivas, entretanto no dia 12 foi encaminhado 

para Hospital da Mirueira/Paulista tendo passado 11 dias na Enfermaria Múcio. Durante sua 

permanência no Hospital realizou-se visitas e de modo diário foi realizado contato telefônico. 

No momento pós alta médica, o supracitado retornou ao equipamento apresentando 

comportamento isolado, quando convidado ao diálogo referia  estar refletindo. “Não quero mais 

essa vida, preciso voltar a ser o Joilson de antes”. (SIC). Atualmente está cuidando das suas 

demandas de saúde e traçando estratégias que remetam bem estar e qualidade de vida. 

 

3. HIDEQUEL JOSÉ: 

 

Usuário inserido na modalidade juntamente com sua genitora há 08 meses. O caso do mesmo 

foi discutido em reunião técnica, onde se aprofundou sob sua falta de compromisso com os 

encaminhamentos apresentados e baixa crítica sob sua relação com spa’s. O usuário foi 

demitido da Pizzaria Atlântico devido ao grande número de faltas, porém, em escuta, não reflete 

sobre os prejuízos do uso. “Têm muito emprego, falta é gente para trabalhar” (SIC). Quanto ao 

término do aluguel social previsto para 01 de Fevereiro remete poucas palavras, trás construção 

de imóvel em terreno comprado pela genitora e avalia  positivamente sua inserção na 

modalidade. “Foi bom ter me afastado do Cabo e agora é comigo.” (SIC). Sua genitora refere o 
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suporte trazido pelo Programa e agradece as oportunidades ofertadas, entretanto compreende 

as dificuldades do mesmo em externar suas fragilidades diante da relação com a droga. O 

mesmo encontra-se aguardando chamado dos currículos distribuídos em rede de alimentação 

do Shopping Recife. 

4. RAMOM DIEGO: 

Usuário inserido na modalidade há 04 meses, conseguiu organizar seus documentos, refletir 

sobre o uso exacerbado do crack e os prejuízos causados a vida. Vem utilizando estratégias de 

redução de danos para utilização de outras drogas. Em visita realizada no dia 10, o mesmo 

remete insatisfação para com seus projetos, diante do fato em não ter conseguido emprego com 

carteira assinada. Pontuado para o usuário seus avanços e outras possibilidades de geração de 

renda, o supracitado cogitou a possibilidade de alugar um imóvel no bairro do Recife, “Aqui fica 

longe para arrumar trabalho” (SIC), realizada reflexão e verificada em discussão com equipe que 

os argumentos do mesmo não justificavam mudança de bairro. Na última semana de janeiro, 

Ramon conseguiu um emprego de modo informal em um depósito de água no bairro de Enseada 

dos Corais.  

5. IAGO ARAÚJO: 

Usuário realizou visita a genitora no município de Santa Cruz do Capibaribe. Antes de seguir 

foram trazidos os riscos em freqüentar seu local de ameaça. Iago justifica permanecer apenas 

no imóvel da genitora e informa ter levando consigo o companheiro Ramom Diego e, ao 

retornar, comunicou a técnica seu retorno para que, assim, seja dada continuidade ao seu 

monitoramento. O mesmo vem fazendo, conforme seus relatos, uso de maconha e pontua suas 

fragilidades caso venha fazer uso de crack. No decorrente mês foram pontuadas questões, assim 

como encaminhamentos para sua geração de renda. Na terceira semana de janeiro ventilou, 

após conflito com companheiro, a possibilidade de retornar para seu município. Refletido com 

o usuário o risco diante de sua ameaça e, após escuta, desistiu informando permanência na 

modalidade. 
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TABELAS 

REDE SUAS QUANT.  REDE SUS QUANT. 

CRAS  02 NASF 00 

CREAS 00 PSF/UBS 04 

CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA)  

00 CTA 03 

CAPS II 00 

ALUGUEL SOCIAL 00 CAPS III 00 

CONSELHO TUTELAR 04 CAPS Adi 00 

OUTROS?  03 CAPS AD 04 

TOTAL 09 EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 00 

POLICLÍNICA  00 

  HOSPITAL GERAL 01 

UPA 03 

OUTROS?  01 

TOTAL 16 

 

DEMAIS POLÍTICAS 

SETORIAIS 

QUANT.  INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA               QUANT. 

DELEGACIA  00 EDUCAÇÃO FORMAL 00 

DHPP                                                                                                                                            00 CURSO PROFISSIONALIZANTE 01 

JUDICIÁRIO 00 TRABALHO FORMAL 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO                                                                                      00 

GOVERNO PRESENTE       00 TRABALHO INFORMAL 03 

RETIRADA DE 

DOCUMENTAÇÃO 

      00 OUTROS?  04 

INSS       00 TOTAL: 08 

AGÊNCIA DO TRABALHO       03    
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COMUNIDADE TERAPÊUTICA       00   

ONG 00  

OUTROS?  01  

TOTAL: 04  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Seguindo o viés da assistência social, o Aluguel Social, buscou discutir junto à equipe, novas 

metodologias e novos direcionamentos aos encaminhamentos dos usuários inseridos. Dessa 

forma, também discutindo  a proposta de inserção de novos usuários na modalidade da 

república.    

 

9. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

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

CAPACITAÇÕES). 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 

REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTOS 

26/01 
Reunião de 

núcleo  

Sede 

apoio  

Jacqueline 

João  

Amalia 

 Aluguel 

Social 

 Escala de 

carnaval 

 Equipe  

 Ficha 

funcional 

 Implantação da 

república. 

 Construção da ficha 

funcional coletiva 

refazer com todos.  
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 Contexto 

atual  

 Planejamento das 

atividades de 

carnaval. 

 

 

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

 

DAT

A 

ATIVIDAD

E 
LOCAL 

PARTICIPANTE

S 

PAUTA DA 

REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTOS 

06/0

1 

Reunião 

de 

Supervisã

o 

Intensiv

o Cabo 

Alana, Noemi, 

Juliana, Rita, 

Livramento 

 Acessuas; 

 Estudo de 

casos: Aldemir, 

Saymon, Loris, 

David, Paulo 

Roberto, 

Leandro Lenon, 

Leonardo, 

Adriano,Jardso

n Fortunato; 

 Saída da 

Técnica Social 

 Aguardo para 

abertura de vagas 

em cursos do 

SENAI; 

 Trabalhar com 

usuário Aldemir e 

familiar a 

conclusão do PIA; 

 Encaminhar o 

usuário Saymon ao 

INSS; 

 Encaminhar Loris a 

rede de educação, 

Acessuas, 

trabalhar vínculos 

familiares; 

 Realizar 

atendimento a 

família do usuário 

David; 
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 Articular CREAS de 

Palmares para 

acompanhamento 

familiar do usuário 

Paulo Roberto, 

solicitar relatório 

do Intensivo 

Caruaru; 

 Fazer inscrição do 

usuário Leandro 

Lenon no 

Acessuas; 

 Reavaliar/replanej

ar PIA junto ao 

usuário Leonardo;  

 Realizar visita 

domiciliar a família 

do usuário 

Adriano, discutir o 

caso com a 

comunidade 

terapêutica Leão 

de Judá; 

 Encaminhar 

Jardson Fortunato 

ao Caps AD; 

 A TR estará 

deixando todas as 

pastas e relatórios 
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dos usuários 

atualizados entes 

de sua 

transferência ao 

Apoio Jaboatão; 

07/0

1 

Reunião 

de Equipe 

Intensiv

o Cabo 

Juliana, 

Marina, 

Nathália, 

Livramento, 

Jandilson, 

Sônia, Alana, 

Jacqueline, 

Cleopatra, 

Victor, 

Andrea, 

Patrícia 

Portugal e 

Noemi 

 Transferência 

da técnica de 

psicologia para 

o Apoio 

Jaboatão e a 

chegada da 

nova técnica 

para unidade; 

  Balcão de 

Direitos; 

  PIA; 

  Material para 

oficina; 

  Aluguel Social 

– Estudo de 

casos: Samuel, 

Cristiano, José 

Bruno, 

Hidequel, 

Ramon, Iago, 

Joilson; 

 Estudo de 

casos: 

Cirley,  

 Repasse dos casos 

a nova profissional 

que está chegando 

à unidade; 

 A retirada de 

documentação 

será retomada, 

junto ao Balcão de 

Direitos; 

 Utilização do 

instrumental do 

PIA, construção e 

sistematização do 

PIA junto ao 

usuário e 

familiares; 

 Coordenação 

realizará reunião 

com o Iedes para 

pra tratar da 

chegada dos 

materiais para 

unidade; 
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 Evoluções 

nas pastas 

e livros de 

registros 

 A casa da república 

do Aluguel Social 

será em local onde 

se tem acesso a 

rede de saúde e 

assistência;  

 Os usuários José 

Bruno e Cristiano 

foram avaliados 

com perfil para a 

próxima república 

do Aluguel Social;  

 Será realizada 

visita domiciliar a 

família do usuário 

José Bruno; 

 Encerramento do 

Aluguel Social do 

usuário Hidequel 

por conclusão de 

PIA;  

 O usuário Ramon 

irá repor o vidro da 

porta da casa do 

Aluguel Social;  

 Será realizado 

atendimento ao 

usuário Joilson 

sobre o seu 
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retorno ao 

Intensivo Cabo, 

diante sua 

fragilidade de 

saúde; 

 TR entrará em 

contato com o 

Intensivo Mulher 

para discutir 

possibilidade de 

retorno da usuária 

Cirley aquele 

serviço; 

 Atenção com a 

escrita nas 

evoluções com a 

utilização da 

linguagem técnica 

para que as 

mesmas sejam 

compreendidas 

por todos; 

13/0

1 

Reunião 

de 

Supervisã

o 

Intensiv

o Cabo 

Patrícia, 

Juliana, 

Livramento, 

Cleopatra 

 Estudo de 

casos: David, 

Saymon, 

Paulo 

Roberto, 

Leonardo. 

 Grupos 

 Realizar 

atendimento a 

família do usuário 

David, o mesmo irá 

freqüentar os 

treinos de futebol 

com a família 
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custeando as 

passagens; 

 Nova solicitação 

do relatório do 

usuário Paulo 

Roberto ao 

Intensivo Caruaru; 

 Planejamento dos 

grupos 

14/0

1 

Reunião 

de Equipe 

Intensiv

o Cabo 

Jacqueline, 

Juliana, Ana 

Paula, Sônia, 

Valdecir, 

Nathália, 

Victor, Mirts, 

Marina, 

Andrea, 

Livramento, 

Alana, 

Jandilson, Rita 

de Cássia e 

Patrícia 

 Informes: 

situação da 

rede de 

esgoto, 

reunião com 

os 

motoristas 

 Visita 

domiciliar e 

CREAS Belo 

Jardim; 

 Aluguel 

Social: 

solicitação 

do usuário 

Ramon para 

mudança de 

endereço 

para Recife, 

aumento da 

 Iedes está 

providenciando a 

situação do esgoto 

da unidade; 

 Reunião do Iedes 

com os motoristas 

no dia 22/01; 

 A técnica relatou 

visita domiciliar e 

articulação com 

CREAS de Belo 

Jardim. CREAS irá 

acompanhar a 

família do usuário 

José Bruno. 

 Mudança de 

endereço da casa 

do Aluguel Social 

do usuário Ramon 

e Iago não foi 
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conta de 

energia; 

 Relatório 

Mensal; 

 Apresentaçã

o do 

Planejament

o das 

atividades 

de grupo; 

 Estudo de 

casos: 

Jardson 

Fortunato, e 

Loris, 

Leandro e 

Paulo 

Roberto 

 Aluguel 

Social: 

Joilson. 

avaliada como 

positiva, visto que 

não existe 

referencia 

nenhuma dos 

usuários em 

Recife; os usuários 

Ramon e Iago irão 

arcar com a 

despesa extra da 

conta de energia; 

 Revisão do 

relatório mensal; 

 Ajustes no 

planejamento 

mensal dos grupos, 

o planejamento 

será entregue todo 

dia 05 de cada 

mês, inserção de 

mais um grupo no 

plantão noturno; 

 Realizar visita e 

discussão do caso 

dos usuários Loris 

e Jardson 

Fortunato com a 

ONG Ruas e 

Praças; 
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 Discutir o caso do 

usuário Leandro 

com o Apoio para 

discussão dos 

encaminhamentos

; 

 Articular CREAS de 

Palmares para 

acompanhamento 

familiar do usuário 

Paulo Roberto; 

 Joilson será 

encaminhado ao 

Hospital Mendo 

Sampaio para 

avaliação de 

encaminhamento 

ao Hospital da 

Mirueira. 

19/0

2 

Reunião 

de 

Supervisã

o 

Intensiv

o Cabo 

Marina, 

Nathália, 

Livramento, 

Andrea 

 Aluguel Social: 

Hidequel, 

Joilson, 

república; 

 Estudo de caso: 

João Paulo, 

Deibson, 

Cristiano, José 

Bruno, Marcos 

Cristino; 

 Usuário Hidequel 

irá concluir PIA, 

como acordado 

com o mesmo; 

 Joilson permanece 

internado no 

Hospital da 

Mirueira. Ao 

receber alta 
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 Articulação com 

CRAS Gaibu; 

 Grupo 

retornará ao 

Intensivo Cabo; 

 Busca de imóvel 

para república; 

 Encaminhar o 

usuário João Paulo 

para retirada de 

documentação; 

 CRAS de Gaibú não 

disponibiliza 

serviços para 

inserção dos 

usuários, 

encaminhamento 

do usuário Jardson 

ao INSS, 

encaminhamento 

dos casos ao CRAS 

Vila Roca; 

 Deibson será 

encaminhado para 

retirada de 

documentação; 

 Realizar 

planejamento 

financeiro com o 

usuário Cristiano; 

 Realizar 

planejamento 
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financeiro com o 

usuário José Bruno, 

reflexões a cerca do 

uso de drogas; 

 Encaminhar/articul

ar atendimento no 

SAE para o usuário 

Marcos Cristino;  

 Planejamento de 

Grupo. 

20/0

1 

Reunião 

de 

Supervisã

o 

Intensiv

o Cabo 

Patrícia, Rita, 

Andrea 

 Transgressões 

dos usuários; 

 Estudo de caso: 

Joás, 

Jotermerson, 

Loris, Leandro 

Lenon. 

 

 Intervenções 

preventivas da 

equipe e 

intervenções 

diante as 

transgressões; 

 Realizar 

atendimento ao 

usuário Joás e 

familiar sobre 

postura 

transgressora; 

 Encaminhar o 

usuário 

Jotermerson ao 

psiquiatra;  

 Articular histórico 

escolar do usuário 

Loris, 
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 Encaminhar 

Leandro Lenon a 

rede de educação 

para inserção no 

EJA. 

21/0

1 

Reunião 

de Equipe 

Intensiv

o Cabo 

Alana, 

Jacqueline, 

Nathália, Rita, 

Cleopatra, 

Kátia, 

Cristiane, 

Edna, Victor, 

Eduardo, 

Marina, 

Livramento, 

Juliana, 

Patrícia 

 Informes: folha 

de ponto; 

 Dinâmica de 

grupo: cuidado e 

acolhimento;  

 Acordo de 

convivência; 

 Finalização das 

atividades da 

consultora Edna 

no Intensivo 

Cabo; 

 Afastamentos; 

 Pertences dos 

usuários; 

 

 Assinatura da folha 

de ponto no 

horário da chegada 

e da saída, 

administrativo 

ficará monitorando 

as assinaturas nos 

horários 

estabelecidos; 

 Modificações e 

reflexões a cerca do 

acordo de 

convivência;  

 Apresentação de 

parte do acordo de 

convivência em 

formato de cordel, 

será realizado 

grupo para discutir 

o acordo com os 

usuários e a 

construção de 

cartazes. 
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 Edna comunicou 

sua saída da 

consultoria e 

posteriormente 

estará trazendo o 

nome da próxima 

consultora; 

 Afastamentos dos 

usuários 

necessitam de 

encaminhamentos; 

 Retomar a 

utilização do 

instrumental de 

controle de 

pertences dos 

usuários. 

21/0

1 

Reunião 

de 

consultori

a 

Intensiv

o Cabo 

Jacqueline, 

Alana e Edna 

 Relação 

coordenação 

técnica, núcleo 

e supervisão. 

 Aproximar as 

coordenações na 

vivência da 

unidade.  

26/0

1 

Reunião 

de 

Supervisã

o 

Intensiv

o Cabo 

Alana, Marina, 

Nathália, 

Cleopatra 

 Relatório 

Mensal; 

 Relatórios 

circunstanciado

s pendentes; 

 Estudo de 

casos: Leonildo, 

José Bruno, 

 Prazo para a 

entrega do relatório 

mensal 30/01; 

 Prazo para a 

entrega dos 

relatórios 

circunstanciados 

30/01; 
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Cristiano, 

Aldemir Inácio, 

Marcos Cristino 

 Encaminhar 

Leonildo para 

retirada de 

documentação, 

agencia do trabalho 

e psicoterapia; 

 Encaminhar José 

Bruno para 

regularizar CPF, 

será inserido na 

república do 

Aluguel Social; 

 Cristiano será 

encaminhado a 

república do 

Aluguel Social; 

 Encaminhar o 

usuário Aldemir 

Inácio para a 

retirada de 

documentação; 

 Encaminhar Marcos 

Cristino ao mercado 

de trabalho. 

27/0

1 

Reunião 

de 

Supervisã

o  

Intensiv

o Cabo 

Cleopatra, 

Rita, Juliana, 

Patrícia, Alana 

 Relatório 

Mensal; 

 Relatórios 

circunstanciado

s; 

 Prazo para a 

entrega do relatório 

mensal 30/01; 

 Prazo para a 

entrega dos 
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 Grupos; 

 Estudo de caso: 

Loris, Adriano, 

Paulo Roberto, 

Edmilson, José 

Eduardo 

relatórios 

circunstanciados 

30/01; 

 Planejamento de 

grupo; 

 Loris irá buscar 

histórico escolar 

pra inserção no 

EJA; 

 Repasse da visita 

domiciliar a 

família do usuário 

Adriano; 

  Articular com 

Intensivo de 

Caruaru a emissão 

e o envio de oficio 

para a justiça 

sobre a 

transferência do 

usuário Paulo 

Roberto; 

 Realizar 

encaminhamentos 

e articulações de 

saúde ao usuário 

Edmilson; 

 Realizar novo 

contato com o 
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CREAS Caruaru 

para 

acompanhamento 

da família do 

usuário José 

Eduardo; 

 

28/0

1 

Reunião 

de Equipe 

Intensiv

o Cabo 

Jacqueline, 

Alana, 

Livramento, 

Nathália, Rita, 

Kátia, Ana 

Paua, Marina, 

Juliana, Edna, 

Andrea, 

Jandilson, 

João Marcelo 

e Valeci 

 Continuação 

das discussões 

a cerca do 

acordo de 

convivência; 

 Grupo família; 

 Comissão de 

acolhimento; 

 Estudo de caso: 

Joas e Cristiano. 

 Em 02/02 o acordo 

de convivência será 

discutido junto aos 

usuários, 03/02 será 

realizada a 

confecção dos 

cartazes sobre o 

acordo de 

convivência junto 

aos usuários, serão 

feitos dois textos: 

um com o 

regimento interno, 

contendo mais 

detalhes, para 

utilização da 

equipe, e outro em 

formato mais 

simplificado para 

apresentação aos 

usuários, 04/02 o 
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texto do acordo de 

convivência será 

encaminhado a 

Edna (consultoria) 

para últimos 

ajustes; 

 Modificações no 

formato do Grupo 

Família, diversificar 

temática; 

 Formar comissão de 

acolhimento pelos 

usuários da unidade 

para receber os 

novos usuários; 

  O usuário Joás será 

afastado da 

unidade por 

avaliação técnica e 

será encaminhado 

ao Centro POP; 

 Será discutido entre 

Apoio e Intensivo o 

caso do usuário 

Cristiano para 

possíveis 

encaminhamentos. 
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9.3 REUNIÕES COM EXECUTORA (REUNIÕES COM OS NÚCLEOS, EXECUTORAS E SECRETÁRIA) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 

REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTOS 

05/01 
Reunião 

IEDES 

Sede 

Caxanga  

Jacqueline  

Victor  

Patricia 

 Pendência 

das cis 

enviadas  

 Reenviar Cis 

distribuídas por 

Compras – conserto e 

Manutenção.  

 

 

10. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 

ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

10.1 DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 04 

ESTUDO DE CASO 50 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 02 

REUNIÃO NA EXECUTORA 01 

TOTAL 61 
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TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 

 

 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
41 

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 5 16 14 4 0 0 39 

F 0 2 0         0 0 0 0 2 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO   

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 4 4 
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FEMININO MASCULINO TOTAL 

02 39                          41 

 

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 

04 

Bissexual 

00 

Não 

Informado 

01 

41 
Travesti 

03 

Transexual 

00 
03 

 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

6 

BRANCA 

13 

PARDA 

21 

AMARELA 

0 

INDÍGENA 

1 

 

41 
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TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 22 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 2 

½ SALÁRIO MÍNIMO 1 

1 SALÁRIO MÍNIMO 2 

2 SALÁRIO MÍNIMO 6 

3 SALÁRIO MÍNIMO 1 

ACIMA DE 3 SALÁRIO MÍNIMO 1 

NÃO INFORMADO 6 

TOTAL 41 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 39 

ÁLCOOL 1 

MACONHA 0 

COCAÍNA 1 

SOLVENTE 0 

TOTAL GERAL 41 
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TABELAVII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 22 

NÃO 18 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL GERAL 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO 

FÍSICA 
0 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 1 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 4 

RELAÇÃO SEXUAL 0 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 31 

NÃO 10 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 41 
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USO DE DROGAS 1 

CONCLUSÃO DO PIA                      2 

OUTROS 3 

TOTAL 11 

 

 

 

TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 12 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 16 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 04 

TOTAL 32 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 235 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 225 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 194 

TOTAL 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 194 

VISITA DOMICILIAR 04 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS 

USUÁRIOS 
11 

SAÍDA TERAPÊUTICA 209 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS/QUAL? 03 

TOTAL GERAL 423 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50h 42h 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 33 

GRUPO FAMÍLIA 04 04 

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


[Digite texto] 

                                                                                                                                                 

 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 03 

CREAS 05 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 01 

ALUGUEL SOCIAL 03 

CONSELHO TUTELAR 00 

OUTROS? 00 

TOTAL 12 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 03 

CTA 04 

CAPS II 00 

CAPS III 00 

CAPS Adi 00 

CAPS AD 09 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 01 

POLICLÍNICA 23 

HOSPITAL GERAL 18 

UPA 06 

OUTROS? 08 

TOTAL 72 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 00 

DHPP 00 
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JUDICIÁRIO 00 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 15 

INSS 02 

AGÊNCIA DO TRABALHO 07 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 00 

ONG 02 

OUTROS? 03 

TOTAL: 29 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 02 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO FORMAL 02 

TRABALHO INFORMAL 10 

OUTROS? 00 

TOTAL: 14 

 

 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 
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BENEFICIADOS  10 05 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 42 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 

SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 

Beneficiados 
37 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 

MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 

NO DE VISITAS 

REALIZADAS NO MÊS 

EMANUEL ALCANTARA JANEIRO/2014 
JANEIRO/2015 

AVALIAÇÃO TÉCNICA 
02 

HIDEQUEL JUNHO/2014 X 09 

JOILSON AUGUSTO JULHO/2014 X 07 

RAMOM DIEGO SETEMBRO/2014 X 12 

IAGO ARAÚJO SETEMBRO/2014 X 12 

 

 

11. ANEXO 

 

QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

ITEM Nº 

DA 

CI 

DATA ASSUNTO SITUAÇÃO 

Vistória do imóvel 128 23/01/2015 Aluguel social Aguardando  

Republica social 130 23/01/2015 Republica social Aguardando 

kit para o aluguel social 129 23/01/2015 
Kit para o aluguel 

social 
Aguardando 
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Maquina de lavar,lastro de 

cama,escada de 

beliche,quadro,porta,caixa 

amplificador,rodo, 

vassoura,televisão 

126 21/01/2015 Matérias descartáveis 

     

 

Resolvido 

Fogão 04 bocas industrial 

com forno 

acoplado,Panelas 

industriais (Média), Panela 

de Pressão industrial 

(Média), Caldeirão 

Industrial (Médio), 

Acondicionado Splim- 09 

mil BTU, Talheres (Garfo, 

Colher, Facas em ponta), 

Prato fundo, Travessa (para 

servir refeição), Maquina 

de Lavar 12k, Prateleiras 

para dispensa de material 

de limpeza 

125 20/01/2015 
Compra de 

equipamentos 

Resolvido 

Solicitação do pagamento 

da bomba hidráulica 
120 20/01/2015 

Solicitação do 

pagamento da bomba 

hidráulica  

Resolvido 

Conserto da válvula de 

pressão do bebedouro 

115 19/01/2015 Conserto da válvula 

de pressão do 

bebedouro 

Aguardando 

Solicitação de diária 127 21/01/2015 Solicitação de diária Resolvido 
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Cabo de Santo Agostinho,  09 de Fevereiro de 2015. 

 

 

JAQUELINE OLIVEIRA 

Coordenação Técnica 

Centro de Acolhimento Intensivo Cabo 

 

 

12. ANEXO 

 

Fotografia  

 

Grupo Auto Estima 
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Grupo Meio Ambiente 

 

 

 

 

Grupo Bom Dia 
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Grupo Cidadania 
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Reunião Técnica apresentação do Cordel do Acordo de Convivência 

 

 

Grupo Qualidade de Vida 
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