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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

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

1. APRESENTAÇÃO 

 O presente compilado visa expor, de forma geral,  o trabalho desenvolvido na 

unidade de Acolhimento e Apoio de Jaboatão dos Guararapes do Programa ATITUDE. 

Para tanto, serão descritas ações qualitativas e quantitativas realizadas ao longo do mês 

de MARÇO/2015, no referido serviço, a fim de proporcionar maior esclarecimento e 

aproximação com a rotina deste Centro. 

 As atividades executadas neste Apoio buscam favorecer aos usuários do serviço 

momentos de compreensão sobre temas ligados à cidadania. Busca-sepossibilitar um 

ambiente que contribua para o processo de (re) organização do sujeito, de maneira 

crítica, responsável e construtiva; oportunizando seu protagonismo social. Para tanto, 

busca-se um planejamento pautado numa abordagem lúdica, dinâmica, motivacional e 

diversificada, no intuito de tornar as atividades mais atrativas ao público atendido. 

 O Centro de Acolhimento e Apoio tem como princípio norteador a 

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

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

possibilidades de (res) significação da sua vida. 

 Ao lado do trabalho desenvolvido no Apoio,desenvolve-se o ATITUDE nas Ruas, 

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

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

trabalho de aproximação dos usuários que não conseguem acessar o Apoio, como 
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também viabilizar possibilidades de inclusão, divulgação e prevenção junto à população 

geral e, especificamente, a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco decorrente 

do uso/abuso de substâncias psicoativas. 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

Endereço: Rua Aníbal Ribeiro Varejão, Nº3280, Candeias - Jaboatão dos 
Guararapes/PE. 
Telefones de Contato: (81) 3469-1479 
Executora: IEDES  
E-mail: atitude.apoio.jaboatao@gmail.com 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO Karla Rodrigues 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Sulamy Patrícia Borba 

SUPERVISORAS 

Aiala Frederick de Souza 

Christiane Tadu de Souza Bosshard(Licença  

Maternidade) 

Elaine Melo(Contrato temporário)  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Cláudia Verônica Pinto Soares ( desligada) 

Conceição de Maria Vaz Rodrigues Coelho da 

Silva(Desligada dia 25/03/2015) 

Dayula Tácia dos Santos 

Noemi Glasner Coutinho 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antônia Edislândia da Silva 
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4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Inês Maria Rocha Gomes 

EDUCADOR SOCIAL Camila Yasmin do Rego Lima de Souza 

MOTORISTA Josivan Ramos de Freitas (Desligado no 
dia 30/03/2015) 

II TÉCNICO SOCIAL Jeane dos Santos Tonéo 

EDUCADORES SOCIAIS 

Carla Juliane Bezerra de Souza 

Levi da Silva Lima 

Renato Mário da Silva 

Vera Lucia Maurício de Jesus Goes 

Helder Marcio de Barros Almeida 

Paulo Queiroz Andrade 

Andrea Silvana Soares de Andrade 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

RECEPCIONISTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ana Claudia de Farias Alexandre 

AUXILIARES DE COZINHA 

Adriana Maria Aurelina 

Maria Rozilene Roque Silva Paris  

Juvanere Carmo dos Santos Nascimento 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Angela Sales da Silva 

VIGIAS 

Carlos Alberto de Lima 

Edson Vicente da Silva 

Jefferson Moacir Almeida 

Robson Sanclaudy de Jesus da Silva 
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EDUCADOR SOCIAL Helaine Maria Silva Duarte 

MOTORISTA Fausto Oliveira Araújo 

III 

TÉCNICO SOCIAL Tiago QueirozMoura 

EDUCADOR SOCIAL Marina de AlbertinoCorreia 

MOTORISTA Hallison Souza Barbosa 

 

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

Com objetivo de auxiliar na construção da presente explanação, seguem as 

atividades mais relevantes  realizadas, no mês de março, sob a coordenação da 

supervisão desta unidade. 

A atuação da Supervisãopersistiu no viés de planejar, estimular e desenvolver 

estratégias para que o funcionamento do Centro ocorra de forma propositiva às 

demandas surgidas. Neste mês, intensificou-se a sensibilização aos usuários no que se 

refere ao entorno do Apoio (na comunidade), levantando questionamentos sobre 

algumas posturas que reforçam a visão esteriotipadapor parte dos moradores da 

localidade.  

A Supervisão vem atuando junto à equipe, buscando trabalhar alguns pontos 

cruciais para facilitar as relações interpessoais no que tange aos ruídos na comunicação, 

espírito de equipe, discussões de casos e seus encaminhamentos, contribuindo para que 

os objetivos e metas do serviço sejam alcançadas com qualidade. Nas reuniões técnicas, 

as apresentações e discussões sobre o SUAS e SUS continuam, no intuito 

deoportunizarem a compreensão, compartilhamento deexperiências, fortalecimento e 

aprimoramento dos conhecimentos. 
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Nos dias em destaque, a Supervisão revisitou o contrato de convivência junto à 

equipe, onde alinhou-se as informações e as regras do espaço, a fim de que estas sejam  

repassadas e trabalhadas  junto aos usuários. 

Incentivou-se a equipe a estar trabalhando as questões nos grupos de forma  

lúdica, no sentido de atrair mais os usuários a estarem participando e se inteirando dos 

processos.  

No período em tela, compartilha-se que foram garantidas as reuniões de turno 

com o objetivo de discutir casos e diluir questões pertinentes ao serviço. 

Nos dias 04, 11,18 e 25/03/15,ocorreram asreuniões  técnicas, onde discutimos 

sobre o funcionamento do serviço, relações interpessoais da equipe, estudo de casos e 

os possíveis encaminhamentos 

Em 10/03/15, foi promovido um passeio para o  museu do frevo. Os usuários 

participaram e trouxeram que foi muito positivo; 

No dia 19/03/15, a supervisão participou da Reunião ordinária da Câmara de 

Ordem, onde foi tratado a questão da segurança no município de Jaboatão dos 

Guararapes, ficando como encaminhamento a participação do  ATITUDE, por meio de 

palestras em determinadas escolas. Tal ação está sendo discutida/construida com a 

Secretaria de Educação da Cidade; 

Em 25/03/15, contou-se com a participação da supervisão na reunião dos 

educadores e vigia, neste Centro. 

Objetivando o alinhamento das práticas e intervenções, a supervisão vem 

participando dos grupos, e, posteriormente, avaliando junto à equipe o direcionamento 

e andamento destes.  

Convém destacar que, durante os dias de março, a supervisão precisou atuar 

mais próxima à assistência aos usuários, vez que presenciamos a saída de duas técnicas 
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sociais. Dessa maneira, por vezes, a supervisão esteve enquanto técnica de referencia 

de alguns usuários. 

  

5.1 DESCRIÇÕES QUALITATIVAS DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 

O setor de Psicologia realiza todo mês atividades de acordo com a função de 

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

individualizadas ou em grupo. Nas escutas individuais, construímos o PIA (plano de 

atendimento individual) junto ao usuário, que seria o seu planejamento de vida com 

curto, médio e longo prazo. Sabendo-se que pode ser reformulado de acordo com a 

necessidade e desejo do usuário.  

O acolhimento se dá de maneira ampla e se inicia desde a entrada dos usuários 

diaristas no serviço até o término de sua estadia, seja diarista ou pernoite. Em relação a 

entrada dos diaristas no serviço, percebemos como avanço o rodízio dos profissionais, 

sendo divididos entre passagem de plantão e a entrada dos usuários. Dessa forma, na 

entrada e revista, ficaram um educador e um técnico, e na passagem de plantão, os 

demais profissionais, o que proporcionou um melhor acolhimento neste primeiro 

contato.   

Participamos e realizamos o “grupo” BOM DIAe o DESPERTAR, no qual todos os 

usuários participam e a equipe presente na casa. São as boas- vindas ao dia ou tarde que 

se inicia, onde a equipe pode perceber como está o grupo e observar usuários que 

necessitem de um olhar mais diferenciado, ou seja, é um tipo de termômetro de como 

se apresentam naquele instante. Caracteriza-se também como um motivador, momento 

para sugestões, dúvidas a serem esclarecidas e informes em geral. Por ser um espaço de 

acolhimento e de livre expressão para o início do dia ou da tarde, são realizadas 

dinâmicas, textos para reflexão e músicas. O bom dia e o despertar terminam com uma 

palavra escolhida por todos e, geralmente, este momento irá influenciar o andamento 
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do serviço em cada período do dia. Percebemos como desafio a proposta dos usuários 

realizarem ou também planejarem estes momentos. 

A função de técnica social também compreende a realização de grupos, 

participação em reuniões de equipe, com a supervisão, reuniões de rede, 

encaminhamentos, principalmente para rede SUS e SUAS, intervenções com o usuário, 

estudos de caso, relatórios, articulações com a rede, atendimento a família e 

desligamentos, em casos necessários. Com a supervisão, fazemos estudo de caso e 

refletimos sobre a nossa prática, como também a nossa relação com o usuário e a 

relação da equipe.  

No período em análise, observou-se um crescimento no números 

detransgressões no Centro de Acolhimento e Apoio (dentro e nos arredores do serviço, 

como a vizinhança), especialmente: usoe/ou porte de drogas e de arma branca. A 

violência e a criminalidade estiveram mais presente. A equipe refletiu sobre esse 

fenômeno e o contexto social no qual estão inseridas, de forma micro e macro, e que 

consequentemente refletem diretamente no nosso público. A partir dessas reflexões, 

atuamos, planejamos ações e estratégias focadas neste contexto. As escutas individuais 

foram intensificadas e os grupos voltados para esses temas.   

Neste mês, tivemos como avanços o início da preceptoria, que é o 

acompanhamento de alunos da Faculdade Pernambucana de Saúde, do 3º período de 

Psicologia, da disciplina de ressocialização, em nosso serviço. Acreditamos que dessa 

forma estaremos incluindo cada vez mais a questão da vulnerabilidade social e 

dependência química no meio acadêmico, portanto, estamos também, contribuindo 

para a formação destes futuros profissionais. Outros avanços foram alcançados como, a 

inscrição de alguns usuários no Programa Paulo Freire, para alfabetização, o 

encaminhamento para o Intensivo e Comunidades Terapêuticas de maneira mais rápida 

e efetiva, ou seja, o PIA dos usuários está sendo colocado mais em prática. Segundo o 
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usuário( E.S.): “ ... estarei dando um novo passo na minha vida”, falando sobre seu 

encaminhamento ao Intensivo Jaboatão.  

Obtivemos avanços também nas reuniões de equipe, pois houve investimento 

teórico e prático dos profissionais, através de seminários sobre a rede SUAS e o 

Programa ATITUDE. Vale salientar, que o setor de serviço social e psicologia estiveram 

em parceria constante, o que refletiu de maneira positiva na dinâmica do serviço e na 

relação com os usuários.  

Percebemos como desafio a saída de profissionais, ficando a equipe desfalcada, 

necessitando exercer mais atribuições e com acúmulo de funções. A falta de alguns 

recursos dificultou o exercício da função de maneira mais efetiva, como datashow, 

impressora na sala dos técnicos e máquina fotográfica, para atividades de grupo, 

apresentações e atividades diversas.  

5.1.1.GRUPOS:  

O grupo de redução de danos trabalha numa perspectiva mais próxima da 

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

relação a esse uso, no intuito de minimizar os danos e prejuízos causados pelo uso de 

substâncias psicoativas, levando-se em consideração a relação que o indivíduo 

estabelece com as mesmas, o tipo de droga e em quais contextos é utilizada.  

Os grupos desse mês seguiram a lógica dos acontecimentos e demandas do 

serviço. Procuramos trabalhar conteúdos semelhantes ao dos outros grupos do 

cronograma semanal. Março foi um mês de homenagem ao dia internacional da mulher, 

então alguns temas foram tratados, neste viés, como os tipos de violência contra a 

mulher. Outro grupo tratou de conflitos internos, o desejo de usar ou não uma 

substância, ou qualquer pensamento que  “lutam” entre si, através de um jogo, cabo de 

guerra, que seria um aquecimento, mas se tornou um grupo. Um dos usuários comentou 
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que: “...temos dois lobos dentro de nós; cabe a nós decidir qual deles queremos 

alimentar”(sic), uma metáfora do bem e do mau, negativo e positivo.  

Destacamos outro grupo que foi realizado fora do Centro de Acolhimento e 

Apoio, quando fizemos um passeio pela vizinhança, com foco na redução de danos, na 

volta comentamos as impressões que tiveram, desde a descoberta de locais, lixo na rua, 

pequenas transgressões no grupo, até o comportamento e o olhar dos transeuntes em 

relação ao nosso grupo. Este momento foi bastante rico, pois pudemos trabalhar 

preconceito, a responsabilidade sobre nossos atos, a coletividade social, a vida 

contemporânea, como nos apresentamos perante os outros e, principalmente, o 

pertencimento no território. Sabemos que todas as questões que trabalhamos possui 

um tempo para a mudança, pois é de cunho social e cultural. 

Encontramos como desafio o entendimento de alguns usuários sobre a forma de 

funcionar do grupo, que possui um contrato de convivência,  construído anteriormente 

por todos. Acreditamos que a rotatividade do nosso público atendido também contribua 

para que isso aconteça. A questão do calor no local onde acontece o grupo permanece 

como um incômodo e desconforto, mas tentamos minimizar de forma criativa e 

dinâmica, para que o andamento do grupo não seja prejudicado.  

Como avanços, houve uma maior participação ativa dos usuários e a 

compreensão do que seria a redução de danos de fato. Alguns usuários trouxeram que 

estão colocando em prática certos assuntos que foram discutidos em grupo. Ocorreu o 

rodízio dos educadores nos grupos, fato positivo, pois trouxe outras visões e 

contribuições, pois cada um possui conhecimento e habilidades diferenciadas. 

5.2.DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

Neste mês de março,continuamos efetivando o trabalho corpo a corpo através 

das intervenções individuais junto aos usuários, potencializando a construção dos 
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Projetos Individuais de Atendimentos – PIAs.Realizamos encaminhamentos técnicos 

concernentes à rede SUS e SUAS. Com relação aos encaminhamentos técnicos 

correspondentes a rede SUAS, foram encaminhados usuários ao CRAS e CREAS do 

município, garantindo, dessa forma o direito efetivo 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 Intensivo do Núcleo, como parte construtiva e efetivação dos PIAs.  

Realizamos visitas domiciliares, o que possibilita atendimento individual à 

família, no qual pontuamos questões relacionadas à importância que a 

atenção/participação familiar exerce no processo de cuidado do usuário, assim como 

tratamos de questões de direitos,deveres: efetivo exercício da cidadania.  

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

usuários para um primeiro momento de reflexão, onde todos da equipe presente 

participam. 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. A tarde é realizado o DESPERTAR seguindo o mesmo objetivo , nesses 

encontros, realizamos várias atividades que promovam a integração e a socialização 

para que esses momentos fiquem interessantes e atrativos. 

Continuamos trabalhando as questões da criminalidade, da limpeza  no entorno 

do Serviço, e os impactos que isso causa diretamente no Programa, visto a resistência 

da comunidade para com a permanência desse espaço. 

 

AVANÇOS: 

 A importãncia da troca de informações entre Serviço Social e Psicologia, nos 

grupos. O fato de estar em sintonia e dar continuidade ao conhecimento sendo 
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trabalhado no mês.Em outra vertente, salientamos as discussões e os estudos 

de casos, assim como os encaminhamentos a rede SUS como CAPS ad  e SUAS , 

como no CREAS e CRAS; 

 As inscrições dos usuários no Programa Paulo Freire garantindo as 

oportunidades necessárias à apropriação do conhecimento formal, exercício 

da cidadania ativa e seguridade social; 

 Realizamos articulação e encaminhamento para casa da cidadania e Balcão da 

cidadania para retirada de documentos; 

 Encaminhamento de alguns usuários para o EJA,  matricula, na Escola Paulino 

Milenal; 

 No mês de Março, foi realizado o trabalho constante para aproximar as 

referências  familiares dos usuários ao serviço; 

 Preceptoria da FPS - ( Faculdade Pernambucana de Saúde), que possibilitam 

aos estudantes e a nós profissionais aprimorar os conhecimentos do 

Programa , contribuindo na formação desses estudantes; 

 Como neste mês comemoramos o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 

8 de março, realizamos nestes momentos, BOM DIA E DESPERTAR, relexões 

relacionados ao tema. 

 Aproximação coma rede SUS, especialmente a equipe do CAPS ad do 

Municipio. 

 Fortalecimento e integração da equipe na entrada dos usuários no serviço. 

 Nas reuniões de equipe houve as apresentações das equipes do ATITUDE nas 

Ruas, apresentando os territorios para conhecimento da rede , sendo esse mês 

o bairro de Marcos Freire pela Equipe 1 e Bairro de Barra de Jangada pela 

equipe 2. 
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 Continuidade das apresentações da Politica SUAS proporcionando maior 

conhecimento a equipe, esse mês houve a apresentação da Proteção Social 

Especial e dos CREAS do Municipio de Jaboatão dos Guararapes, apresentado 

pela Equipe Manhã do Apoio e a apresentação da Tipificação pela Equipe 3 

Atitude nas Ruas. 

 Estabelecimento do fluxo das reuniões técnicas e reunião de Supervisão de 

forma sistématica , proporcionando um  maior diálogo entre a equipe , 

melhorando o processo de trabalho; 

 As Oficinas de percussão realizadas pelos Educadores nos Plantões dos finais 

de semana, tendo a participação dos usuários, deixando o espaço alegre; 

 O aumento significativo da participação dos usuários nas Oficinas; 

 Discussão de estratégias para que os usuários consigam dar continuidade ao 

seu cuidado; 

 A Construção de alguns Curriculuns e a  inserção de alguns usuários ao 

mercado de trabalho; 

 Realização de um acompanhamento no dia 17.03 a um usuário do serviço que 

encontra-se recluso na penitenciaria professor Barreto Campelo, como 

desdobramento  eefetivação do seu PIA; 

 

DESAFIOS: 

 A sensiblização aos usuários em relação as questões de criminalidade, 

reforçando que é um espaço de cuidado; 

 Efetivação do Fluxo para os Encaminhamentos à rede SUS E SUAS e para as 

Comunidades Terapêuticas; 

 A continuidade com o fortalecimento do vinculo familiar,  sabendo a 

importância da implicação dos familiares no cuidado; 
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 A sensibilização dos usuários no processo do contrato/acordo de Convivência 

do serviço; 

 Encaminhamento para a rede, (CRAS) onde houve a falta de 

informação/esclarecimento para o usuário; 

 Sensibilização dos usuários a participar efetivamente do BOM DIA E 

DESPERTAR, sempre a equipe encontra a resistência de alguns usuários; 

 Motivar os usuários a se disponibilizar para a limpeza/organização no serviço; 

 Criar estratégias para que os usuários possam dar continuidade ao seu 

processo de cuidado, pois a maioria deles vivem em situação de rua e ,muitas 

vezes, não conseguem dar continuidade no seu processo de cuidado; 

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

para realização das atividade. O calor tem sido um fator limitante e causa 

desconforto tanto para os usuários quanto para os funcionários; 

 A sensibilização para aproximar os usuários de seus familiares, realizando 

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

a construção do PIA; 

 A sensibilização dos usuários para executar o contrato de Convivência do 

serviço; 

 A sensibilização com a família continua sendo realizada para que possamos 

contar com sua presença no processo de organização do usuário; 

 Intervenção com alguns usuários relacionados as regras do 

Serviço(fumódromo, uso de drogas no espaço e em torno); 

 Após a tentativa de suicídio do usuário Amaro, a maioria dos usuários ficaram 

bastante abalados, a equipe realizou atendimento em grupo e  individual para 

os usuários que estavam na modalidade pernoite, dando um suporte maior 
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após este acontecido. Acolhemos seus sentimentos e fantasias , ficamos mais 

próximos para um suporte necessário; 

 A falta de equipamentos: Data Show  e um notebook para o Apoio. 

 

GRUPOS: 

 

Grupo Próximo Passo, sempre com o intuito de exercer a cidadania, de motivá-

los a superar suas dificuldades, a sempre fazer melhor, alcançando seus objetivos com 

dedicação. 

Foram Realizados: 

No dia 05.03, exposição do clip do auto reserve da Banda O Rappa, com o intuito 

de mostrar  exemplos de pessoas comuns que  superaram suas dificuldades, mostrando 

que todos nós temos o lado bom e ruim. Em seguida uma roda de conversa, buscando 

debarter sobre o clip e também sobre outros temas presentes, cada participante 

trazendo sua visão de superação e dificuldades, trazendo uma mensagem de igualdade 

entre as pessoas . 

Neste dia, alguns usuários se emocionaram, trazendo a saudade dos familiares, 

do filho. O clip levou-os a reflexão sobre a sua história de vida. 

No dia 12.03,exposição do video da história de vida de Dexter, o rap. A 

apresentação do video objetivou estimular os participantes do grupo a estarem 

refletindo sobre seu projeto de vida e que sempre há tempo de ir em busca de seus 

objetivos; Dexter foi condenado a 39 anos de prisão, passou 13 anos e 3 meses, traz que 

foi o sistema carcenário que lhe ajudou a superar seus problemas e a sorte que teve de 

lançar o hip- hop, uma cultura que salva vidas. Após a exposição do videos abrimos para 

discussão para  estimular os participantes do grupo a estarem refletindo sobre seu 

caminhar e que sempre  há tempo de ir em busca de nossos sonhos e objetivos. 
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No dia 19.03,realizamos atividades no serviço, como: banho de piscina, 

disponibilização do som e tv. Neste dia, não houve o Grupo, a equipe estava reduzida. 

No dia 26.03, trabalhamos o Contrato de Convivência do Serviço, com o objetivo 

de reforçar as normas, trazendo  a importância das e regras para que se tenha uma 

convivência em grupo respeitosa e harmônica. Após a apresentração do Contrato de 

convivência, fora realizada discussão, momento em que cada um dos participantes 

trouxe o que acha de relevante sobre o contrato de convivência  para que seja executado 

e/ou modificado. 

Grupo Direitos Sociais: só houve um encontro nesse mês, em virtude da saída 

da técnica social. 

Tema:Mobilidade 

05.03: abordamos o tema mobilidade na perspectiva de provocar o usuário a se 

colocar no lugar da pessoa com deficiência ( fisica, visual, auditiva e outras sindromes). 

Os usuários troxeram criticas sobre o planejamneto da cidade e falaram que a cidade 

não contempla o deficiente. Finalizamos com uma dinâmica onde um participante 

vivenciou a experiência de ser deficiente, e o outro o guia deste deficiente, onde depois 

invertemos os papéis. 

 

 

 

 

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

 

Durante o mês de Março, foram realizadas as atividades do BOM DIA e do 

DESPERTAR, um momento rápido junto à equipe do espaço, com dinâmicas interativas, 
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músicas e textos com a finalidade de refletir a respeito da dinâmica da casa, avaliando 

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

Foram realizados grupos de qualidade de vida com temas diversificados, com um 

grupo de informação e conhecimentos sobre as práticas de saúde e qualidade de vida. 

Dentre os temas explanados se destacaram: Conhecendo as drogas e os danos 

delas para saúde, com apresentação de um vídeo da Discovery Channel que fala sobre 

os danos delas em nosso organismo, onde foi visto os riscos de infartos, vários tipos de 

câncer e de Acidente Vascular Cerebral. Outros temas foram explorados, tais como: O 

que são drogas e os tipos de usuários, com a discussão sobre o que isso acarreta nas 

unidades de saúde. Na ocasião, foi apresentado um vídeo do Programa Profissão 

Repórter, que trata de jovens iniciando o uso de drogas, bem mais cedo, e as 

consequências dessas escolhas para eles, realizado uma discussão sobre o tema. 

Demonstramos e instruímos positivamente, enriquecendo o grupo com o conhecimento 

de como obter uma melhor qualidade de vida e de comoconseguir melhores resultados 

à saúde, aliados à redução do consumo de drogas e de exercícios físicos.  

Falando sobre drogas, foi o tema de outro encontro, onde cada usuário se 

apresentava e como eles se viam diante da sociedade e nos atendimentos nas unidades 

de saúde. Foram utilizados como metodologia de instrução e materiais: Vídeos, 

cartilhas, textos instrutivos, com utilização de data show, computador, lápis, papel, 

canetas coloridas e cartolina. 

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

grupo; com construções de cartazes, bem como foram estimulados a buscarem o 

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

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

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

apresentados, visando a prevenção e proteção de doenças cardíacas e câncer, diminuir 
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o adoecimento do indivíduo, com qual o usuário possa criar suas estratégias de redução 

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

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

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

Assim os usuários puderam exercitar-se fisicamente e mentalmente.  

A técnica de qualidade de vida vem cofacilitando grupo de atividade física, com 

jogos e brincadeiras, juntamente com o Educador Levi,nas terças feiras, pela manhã. 

Nestes momentos, realizamos exercício de alongamentos e relaxamento muscular antes 

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

onde muitos apresentam algumas dificuldades. 

Existe contribuição, ainda, da qualidade de vida,no Grupo Educação como 

cofacilitadora da Educadora Carla,com o objetivo de discutir as dificuldades para 

inclusão na rede oficial de ensino, debrussando-se nas políticas para 

estratégias/alternativas à oportunização do acesso ao conhecimento.  

Foram realizados encaminhamentos de usuários à Unidade Básica de Saúde(UBS) 

Galba Matos para abrir prontuário e fazer o cartão vacinal e atualização dos esquemas 

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

para fazer curativona UBS Galba Matos, para a usuária JB.926que necessitava de 

cuidados em razão de  um abcesso na coxa direita. 

Todos os dias pela manhã, ao chegar no Apoio, realizo administração de 

medicações de usuários,conforme as prescrições médicas. 

ARC.01.1107 vem sendo acompanhada pelo Apoio, chegou ao espaço debilitada 

e foi acolhida para cuidados. Nesse período, precisou ser emergenciadana UPA deBarra 

de Jangada, por duas vezes, quando foram administradas medicações e também 

retornou com prescrição médica dessa unidade. Foi emergenciada também, por duas 

vezes, no Hospital Correia Picanço (HPC), em virtude de suspeitade Tuberculose e, para 
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isso, precisaria de uma melhor avaliação clínica. A mesma foi atendida e chegou a 

realizar um RX no Hospital, na avaliação médica do RX, a usuária não apresentava sinais 

de TB. Então fora solicitado o exame de escarro para uma melhor avaliação. A médica 

disse que a usuária estava com Pneumonia e prescreveu antibióticos para tratar a 

doença. A usuária retornou ao Apoio e continuou apresentando quadros de febre. Foi 

emergenciada, novamente, no H.C.P e lá realizou uma ultrassonografia abdominal que 

mostrou nódulo em seu pâncreas, sendo, por isso, encaminhada para o Hospital Otávio 

de Freitas (HOF). Lá, realizou Tomografia Computadorizada, sem contraste e com 

contraste, onde foram vistos, vários tumores sólidos em seu pâncreas. 

A mesma continua internada no H.O.F e foi diagnosticada com TB Linfonodal. 

Destaca-se que a mesma é portadora do Virus HIV e nunca conseguiu iniciar com os 

cuidados medicamentosos. Foram marcadas várias consultas no SAE em Jaboatão, 

porém ela nunca foi às consultas. Contudo,durante visita,no dia 25|03|15, disse que 

seus familiares estavam indo visitá-la, que iniciou a utilização de medicamentos 

retrovirais e que o tratamento da TB já havia sido iniciado. Atualmente, a usuária iniciou 

com a ingestão dos retrovirais, bem como medicação para controle da tuberculose. 

Procuramos manter contato freqüente com a usuária e profissionais daquela instituição 

hospitalar. Agendada visita ao hospital, em conjunto da família  de RC.01.1107, para 

primeira semana de abril, a fim de obter esclarecimentos com o médico acerca da real 

situação da usuária. 

Foram ealizadoscontatos  etentativas de articulações com Caps Solar para 

avaliação médica do usuário JB.1333 porém não consegui naquele momento, em virtude 

de adoecimento do  médico. 

Foram realizadas ainda, neste mês, articulações com redes sócioassistenciais e 

com a Secretaria de Saúde de Jaboatão, bem como com PNI de Jaboatão para aplicação 

de algumas vacinas nos usuários;e com a Policlinica Carneiro Lins para 



 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude – SDSCJ 

Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas 

Gerência Geral de Política sobre Drogas – GPD 

Superintendência de Atenção aos Usuários de Drogas e Seus Familiares 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

JABOATÃO DOS GUARARAPES 

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

20 

 

acompanhamentos com especialistas nas áreas de ortopedia, pneumologia e 

odontologia. 

Contou-se também com encaminhamentos ao Caps Ad e com CapsSolar 

(transtorno); para o CTA (Centro de Testagem e Acolhimento), Unidade de Saúde da 

Familia (USF)/UBS para avaliação clínica, ginecológica e odontológica, para pegar 

medicações de alguns usuários, na farmácia da unidade, e articular com equipe do posto  

a fim de viabilizar atendimentos para alguns que necessitaram com maior brevidade de 

uma avaliação médica. Realizados encaminhamentos à UPA. 

Os encaminhamentos são realizados como rotina diária no serviço,além de 

realizar triagens e acolhimentos aos novos usuários, bem como às retriagens, escutas e 

atendimentos diários de qualidade de vida.  

A técnica de qualidade de vida participou de Reuniões com a supervisão, com a 

coordenação e da Assembleia com os usuários. 

Contou-se com a presença da técnica de qualidade de vida, juntamente com 

coordenadora técnica deste Apoio, durante reunião com representantes do Caps Ad, 

para articulações em saúde e cuidados para usuários acompanhados pelos mesmos 

dispositivos. 

Como estratégias para expor temáticas trabalhadas durante reunião técnica, 

fora articulada junto com a coordedora da UBS de Galba Matos, Sra. Elizabete, para 

apresentação sobre Atenção Básica, a qual ocorrerá dia 08|04|15.  

 

 

Avanços: 

A pesquisa do Ageu Magalhães para detectar doenças sexualmente 

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

educação, prevenção e encaminhamentos para tratamento das doenças acima citadas.  
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Melhoria no atendimento na Policlínica Carneiro Lins com avaliações 

especializadas. 

Atendimentos agendados para cuidados de saúde aos usuários com diagnostico 

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

Desafios: 

Suprimir adificuldade do usuário mediante inexistência de passagem, da 

distância do serviço para as redes de saúde do Município e em razão da falta de 

documentos para realização de exames, que alguns usuários não possuem. 

Dificuldades nos atendimentos no Hospital Jaboatão Prazeres, com falta de 

médicos no atendimento da emergência clinica e odontológica. Existe ainda, a falta de 

materiais para realização de alguns procedimentos que deveriam ser realizados pela 

unidade, deixando de atender as necessidades básicas da população que dela 

necessitam. 

Dificuldades para articulação com a rede de saúde para avaliação e consulta com 

médico Psiquiatra, no acompanhamento a usuários que dela necessitam.  

 

5.4. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE EDUCADOR SOCIAL 

 

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

maior aproximação dos usuários, na perspectiva de acompanhamento das atividades 

diárias, dentro do processo de organização de cada sujeito acolhido. Realizam varias 

atividades desde a escuta, oficinas até intervenções junto aos usuários. 

 

DIFICULDADES: 

 

Dentre as dificuldades enfrentadas, convém destacar algumas, quais sejam: 
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 Dificuldade para receber os materiais solicitados para o desenvolvimento das 

atividades; 

 Desenvolver mais atividades externas; 

 Sensibilizar os usuários em relação ao acordo de convivência; 

 Repasse do acordo de convivência, no momento da triagem; 

 Dificuldade, na passagem do plantão, em relação a organização do espaço 

(LIMPEZA); 

 Nas ligações dos usuários, em virtude da falta de créditos no telefone para realizar 

os contatos dos usuários; 

 Conscientizar os usuários em relação a valorização do Cine ATITUDE; 

AVANÇOS:  

No que tange os avanços alcançados, destaca-se: 

 A Partir da conscientização na entrada dos usuários, tivemos avanços em relação 

a ausência de objetos perfuro cortantes dentro do espaço, trazidos pelo publico 

atendido; 

 Aumento de registro pelos educadores, no livro diário e nas pastas dos usuários; 

 Maior envolvimento dos usuários na atividade proposta da casa; 

 Maior participação da equipe, nos grupos bom dia e despertar; 

 Atividades planejadas com a participação dos usuários; 

 Adoção de sistemática para a organização de Kit higiene pessoal; 

 Maior entendimento sobre o conceito e objetivo do fumódromo; 

 Maior esclarecimento, por parte dos usuários, sobre o local destinado para 

dormida. Dessa forma, poucos usuários insistem em dormir na sala; 

 Mobilização dos usuários para contribuírem com a organização do espaço; 
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 Amadurecimento dos educadores com relação ao desenvolvimento do serviço, 

priorizando as atividades lúdicas e temáticas visando um plano de ação, na redução de 

danos e valorização pessoal do individuo. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

 Nos grupos trabalhamos dinâmicas, rodas de conversas, oficinas e atividade 

lúdicas, com o objetivo de desenvolver a autonomia e o aumento da auto-estima no 

processo de organização. 

Dentre as atividades desenvolvidas, ao longo de março, destaca-se: 

No dia 02/03/2015 – grupo boa noite com a dinâmica das palavras, onde cada usuário 

trouxe uma palavra e uma reflexão sobre a mesma, com o objetivo de socializar e refletir 

sobre as palavras ditas. Também fizemos uma oficina de dança, aproveitando o talento 

de um dos usuários  com a dança;  

04/03/2015 – roda de conversa com o tema: “a importância do acordo de convivência” 

com o objetivo de conscientizar e sensibilizar os usuários sobre o acordo de convivência 

para a organização do espaço. Trabalhou-se o respeito e a conivência através de 

posturas inadequadas ao espaço de cuidado; 

06/03/2015 – grupo boa noite com a construção de um questionário para entrevista 

referente dia internacional da mulher. Cada usuário entrevistou uma mulher no espaço, 

e em seguida socializou as respostas no grupo seguinte. A temática fora trabalhada 

atentando para as comemorações do dia internacional da mulher; 

08/03/2015 – realizada continuação da atividade referente ao dia internacional da 

mulher, com a socialização das entrevistas, tendo como objetivo, sensibilizar os usuários 

acerca da mulher com seus direitos e suas potencialidades, o grupo foi extremamente 

positivo;   
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10/03/2015-Realizado grupo boa noite onde confeccionamos colares (bijuterias) 

agregando a cada um deles mensagens positivas para, em seguida, realizar a troca entre  

os usuários;  

12/03/2015- Elaboração do Jornal ATITUDE, com a proposta de toda quinta está 

circulando com informações do cotidiano do centro. Neste, trabalhamos o 

compromisso, a organização, a interação e a informação; 

14/03/2015- Atividades livres- Alongamentos, exercícios leves e esportes (vôlei e 

natação) ao som de músicas internacionais ( trilha sonora preparada pelos usuários); 

16/03/2015- Realizado grupo boa noite onde trabalhamos a importância do trabalho e 

os vários papeis. Os usuários trouxeram uma reflexão e uma função que gostaram de 

exercer;  

18/03/2015- Grupo boa noite. Elaboração do Jornal BACURAU, onde dividimos as 

tarefas  entre os usuários. Todos cumpriram a missão com zelo; 

20/03/2015- Cine ATITUDE com o filme “ Motoqueiro Fantasma” . Refletimos sobre o 

vídeo em relação ao pacto e acordos negativos realizados;  

22/03/2015- Atividades livres (som, programação da TV e dominó); 

24/03/2015- Roda de conversa em relação às regras do espaço, principalmente: o uso 

de drogas, conversas no momento da TV e a falta de respeito durante as refeições 

(palavrões e falas sobre drogas); 

26/03/2015- Realizada roda de conversa no sentido de esclarecer algumas questões 

trazidas pelos usuários. Pontuado sobre a importância de procurar as pessoas no 

momento dos fatos e tentar o diálogo, buscando  um entendimento; 

28/03/2015- Atividades livres (som, programação da TV e dominó); 

30/03/2015- No grupo trabalhamos a memória, através de dinâmica das palavras, e o 

afeto, com uma dinâmica de abraços.  
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5.5.DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTO À FAMÍLIA 

 

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

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

constante visto que a participação dos familiares, ainda é muito discreta, mínima, isso 

ocorre por motivos diversos, mas tem sempre sido questionado e comentado nos 

encontros. 

 Durante o mês, aconteceram quatro encontros com  os familiares. Infelizmente, 

não dispomos de maiores detalhes do desenvolvimento dos grupos, em virtude da 

tecncia que os facilitava ter saído do Programa sem deixar registros. 

 Para além dos grupos de família, a equipe vem procurando compartilhar com os 

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

estratégia vem se mostrando valiosa para o fortalecimento do vinculo. 

 Outrossim, busca-se incluir os familiares nas vagas socioprodutivas, conforme o 

perfil de cada um, bem como se estendeu aos familiares a inclusão no Programa Paulo 

Freire que vem se desenvolvendo neste Apoio.  

 

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

 Palestras, Oficinas e Divulgação do Programa 

 

Neste mês, as equipes de rua realizaram palestras em espaços diversos e com 

objetivos variados. Abaixo seguem os locais e datas das atividades. 

CRAS Praias (10/03) para usuárias do serviço; Estação do Governo Presente 

Jaboatão (12/03) para alunos da Escola Estadual Desportista Rui Melo; Escola Estadual 

Compositor Luiz Gonzaga (13/03) para alunos do 6º e 7º ano; UNINASSAU (16/03) para 
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alunos e professores do Curso técnico em Enfermagem; Escola Estadual Frei Jaboatão 

(17/03) para estudantes do EJA. As referidas palestras tiveram por objetivo abordar a 

temática da droga, além da proposta e modelo de funcionamento do Programa 

ATITUDE. 

As esquipes realizaram ainda atividades de apresentação de território e 

discussão sobre a Tipificação da Política Nacional de Assistência Social para a equipe 

técnica do  Apoio Jaboatão (04, 18 e 25/03) 

No que se refere à realização de oficinas socioeducativas, foram realizadas: no 

PAMFA, intitulada “A Ponte” (02/03), fazendo uso de materiais expressivos (papel, lápis 

de cor, hidrocor, cera) e no dia 16/03 tendo a música como recurso para discutir a ideia 

de recomeço e planejamento; na Ação do Coletivo de Direitos das Mulheres (13/03), 

realizada na Estação do Governo Presente de Afogados buscando relacionar o uso de 

drogas e autoestima; na Escola Estadual Compositor Luiz Gonzada (13/03) buscando 

compreender a produção de sentido em relação à temática das drogas com os alunos 

do 6º ano; na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, no dia 24/03, que contou com 

recursos de percussão, capoeira e ciranda.  

Ao longo do mês, aconteceram diversas ações de divulgação do Programa: 

participação no coletivo de direitos realizado pela Estação do Governo Presente de 

Jaboatão, na Escola Estadual Pedro Barros Filho, no Coletivo de Direitos das Mulheres 

em Afogados; Colônia Penal Feminina do Bom Pastor; na Ação “Prefeitura com Você” 

realizada em Muribeca dos Guararapes; além das diversas ações em pontos estratégicos 

cobertos pelas equipes como, por exemplo, Praça do Rosário (Jaboatão Velho) e Viaduto 

de Prazeres. 
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 Abordagem de Rua 

 

Durante todo o mês, as equipes se fizeram presentes no território realizando sua 

principal atividade (as abordagens e acompanhamentos na rua). Mantivemos o diálogo 

sobre redução de danos e realizamos os encaminhamentos de praxe (para serviços de 

saúde, retirada de documentação, encaminhamentos para realização de CADÚNICO do 

CRAS, etc.).  Iniciaram-se, ainda, acompanhamentos de usuários que foram desligados 

do Apoio (por desejo próprio ou por avaliação da equipe técnica) e mantiveram-se as 

práticas de panfletagem, grupos de discussão, além de fazer o processo contrário: 

referenciar usuários acompanhados na rua para a Unidade de Apoio.  

 

 Articulação de Rede e Reunião 

 

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

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

dentre elas: USF (Unidade de saúde básica da família) das comunidades dos Milagres e 

Alto da Bela Vista, Estação Governo Presente (Afogados, Jaboatão e Ibura), Creche (na 

UR 10 Ibura e Marcos Freire), CEASA, UNINASSAU, Rede Pública de Ensino, Policlínica 

Leopoldina Tenório, CESEAVA (Centro Social Esportivo AVA Futebol Clube) em Barra de 

Jangada, Associação dos Moradores de Barra de Jangada, Conselho Tutelar de Prazeres, 

CRAS (Ibura, Barra de Jangada, Cajueiro Seco, Jaboatão Centro, Curado, Muribeca e 

Lagoa de Itaenga), CREAS (Muribeca), Hospital Otávio de Freitas, UBS (Muribeca), 

Cartório de Porta Larga, Ministério Público, CAPS AD, CAPS de Lagoa de Itaenga, Grupo 

de capoeira da FUNASE e Balcão da Cidadania (Candeias). 
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Em 11/03, foi realizada a articulação com o CRAS de Lagoa de Itaenga, de modo 

a firmar laços de parceira, conforme solicitação da Gerência Geral de Politicas sobre 

Drogas. Desta forma, buscou-se conhecer a rotina de atividades do CRAS, bem como 

obter informações do território em questão, além da apresentação do Programa 

ATITUDE, de modo a possibilitar pactuação e alinhamento de intervenções de usuários 

de substâncias psicoativas. Ainda neste intuito, houve também a articulação com o CAPS 

da região.  

Já no dia 12/03, foi realizada a Articulação com o CRAS Jaboatão Centro, no 

intuito de articular com a Rede a pactuação de ações no que se refere às questões 

referentes ao Conjunto Habitacional Fazenda Suassuna, conforme demanda advinda 

durante a Camara estadual do Crack.  

As articulações realizadas tiveram objetivos diversos, tais como: a garantia de 

direitos sociais dos usuários, esclarecimentos acerca dos serviços prestados pelo 

ATITUDE e os demais equipamentos.  

No tocante às reuniões, no dia 03/03 o ATITUDE nas Ruas esteve em uma reunião 

de planejamento e pactuação de atividades na sede da Estação do Governo Presente de 

Afogados, com o objetivo de realizar oficinas socioeducativas na ação do Coletivo de 

Direitos das Mulheres. Esta reunião, gerou a articulação com os atores do CEASA e 

UNINASSAU, pactuando palestras informativas.  

Na data do dia 06/03, participamos da reunião de rede para alinhamento de 

intervenções na área de Cajueiro Seco, contando com a presença de moradores, CRAS, 

Secretaria de Assistência e Politicas sobre Drogas do Município de Jaboatão e entre 

outros equipamentos da rede. O encaminhamento deste encontro fora a intensificação 

de ações e abordagens à população local, bem como a localização e sensibilização de 

usuários e a possibilidade da realização de palestras e oficinas socioeducativas. 
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Em 31/03, participamos de mais uma reunião na ASSUCERE (Associação dos 

usuários e comerciantes da CEASA/ Recife), onde fora pautada as questões de segurança 

nas dependências internas do CEASA, para além disso foi explanado sobre a participação 

do Programa ATITUDE, na construção de capacitações e palestras socioeducativas aos 

funcionários do Centro. 

 

 Acompanhamentos de Grupo 

 Acompanhamentos no PJALLB, PANFA e Colônia Feminina do Bom 

pastor 

 

Os acompanhamentos no PJALLB permanecem suspensos até que sejam feitos 

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

para os usuários e de maneira mais articulada entre o ATITUDE e o serviço da instituição. 

Já foi iniciado um processo de diálogo da SERES-PE com profissionais do setor 

psicossocial das três unidades do Complexo do Curado com o objetivo de refletir sobre 

a contribuição desses profissionais no desenvolvimento dos grupos. 

O início dos grupos da Colônia penal feminina do Bom Pastor foi adiado por dois 

motivos: na primeira data, o grupo não pôde acontecer devido a Unidade encontrar-se 

sem energia elétrica; já no segundo momento, foi realizada uma ação coordenada pelo 

ATITUDE que promoveu o fechamento das comemorações voltadas para o Dia 

internacional das mulheres. A ação contou com a participação dos profissionais do 

Programa ATITUDE e usuários, bem como  contou com atividades de percussão, 

capoeira e ciranda. Na ocasião, distribuímos ainda panfletos informativos sobre o 

Programa e esclarecemos dúvidas de diversas reeducandas.  

No dia 02/03 foi realizado um grupo/oficina no PAMFA. O grupo foi intitulado de 

“A ponte”, sendo feito uso de folhas de papel e de lápis de cor, cera e hidrocor. Os 
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usuários foram orientados a fazer duas representações: a primeira de como se 

percebiam no momento atual e quais eram os sentimentos envolvidos; na segunda, 

deveriam representar o modo como gostariam de estar dali a algum tempo (o tempo 

que eles definiram). Discutimos sobre os empenhos necessários para que se conseguisse 

mudar o estado atual e alcançar os objetivos traçados. Durante o grupo diversos 

sentimentos foram mobilizados e a equipe trabalhou as demandas que surgiram. 

No dia 16/03, o grupo contou com o uso de computador e Datashow. Ouvimos a 

música “Recomeçar”, da Tânia Mara, e trabalhamos o tema do recomeço, das 

retomadas, de novos rumos. Os usuários puderam avaliar seus percursos de vida e 

refletir sobre as mudanças que necessitam promover em suas histórias. Percebemos 

que os grupos têm acontecido de maneira consistente e sistemática, dentro das 

limitações da instituição. 

 

 Grupos do Curado II 

 

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

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

encaminhamentos. Nesse período, o grupo permaneceu bastante sensibilizado com a 

situação do usuário F.A.S (JB1308), que passou a negar-se a participar do grupo e a 

receber a equipe. Respeitamos o momento do usuário, porém mostrando-se sempre 

disponível para o mesmo. Desta forma, pôde-se observar que a utilização de insumos 

como água e camisinha facilitaria no processo de reaproximação com o usuário, bem 

como sendo uma estratégia de redução de danos, uma vez que o grupo sempre 

encontra-se realizando uso de álcool.  

 

 Mapeamento de território 
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Focando no reconhecimento do território e identificação de equipamentos para 

possíveis articulações, locais com necessidades de ações e intensificação das 

intervenções das equipes, os mapeamentos foram realizados nas seguintes localidades. 

Em Marcos Freire, Muribeca, Curado (noturno), Barra de Jangada, Cajueiro Seco, 

Ibura (UR’s 01, 04, 05 e 10), Zumbi do Pacheco, Prazeres, Dois Carneiros, Monte Verde, 

Boa Viagem (Comunidade do Veloso) e proximidade do Conjunto Habitacional Fazenda 

Suassuna. 

 

 Encaminhamentos 

 

Nesta seção, destaca-se os encaminhamentos realizados pelas equipes do 

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

que melhor possam assisti-los em suas demandas. Lembrando que os encaminhamentos 

não desresponsabiliza a equipe do acompanhamento ao usuário, mas são 

complementares ao processo de cuidado  ao complexo público que se trabalha.  

Durante a ação de mapeamento em Barra de Jangada, fomos abordados e nos 

foi solicitada ajuda ao filho usuário  de álcool, após escuta e avaliação este foi 

encaminhado ao CAPS AD, vislumbrando as possibilidades de intervenções especificas 

ao caso. A equipe realizou ainda o encaminhamento do usuário (JB 1166), que estava 

em situação de rua e em risco, principalmente nas intermediações do Apoio Jaboatão, 

ao Apoio Recife, após articulações para modalidade pernoite. 

Realizado ainda encaminhamento do usuário R.F. (JB. 532) para o Balcão da 

cidadania para que o mesmo possa retirar sua Certidão de Nascimento e, a partir disso, 

começar a retirada dos demais documentos. 
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 Busca Ativa  

 

Destaca-se abaixo as buscas ativas (busca por usuários através de indicação e/ou 

encaminhamentos de outros equipamentos, outros usuários, pessoas da comunidade, 

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

Realizada busca ativa ao usuário L.F (ainda sem número de cadastro), na Vila 

Tamandaré. A demanda foi repassada por uma representante da AFADEQUIPE. 

Estivemos no local e fizemos o atendimento do usuário e de sua família. L.F. estava 

fazendo uso de crack, no momento de nossa chegada, e mostrou-se  resistente. 

Contudo, o atendimento foi realizado e, dada a intensidade do uso e desorganização do 

usuário, tentamos sensibilizá-lo para seguir para a Unidade de Apoio e Acolhimento, 

porém o usuário referiu que não achava ser necessário e que conseguiria cuidar-se 

sozinho. Colocamo-nos disponíveis para os cuidados. O usuário passa então a ser 

acompanhado, em seu domicílio, mas mantem o uso abusivo. Atualmente, seguimos 

com o processo de sensibilização para os cuidados. 

Na localidade do Pacheco, realizou-se a busca ativa de A.C.C. (JB 1342). A 

demanda foi originada da ouvidoria. Localizamos o usuário, realizando a escuta e o 

acolhimento, avaliou-se a importância de sensibilizá-lo para modalidade pernoite, em 

vista de seu uso intenso que, por muitas vezes, coloca-se em risco na comunidade. Para 

além do uso, o mesmo apresenta transtornos em consequência do uso abusivo de 

drogas, segundo seus familiares. Contudo sua permanência no pernoite foi por um curto 

período, passando o usuário a ser acompanhado na localidade de sua residência. 

 

 Acompanhamento Individual 
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Seguem algumas considerações acerca de casos acompanhados pelas equipes e 

que merecem algumas pontuações. 

No Ibura, tem-se acompanhado o usuário M.S (JB.123), um adolescente de 16 

anos. O processo iniciou-se com a solicitação de visita realizada por uma secretária da 

USF do Alto da Bela Vista que é, também, sogra dele. Desde o início do 

acompanhamento, o usuário mostrou-se bastante disponível para o processo e 

reconhecendo a necessidade de se cuidar, embora não estivesse conseguindo fazê-lo 

sozinho. Ao longo dos encontros, tem-se focado atenções, sobretudo, em suas 

estratégias e planos de ação para alcançar o que ele estipula com meta: a abstinência 

do crack. Tendo ainda realizado um trabalho junto à família, no sentido de esclarecer 

qual o seu papel e a maneira como podem contribuir para o processo do usuário. 

Enfatizou-se que a família tem sido colaborativa e percebe-se os resultados desse 

trabalho compartilhado. Atualmente, o usuário encontra-se sem fazer uso de crack, há 

cerca de dois meses, embora faça uso de maconha e de álcool. Esta última substância, 

que também aparecia como elemento desorganizador na história do usuário, tem sido 

usada por ele de maneira bem menos frequente e mais organizada. M.S passou a viver 

na casa de sua sogra com a companheira e está terminando de construir (ele próprio) 

sua casa. Trabalha com o seu padrasto e tem sido responsável com este compromisso. 

Relatos dele e de sua família indicam um relacionamento mais saudável entre eles. O 

usuário apresenta também melhorias em suas condições físicas e de saúde de maneira 

geral. Atualmente, tem-se tentado pensar junto com ele e com a família a possibilidade 

de reorganização quanto aos seus horários de trabalho para que ele, já matriculado em 

uma escola da comunidade, possa frequentar as aulas, uma vez que ele justifica que 

chega do trabalho em um horário em que as aulas já começaram. 

Ainda em relação aos acompanhamentos individuais, em Cajueiro seco, a Usuária 

J.J (ANR.JB50),  23 anos de idade, participava do Centro da Juventude de Cajueiro Seco, 
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frequentando alguns cursos profissionalizantes. A mesma tem três filhos, não concluiu 

os estudos, tem dificuldades de conseguir um emprego. O que torna esse caso 

interessante, foram os avanços que vem apresentando, pois ao iniciar o 

acompanhamento, a usuária não apresentava nenhuma critica sobre seu uso, 

perspectivas futuras, de cuidados tanto com ela mesma como com seus filhos. Há um 

mês está sem usar nenhuma substância psicoativa, focando, no momento, seu retorno 

aos estudos e aos cuidados de seus filhos. Atualmente, já consegue percebe a 

importância de mudanças. 

Já no bairro do Curado, iniciou-se o acompanhamento do usuário C.R.S (ainda 

sem número de cadastro), advindo de uma abordagem de rua. O usuário, 53 anos, 

solteiro, sem filhos, realiza uso abusivo de álcool, comprometendo suas atividades 

laborais bem como sua saúde. Informa que consome álcool desde os 15 anos, porém 

identifica que há cerca de 5 anos o uso é realizado de modo a comprometer diversas 

esferas de sua vida. Além disso, sua genitora relata que desde criança o mesmo possui 

episódios de alucinações visuais e auditivas. Seus vínculos familiares permanecem 

bastante fortalecidos, sendo possível perceber uma superproteção ao usuário por parte 

da família 

Diante deste contexto, identificamos como emblemático este caso devido as 

dificuldades encontradas em decorrência do tratamento dado pela família ao usuário, 

bem como a resistência destes a certas intervenções realizadas. Desta forma, 

encontramo-nos em processo de sensibilização da família na identificação de demandas 

para além do uso abusivo do álcool. 
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6.1AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO: 
 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
(bairro
) 

OBJETIV
O DA 
ATIVIDA
DE 

PRINCIPAIS RESULTADOS 
RESPONSÁVEIS 
PELA AÇÃO 

STATUS 
ATUAL 

02.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Marco
s 
Freire Mapear 

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

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

02.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Marco
s 
Freire 

Divulgar 
o 
Program
a 

A equipe falou com a Gestora sobre o 
programa e deixou alguns panfletos na Creche 
Municipal de Marcos Freire. 

Atitude nas 
Ruas I 

Concluido 

02.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Marco
s 
Freire 

Divulgar 
o 
Program
a 

A equipe falou com a Gestora sobre o 
programa e deixou alguns panfletos na Escola 
Municipal Professor Tecla Teixeira de Arruda . 

Atitude nas 
Ruas I 

Concluido 

02.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Marco
s 
Freire 

Articular 
ações 

A equipe articulou com a gestora da Escola 
Municipal Compositor Luiz Gonzaga 
Oficinassocioeducativas para o próximo dia 
13/03/2015. 

Atitude nas 
Ruas I Concluido 

02.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Marco
s 
Freire 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
Ruas I Concluido 

02.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Murib
eca Mapear 

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

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

02.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Murib
eca 

Discutir 
caso 

A equipe discutiu o caso com a conselheira de 
Muribeca referente a situação dos filhos de 
uma usuária que foi assassinada e pegar o 
endereço da familia , pois não localizamos pelo 
que a familia informou, aproveitamos e 
reforçamos o interesse que a mãe da usuária 
tem em ficar com os netos. Aproveitamos 
também e pegamos a escala dos conselheiros. 

Atitude nas 
Ruas I Concluido 

02.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Murib
eca 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário esta fazendo uso mas 
controlado,seguindo as estrategias de redução 
de danos. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

02.0
3.20
15 

Oficina 
socioeduc
ativa Totó 

Planeja
mento 
pessoal 

Realizamos uma reflexão com os 
Reenducandos, da unidade Prisional PAMFA no 
Anibal Bruno. Ultilizamos: folha de papel ofício, 
lapís de cor em geral. Refletindo como os 

Atitude nas 
ruas III Concluido 
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mesmos estao hoje e como gostariam de se vê 
daqui alguns anos.  

02.0
3.20
15 

Visita 
domiciliar 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompn
har 
usuária Não encontramos a usuária na sua residência. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

02.0
3.20
15 

Visita 
domiciliar 

Ibura(
Alto 
da 
Bela 
Vista) 

Acompn
har 
usuária 

Segundo a cunhada da usuária, a mesma 
acabará de ir buscar sua filha na escola. 
Realizamos escuta da mesma e ficamos de 
retorna. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

02.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
em grupo Totó 

Acompa
nhar 
usuários 

Grupo realizado para escuta e reflexão dos 
Reenducandos. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

02.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
individual 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompn
har 
usuária 

A equipe esta tentando sensibilizar a mesma, 
para procurar os cuidados de saúde já que a 
mesma traz algumas demandas. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

02.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
individual 

Ibura(
Alto 
da 
Bela 
Vista) 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário trouxe que se sente muito melhor 
depois das visitas da equipe, disse ainda que a 
3 semanas não faz uso de crack e a relação com 
seus familiares melhorou bastante. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

02.0
3.20
15 

Deslocame
nto de 
Usuário 

Piedad
e 

Deslocar 
Usuário Deslocamento do usuário ao Apoio Recife 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

02.0
3.20
15 

Encaminha
mento de 
Rede 

Piedad
e 

Encamin
har  

Encaminhamento do usuário a modalidade 
pernoite do Apoio  Recife. 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

02.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
Usuário 

Escuta e sensibilização do usuário para 
concretização do encaminhamento ao Apoio 
Recife, visto que o mesmo tem risco no 
entorno do Apoio Jaboatão.  

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

02.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
Usuário 

 Reencontramos o usuário, que está em 
situação de rua, revela que saiu neste dia do 
sistema prisional e que precisa  voltar seus 
cuidados à organização e a pratica de redução 
de danos. Intervenção de apoio e orientações 
de seu retorno ao Apoio Jaboatão 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluído 



 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude – SDSCJ 

Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas 

Gerência Geral de Política sobre Drogas – GPD 

Superintendência de Atenção aos Usuários de Drogas e Seus Familiares 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

JABOATÃO DOS GUARARAPES 

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

37 

 

02.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Boa 
Viage
m 

Acompa
nhar 
Usuária 

Localização da usuária, que estava sob efeito, 
sendo realizado intervenções de clarificações 
quanto aos encaminhamentos de seu 
companheiro. E em relaçõa aos seus 
encaminhamentos é da continuidade do 
acompanhamento da equipe da rua.  

Atitude nas 
Ruas II 

Concluído 

02.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
Usuário 

Usuário sob efeito, porém receptivo as 
intervenções e orientações quanto aos 
cuidados e estratégias de proteção e redução 
de danos, visto que no momento encontra-se 
em situação de rua. 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluído 

03.0
3.20
15 

Reunião 
Afoga
dos 

Alinhar 
Ações 

reunião de planejamento de atividades 
realizadas pelos atores do CEASA, UNINASSAU, 
Programa ATITUDE e com a articulação da 
Estação do Governo Presente da sede de 
Afogados. Gerou  articulações e pactuações 
para palestras e oficinas socioeducativas. 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluído 

03.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Afoga
dos 

Pactuar 
Ações  

Pactuação com o serviço social do CEASA, para 
planejamento de oficinas trabalhando a 
temática de identificação e sensibilização de 
usuários de drogas, para equipe. 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluído 

03.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Afoga
dos 

Pactuar 
Ações  

Pactuaçãode palestra informativas aos alunos 
do curso técnico da UNINASSAU, focando a 
tematica sobre drogas e as possibilidades de 
intervenções 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluído 

03.0
3.20
15 

Divulgação 
do 
Programa 

Jaboat
ão 
Velho 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
Ruas I concluido 

03.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jaboat
ão 
Velho 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário voltou para casa dos pais fez uso de 
cola e maconha esta semana, conversamos 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 
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sobre redução de danos e o mesmo solicita um 
acompanhamento na sua residência. 

03.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Curad
o II  Mapear 

Mapeamento noturno da área do Curado, 
buscando identificar pontos de uso e 
possibilidades de atuação a noite neste 
território. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

03.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Jaboat
ão 
Velho 

Articular 
ações 

Foi articulado com com a rede informal uma 
oficina para um grupo de capoeira, e a 
possibilidade de uma palestra onde grupo faz 
aula. 

Atitude nas 
Ruas I concluido 

03.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Curad
o II  

Acompa
nhar 
usuários 

O usuário estava sob efeito, informa está bem, 
mas diz está fazendo uso . 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

03.0
3.20
15 

Outras 
ações 

Candei
as 

Desloca
mento 

Realizamos deslocamento da surpevisora Aiala, 
do Hospital Correia Picanso para o Apoio em 
Jabotão. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

03.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Prazer
es 

Articular 
com a 
rede 

Fomos direcionar a equipe do Conselho Tutelar 
de Prazeres, caso de usuário, que é menor de 
idade e mostra interesse em ir para 
comunidade terapeutica. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

03.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Prazer
es 

Articular 
com a 
rede 

Fomos ate o CTA, solicitar ensumos como 
Preservativo. Mas não encontramos ninguém 
no local. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

03.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Ibura 
de 
Baixo 

Articular 
com a 
rede 

Dialogamos com o Administrativo do Centro 
Educacional no Ibura, para tentar palestra no 
local. O mesmo disse para equipe caso 
necessário entra em contato com o Programa. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

03.0
3.20
15 

Acompnha
mento 
individual 

Ibura 
(UR-5) 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário encontra-se bem organizado, a equipe 
esta iniciando processo de desmame. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

03.0
3.20
15 

Acompnha
mento 
individual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário solicitou escuta da equipe, realcionado 
ao seu ato da quebra do Contrato de 
Convivência no Apoio. A equipe reforça a 
importância do contrato de convivência no 
Serviço e na vida particular do mesmo. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

03.0
3.20
15 

Acompnha
mento 
individual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuária 

Encontramos usuária trabalhando, a mesma 
trouxe para equipe que esta bem e pretende a 
buscar melhoria a cada dia que se passa. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

03.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Ibura 
de 
Baixo 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

03.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Piedad
e 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 
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03.0
3.20
15 

Encaminha
mento 
para rede 

Piedad
e 

Balcão 
da 
Cidadani
a 

Usuário trouxe demanda de documentação, a 
equipe o encaminhou para o Balcão da 
Cidadania. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

03.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
em grupo 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuários 

Usuários estavam fazendo uso, dialogamos 
sobre redução de danos e boas estrageias para 
se manter distante dos ricos. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

03.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
em grupo 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuários 

Usuários estavam fazendo uso, dialogamos 
sobre redução de danos e boas estrageias para 
se manter distante dos ricos. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

03.0
3.20
15 

Visita 
domiciliar 

Ibura(
Monte 
Verde) 

Acompn
har 
usuária 

Chegamosa ate a resisdencia da usuária, mas 
segundo sua irmã a mesma não estava no local. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Articulaçõ
es de Rede  

Cajueir
o Seco 

Planejar 
Ações 

Planejamento de palestras direcionada aos 
alunos da escolinha de Futebol de Cajueiro 
Seco 

Atitudenas 
Ruas II Concluido 

04.0
3.20
15 

Articulaçõ
es de Rede  

Cajueir
o Seco 

Pactuar 
Ação 

Pactuação de Oficinas na Estação do Governo 
Presente de Jaboatão na semana 
Comemorativa ao Dia da Mulher. 

Atitudenas 
Ruas II Concluido 

04.0
3.20
15 

Articulaçõ
es de Rede  

Prazer
es 

Discutir 
Caso 

Discursão e pactuação de intevenções de casos 
encaminhados à equipe técnica do CAPS AD 
Recanto dos Guararapes, gerando acordo de 
visita domiciliar a um caso especifico junto a 
equipe do ATITUDE nas Ruas  

Atitudenas 
Ruas II Concluido 

04.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Barra 
de 
Janga 

Mapear 
Área 

Mapeamento da area, vislumbrando a  
identificação de usuários e possibilidades de 
articulações com a rede informal. Atitudenas 

Ruas II 

Em 
Andament
o 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Barra 
de 
Janga 

Acompa
nhar 
Usuário 

Usuário recai, porém vem tentando manter 
estratégias para reorganização pessoal e 
profissional. Intervenções pontuais e 
orientações quanto as politicas de redução de 
danos. 

Atitudenas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

04.0
3.20
15 

Mapeame
nto Pina 

Identific
ar area 

Realizamos uma visualizada no local, na 
tentativa de encontrar pontos de uso e 
usuários, quais redes existentes no local. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Jardim 
piedad
e 

Identific
ar area 

Realizamos uma visualizada no local, na 
tentativa de encontrar pontos de uso e 
usuários, quais redes existentes no local. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
piedad
e 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária não consegue fazer transferência do 
cadastro do Bolsa familia, pois segundo a 
mesma a equipe do Cras a orienta, ir ate o Cras 
do Cabo para relaizar tranferencia. A equipe ira 
ate o Cras para maiores informações. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 
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04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário disse esta fazendo uso, mas esta 
trabalhando e com bom vínculo familiar. 
Reforçamos a importância dessa mínima 
organização. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

O mesmo estava concertando uma Bicicleta, 
dialogamos um pouco para não atrbalhar o 
trabalho do mesmo. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava fazendo uso, percebemos que 
não tava muito pra dialogo entao conversamos 
um pouco e reforçamos com a fala sobre 
Redução de danos. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Setuba
l 

Acompa
nhar 
usuário 

Segundo um amigo do usuário. O mesmo 
roubou um senhor que os ajuda, oferecendo 
trabalho e alimentação, o usuário disse ainda 
esta muito chateado com o colega e que jamais 
aceitará isso de alguém, pontuamos a 
importância da honestidade de cada um. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Setuba
l 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava indo fazer uma oia, assim diz o 
mesmo. Não foi possivel dialogarmos muito 
pois o mesmo estava com pressa. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Setuba
l 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário disse para equipe que desisitiu de esta 
participando da sua qualificação profissional no 
Centro da Juventude, para ficar trabalhando 
como Garçom na orla em Piedade, o mesmo 
disse ainda ter feito uso mas não ao ponto de 
se colocar em situações de risco.  

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Jardim 
piedad
e 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Curad
o II  

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário fez uso pela manhã, sua genitora relata 
que ele deseja ir para Mirueira, e que sua 
genitora está resistente a ida do mesmo para 
ter os cuidados, a equipe fez a sensibilização 
para que a genitora entendesse  que é uma 
local de cuidados e que vai ser bom para o 
usuário. 

Atitude na ruas 
I 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Curad
o II  

Articular 
com a 
rede 

A equipe pegou as informações sobre o Bolsa 
Familia, onde foi fornecido panfletos para 
entregar aos usuários. 

Atitude nas 
ruas I concluido 

04.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Cavale
iro 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
ruas I concluido 
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04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Cavale
iro 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário está em uso intenso, informa que 
não esta no momento de se cuidar e sinaliza 
pra equipe que não demore no Mercado pois 
tem uma pessoa esta sofrendo agressão no 
ponto  de uso. 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Cavale
iro 

Acompa
nhar 
usuário 

A usuária  fez contato com familia e que tem 
vergonha de retornar a sua casa devido a sua 
aparência, está em uso intenso, conversamos 
sobre redução de danos e entregamos 
camisinha. 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Cavale
iro 

Acompa
nhar 
usuária 

A usuária estava fazendo uso, e não falou com 
a equipe, então respeitando o momento da 
usuária. 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Cavale
iro 

Acompa
nhar 
usuária 

A usuária está a uma semana no Mercado, 
informa que saiu de Caruaru, mas que está 
organizada. 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Cavale
iro 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário está trabalhando em uma 
serralharia, informou sobre o local que faz uso, 
e conversamos sobre a possibilidade de fazer 
em outro espaço por conta da vulnerabilidade 
do mesmo, 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

04.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Cavale
iro 

Acompa
nhar 
usuária 

A usuária está em vulnerabilidade com 
demandas de saúde, ciente que vamos articular 
com a rede para encaminha-la para cuidados. 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

05.0
3.20
15 

Outras 
ações 

Candei
as 

Ações 
internas 

O motorista de folga, a equipe ficou fazendo 
ações de planejamento e organizando material. 

Atitude nas 
ruas I concluido 

05.0
3.20
15 

Visita 
Domiciliar 

Cajueir
o Seco 

Acompa
nhar 
Familia e 
Usuária 

Visita domiciliar  junto a Assistente Social do 
CAPS AD Recanto dos Guararapes, realizado 
apriore escuta familia e sem seguida da 
usuária,que está com grandes 
comprometimentos clinicos em consequência 
do uso abusivo do alcool. A mesma concordou 
em ser encaminhada  à uma clinica de 
reabilitação. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

05.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Cajueir
o Seco 

Acompa
nhar 
Usuária 

Após visita acompanhamos a usuária ao 
Hospital da Clínicas do Carpina, para 
internação, contudo pelo não atendimento, em 
consequência  da ausência do medico de 
plantão, a usuária não segurou a fissura, não 
desejando mais ficar no local. Onde retornou a 
sua residência. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 
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05.0
3.20
15 

Deslocame
nto de 
Usuário 

Carpin
a 

Deslocar 
a 
Usuária 

Deslocamento da usuária para o Hospital das 
Clinicas do Carpina 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

05.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Carpin
a 

Pactuar 
Interven
çoes 

Articulação com o Serviço Social, do Hospital 
das Clinicas do Carpina, para possibilidades de 
Intervenções direcionada a usuária que já 
estava inquieta com o não atendimento. 
Contudo isso so poderia ser feito pelo médico 
de plantão, que não estava na localidade. 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluido 

05.0
3.20
15 

Divulgação 
do 
Programa 

Prazer
es 

Divulgar 
o 
Program
a 

Realizamos divulgação do programa, através de 
abordagens e distribuição de ensumos. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

05.0
3.20
15 

Acompnha
mento 
individual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava no viaduto em prazeres, 
conversamos sobre cuidados, pois percebemos 
a desorganização do mesmo. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

05.0
3.20
15 

Busca 
ativa 

Candei
as 

Sensibili
zar 
usuário 

Realizamos ligação para informar ao usuário 
que estavamos com demandas urgentes e não 
seria possivel a visita ao mesmo. Remarcamos 
visita com o mesmo. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

06.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Curad
o IV 

Acompa
nhar 
usuária 

A usuária solicita informações sobre seu 
registro, ciente que a equipe vai verificar junto 
ao balcão da cidadania , está fazendo uso pela 
manhã, falamos da questão de cuidados com 
ela e com o bebe. 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

06.0
3.20
15 

Acompanh
amento de 
Grupo 

Curad
o II  

Acompa
nhar 
usuários 

Conversamos no grupo sobre o bolsa familia e 
entregamos o informativo fornecido pelo CRAS. 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

06.0
3.20
15 

Reunião 
Cajueir
o Seco 

Discutir 
Interven
ções 

Reunião de rede para alinhamento de 
intervenções na area deCajueiro Seco,contando 
com a presença de moradores, CRAS, 
Secretaria de Assistencia e politicas sobre 
dorgas do Municipio de Jaboatão eentre outros 
atores. Ficando definido intesificar ações e 
abordagens a população local, podendo 
proporcionar oficinas e palestras. 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluido 

06.0
3.20
15 

Deslocame
nto de 
usuário 

Candei
as 

Deslocar 
Usuária 

Deslocamos usuária do Apoio Jaboatão ate o 
apoio Recife para leva-los ate a delegacia de 
prazeres. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

06.0
3.20
15 

Deslocame
nto de 
usuário 

Parna
mirim 

Deslocar 
Usuário 

Deslocamos usuário e sua companheira do 
Apoio Recife, ate  a delegacia de prazeres. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 
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06.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Parna
mirim 

Acompa
nhar 
usuário 

Acompanhamos usuário do Apoio Recife, até a 
delegacia de Prazeres para  prestar 
depoimento sobre a tentativa de homicidio que  
sofreu. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

06.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Candei
as 

Acompa
nhar 
usuária 

Acompanhamos usuária do Apoio Jaboatão, ate 
a delegacia de prazeres para  prestar 
depoimento sobre a tentativa de homicidio que 
seu companheiro sofreu. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

06.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuário 

Encontramos usuário na delegacia de Prazeres, 
segundo o mesmo teria se envolvido em uma 
briga e estava na delegacia para realizar um 
B.O (Boletim de Ocorrência), pois a pessoa que 
o mesmo brigou o a meaçou de morte. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

07.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Brasili
a 
Teimo
sa 

Acompa
nhar 
Usuária 

localizada a usuária, que retornou ao uso 
intenso,no momento está com seus vinculos 
familiares fragilizados e com conflitos na 
vizinhança. Avaliada e encaminhada ao 
pernoite do Apoio Jaboatão Atitude nas 

Ruas II 

Em 
Andament
o 

07.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Brasili
a 
Teimo
sa 

Acompa
nhar 
Usuária 

Encontrada a usuária, que fala da possibilidade 
de ser encaminhada para outra cidade, vem 
mantendo estratégias para manter-se na rua 
nesse periodo. Reforçado as estratégias 
utilizada.  Atitude nas 

Ruas II 

Em 
Andament
o 

07.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Brasili
a 
Teimo
sa 

Acompa
nhar 
Usuário 

Usuário vem práticando estratégias de redução 
de danos, está em situação de rua. Solicita 
umlocal que possa ficar juntocomsua 
companheira que está na mesma situação.  Atitude nas 

Ruas II 

Em 
Andament
o 

07.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Brasili
a 
Teimo
sa 

Acompa
nhar 
Usuária 

Acompanhamento da usuária que está no 
Hospital Otavio de Freitas, seu estado clinico 
está estavel, aguarda avaliação de um 
imunologista, vem em tratamento 
medicamentoso.   Atitude nas 

Ruas II 

Em 
Andament
o 

07.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Totó 
Discutir 
caso 

Articulação como serviço social e Enfermagem 
do Hospital Otavio de Freitas para informações 
sobre o quadro clinico da usuária. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

09.0
3.20
15 

Outras 
ações 

Engen
ho do 
Meio 

Atividad
e em 
Grupo 

Fomos realizar Atividade em grupo na Unidade 
Prisional Feminina Bom Pastor. Chegando na 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 
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Unidade estava sem Enregia eletrica então não 
foi possível realizar a atividade. 

09.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário disse esta bem, a equipe percebe e 
reforça a importância do mesmo esta se 
organizando. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

09.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária disse ter diminuido o uso esses últimos 
dias e que tem procurado a Unidade de Saúde 
da Família, para tentar uma consulta com 
Medico clinico para o mesmo encaminha-la ao 
Otorrino. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

09.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Alto 
da 
Bela 
Vista) 

Acompa
nhar 
usuário 

Segundo a avó do usuário, o mesmo teria saido 
para o  trabalho, a mesma disse ainda que ele 
encontra-se bem e tem melhorado muito a 
relação com a família. Reforçamos a 
importancia da presença da familia nesse 
processo de mudança do usuário. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

09.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava buscando material reciclável 
para ganhar um pouco de dinehiro, disse que 
estava frequentando o Apoio Cabo.  Segundo o 
mesmo não pode voltar para o Cabo, pois 
esfaqueou outro usuário na localidade. O 
mesmo perguntou como fazer para voltar a 
frequentar o Apoio Jaboatao, a equipe ficou de 
dar um retorno ao mesmo. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

09.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária estava catando material reciclável para 
ganhar dinheiro, assim podendo realizar suas 
necessidades.  

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

09.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava trabalhando na feira em 
Prazeres, para não atrapalhar a equipe ficou de 
voltar outro momento. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

09.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava em uma das ruas em Jardim 
Piedade, disse que esta bem. A equipe avaliou 
a situação no momento e acredita que o 
usuário ainda esta desorganizado, voltaremos 
ao local para tentar encontra-lo novamente. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

09.0
3.20
15 

Visita 
domiciliar 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompa
nhar 
usuária 

Chegamos na residência da usuária, não 
encontramos ninguém em casa. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

09.0
3.20
15 

Visita 
domiciliar 

Ibura(
Alto 
da 
Bela 
Vista) 

Acompa
nhar 
usuária 

Chegamos na residência da usuária, não 
encontramos ninguém em casa. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 
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09.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

cajueir
o Seco 

Mapear 
Área 

Mapeamento da área para localização de 
possiveis usuários nas proximidades do campo 
de futebol e banheiro publico. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

09.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Cajueir
o Seco 

Sensibili
zar e 
divulgar 

Sensibilização à população local, gerando a 
divulgação do Programa ATITUDE. 

Atitude nas 
Ruas II concluido 

09.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Guarar
apes 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário verbaliza que está usando de 
estratégias de redução de danos. Intervenções 
pontuais reforçando suas estratégias.  

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 

09.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Marco
s 
Freire Mapear Mapear foco de uso no território. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

09.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Jardim 
Murib
eca 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
Ruas I Concluido 

09.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
individual 

Murib
eca 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário não estava, e vizinhos informam que 
há 3 dias usuário não aparece. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

09.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Murib
eca 

discutir 
caso 

A equipe discutiu  o caso da usuária que 
faleceu, pois a familia esta com algumas 
demandas. 

Atitude nas 
Ruas I concluido 

09.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Candei
as Articular 

Artiular documentação da usuária, que está 
precisando para cuidados médico. 

Atitude nas 
Ruas I concluido 

09.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Guarar
apes 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário vem intensificando seu uso de crack, e 
verbaliza não está conseguindo utilizar-se de 
estratégias de redução de danos. Mostra 
diposto aos cuidados da equipe, no sentido de 
possiveis encaminhamentos. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 

10.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Pache
co 

Acompa
nhar 
usuário 

Após senquentes recaídas, usuário relata para 
equipe que vem fazendo uso de substâncias 
psicoativas moderadamente. Reforçado quanto 
aos cuidados pessoais e de redução de danos. 
Orientado para retornar as atividades do CAPS.  

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 
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10.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
Jordão 

Acompa
nhar 
usuária 

Vem apresentando boa evoluções, 
conseguindo pensar em planejamentos futuros. 
No momento, está em acompanhamento 
psiquiatrico, também.   

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 

10.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
Jordão 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário não localizado, em escuta famíliar 
aponta evoluções significativas no processo em 
sua recuperação. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 

10.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Jardim 
Jordão 

Pactuar 
Ações  

Pactuação com a direção da Policlinica 
Leopodina Tenório, para planejamento de 
ações direcionadas ao público da localidade. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 

10.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
São 
Paulo 

Acompa
nhar 
Usuária 

A usuária estava no CAPS Transtorno Galdino 
Loreto, porém não foi possivel o contato com a 
mesma, apenas realizado escuta de sua 
genitora. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 

10.0
3.20
15 

Atendimen
to  

Guarar
apes 

Acompa
nhar 
Usuário 

Desdobramento do acompanhamento 
individual, gerando o deslocamento e 
encaminhamento ao Apoio Jaboatão na 
modalidade pernoite. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 

10.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Jaboat
ão 
Velho 

Sensibili
zar e 
divulgar 

Sensibilização à população local, gerando a 
divulgação do Programa ATITUDE. 

Atitude nas 
Ruas I concluido 

10.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jaboat
ão 
Velho 

Acompa
nhar 
usuários 

O usuário ainda não esta estudando, e está 
fazendo uso e permanece com o vinculo 
fragilizado com a genitora por conta de uma 
dívida de R$ 300,00. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 
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10.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Jaboat
ão 
Velho 

Divulgar 
o 
Program
a 

Divulgamos o Programa, na ação da semana da 
Mulher, que está oferecendo o servço de 
Delegacia Móvel e o Juizado intinerante 
promovido pela Secretária da Mulher. 

Atitude nas 
Ruas I concluido 

10.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Jaboat
ão 
Velho 

Articular 
Palestra 

Articulamos com a rede informal ,palestra para 
próxima semana.  

Atitude nas 
Ruas I concluido 

10.0
3.20
15 Palestra  

Candei
as 

Drogas/ 
Program
a 
Atitude 

Realizamos apresentação sobre o que são 
Drogas, seus fatores e estrategias para lidar 
com situações de Dependentes Quimicos. 
Apresentamos o Programa Atitude e como 
acessar. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

10.0
3.20
15 

Deslocame
nto de 
usuário 

Candei
as 

Deslocar 
usuário 

O motorista da Equipe Deslocou usuários do 
apoio para um passeio Cultural ao Museu Paço 
do Frevo. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

10.0
3.20
15 

Outras 
ações 

Candei
as 

Atividad
e interna 

Ficamos no Apoio, dando suporte e realizando 
Cadastro Online. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

11.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
em grupo 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuários 

Usuários disseram esta bem, estão trabalhando 
de flanelinha para conseguir dinheiro e assim 
suprir suas necessidades. Pontuamos a 
importância do trabalho na vida das pessoas.  

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

11.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Prazer
es 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

11.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Prazer
es 

Articular 
com a 
rede 

Fomos ate ao CTA, para buscar ensumos. Mas 
não encontramos ninguém no local. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

11.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava dormindo no estacionamento 
onde trabalha como flanelinha, a equipe avalia 
a situação e não acorda o mesmo. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

11.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário disse esta trabalhando como garcçom 
na Praia em Piedade, segundo o mesmo esta 
conseguindo manter uma boa organização 
mesmo fazendo uso. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

11.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária trouxe que esta frequentando o Caps-
ad, disse ainda que esta usando pouco e esta 
buscando sua organização pessoal. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

11.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava fazendo uso, percebemos que o 
mesmo não tava muito pra dialogar, mas 
conversamos um pouco sobre Redução de 
danos. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

11.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário disse esta bem, apesar de não concluir 
os cuidados no intensivo. O mesmo disse ter 
saido do Intensivo pois esta vivendo com seu 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 
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companheiro e os dois encontram-se 
trabalhando. 

11.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Segundo companheira do usuário, o mesmo 
teria sido desligado do Intensivo pois estava 
saindo para trabalhar e voltando sob efeito de 
alcool. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

11.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária disse para equipe que esta Gestante, 
pontuamos a importância da mesma buscar 
cuidados. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

11.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Porta 
larga 

Identific
ar area 

Fomos conhecer area, visando quais redes tem 
na localidade e se existe ponto de uso. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

11.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Barra 
de 
Janga 

identific
ar redes 

Mapeamento da área para localização e 
articulações das redes formais e informais da 
localidade, identificando Escolas, PSF e 
Associações de Moradores. 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluido 

11.0
3.20
15 

Encaminha
mento 
para rede 

Barra 
de 
Janga 

Encamin
har 
Usuário 

Encaminhamento do Usuário para o CAPS AS 
Recanto dos Guararapes, visto que sua 
dependencia está focada no abuso do alcool. 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluido 

11.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Barra 
de 
Janga 

Pactuar 
Ações  

Articulação com a liderança da Comunidade 
Suvaco da Cobra, em Barra de Jangada, para 
divulgação do programa ATITUDE e pactuar 
ações junto a população. 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluido 

11.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Barra 
de 
Janga 

Pactuar 
Ações  

Articulação com o responsável pelo Centro 
Social Esportivo AVA- Futebol Clube, que 
trabalha com adolescente e crianças focando o 
futebol. Pactuação de possibilidades de oficinas 
ao grupo. 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluido 

11.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Barra 
de 
Janga 

Acompa
nhar 
Usuário 

Em escuta utiliza-se de estratégias de redução 
de danos seguindo com seus cuidados. No 
momento, está inserido no mercado informal 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 
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11.0
3.20
15 

Acompanh
amento de 
Grupo 

Boa 
Viage
m 

Acompa
nhar 
Usuários 

Acompanhamento do grupo na praça de Boa 
Viagem, que estavam em uso de álcool. 
Realizado intervenções quanto aos cuidados e 
as estratégias de redução de danos, assim 
como a sensibilização para possiveis 
encaminhamentos. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

11.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Recife 
Acompa
nhar 
Usuário 

Acomapnhamento do usuário da emergencia 
psiquiatrica ao Apoio Jaboatão 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluido 

12.0
3.21
05 

Mapeame
nto 

Jaboat
aão 
Velho 
-
Lotea
mento 
56 

Mapear 

A equipe mapeou o entorno do Habitacional da 
Fazenda, escutando também as demandas dos 
Moradores e mapeou a rede que oferece o 
serviço aos moredores do Habitacional da 
Fazenda Suassuna. 

Atitude nas 
Ruas I 

Concluido 

12.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Jaboat
ão 
Centro 

Articular 
com a 
rede 

A equipe dialogou sobre o caso do Habitacional 
da Fazenda Suassuna,  onde nos informaram 
que já houve articulações com a rede, mas 
ficou alinhado que o CRAS vai solicitar uma 
nova reunião com a rede. 

Atitude nas 
Ruas I 

Concluido 

11.0
3.20
15 

Deslocame
nto de 
Usuário 

Candei
as 

Deslocar 
Usuário 

Deslocamento do usuário que estava na 
Emergência Psiquiatrica Ulysses Pernambucano 
ao Apoio Jaoatão 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluido 

12.0
3.20
15 

Palestra 
Cajueir
o Seco 

Refletir 
sobre o 
Conceito 
sobre 
Drogas 

Palestra Realizada nas Estação do Governo 
Presente de Jaboatão, direcionada as 
adolescentes da Escola Estadual Desportista 
Neves, focando o conceito sobre drogas e os 
cuidados. 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluido 

13.0
3.20
15 

Oficina 
socioeduc
ativa 

Marco
s 
Freire 

Produçã
o de 
sentido 
sobre 
drogas e 
estratégi
as de 
enfrenta
mento. 

A oficina foi direcionada aos alunos do 6 ° C, 
objetivando a o conhecimento das drogas 
atraves de um video ilustrativo. 

Atitude nas 
Ruas I Concluido 

13.0
3.20
15 Palestra 

Marco
s 
Freire 

Drogas e 
seus 
efeitos 

Palestra realizada na Escola Compositor Luiz 
Gonzaga de Marcos Freire, direcionada aos 

Atitude nas 
Ruas I Concluido 
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alunos do 7° B, focando o conceito sobre 
drogas e os cuidados. 

13.0
3.20
15 Palestra 

Marco
s 
Freire 

Drogas e 
seus 
efeitos 

Palestra realizada na Escola Compositor Luiz 
Gonzaga de Marcos Freire, direcionada aos 
alunos do 6° D, focando o conceito sobre 
drogas e os cuidados. 

Atitude nas 
Ruas I Concluido 

12.0
3.20
15 

Divulgação 
do 
Programa 

Prazer
es 

Divulgar 
o 
Program
a 

Realizamos divulgação do programa, através de 
abordagens. 

Atitude nas 
ruas  III Concluido 

12.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Prazer
es 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
ruas  III Concluido 

12.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuário 

Segundo usuário, mesmo estando em situação 
de rua encontra-se organizado e esta 
frequentando o Centro Pop. 

Atitude nas 
ruas  III 

Em 
andament
o 

12.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava fazendo uso de Alcool, 
realizamos dialogo sobre Redução de danos.  

Atitude nas 
ruas  III 

Em 
andament
o 

12.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava em discussão com sua 
companheira, segundo o amigo do mesmo ele 
teria voltado a frequentar o local nesse mesmo 
dia. A equipe solicita ao usuário informar ao 
colega que outro momento o procuramos para 
realizar uma escuta..  

Atitude nas 
ruas  III 

Em 
andament
o 

13.0
3.20
15 

Oficina 
socioeduc
ativa 

Afoga
dos 

Falar 
sobre 
Cuidado
s 

Realizado oficina no Coletivo de Direitos da 
Estação do Governo Presente, direcionada as 
mulheres que estavam presentes. 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluido 

13.0
3.20
15 

Divulgação 
do 
Programa 

Afoga
dos 

Divulgar 
o 
Program
a 

Realizado no Coletivo de Direitos da Estação do 
Governo Presente, a divulgação do Programa 
Atitude 

Atitude nas 
Ruas II 

Concluido 

13.0
3.20
15 

Visita 
Domiciliar 

Jardim 
piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Não encontramos o usuário e sua residencia 
estava fechada. 

Atitude nas 
ruas  III 

Em 
andament
o 

13.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava sob efeito de Alcool, demandou 
escuta e conversamos sobre Redução de danos. 

Atitude nas 
ruas  III 

Em 
andament
o 

13.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Segundo o usuário estava stressado, 
comprando uma bebida e trouxe demanda de 
documentação.  Falamos sobre ação do 
Governo Presente onde o mesmo poderá 
solicitar a Documentação que lhe falta, caso 
não consiga faremos seu encaminhamento. 

Atitude nas 
ruas  III 

Em 
andament
o 
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13.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Encontramos usuário que passou pelo Apoio, 
Intensivo e Aluguel Social. O mesmo disse esta 
bem estava trabalhando e no momento esta a 
procura de um trabalho. 

Atitude nas 
ruas  III 

Em 
andament
o 

13.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
piedad
e 

Acompa
nhar 
usuária 

Segundo companheiro da usuária, esta bem e 
amesma teria ido ate a casa de sua irmã. 

Atitude nas 
ruas  III 

Em 
andament
o 

14.0
3.20
15 

Divulgação 
do 
Programa 

Piedad
e 

Divulgar 
o 
Program
a 

Fomos para uma ação do Governo Presente em 
Piedade, na Escola Estadual Pedro Barros Filho, 
onde fizemos a divulgação do programa. 

Atitude nas 
ruas  III Concluido 

16.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Porta 
larga 

Solicitar 
2° via de 
docume
nto 

A equipe articulou com o Cartório de Porta 
Larga a 2° via doregistro da usuária,para que a 
mesma possa dar continuidade ao processo de 
organização da sua documentação. 

Atitude nas 
ruas I concluido 

16.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Marco
s 
Freire 

Acompa
nhar 
usuária 

A usuária não esta com dívida, está particando 
a redução de danos fazendo uso pela manhã e 
a noite, conversamos sobre sua documentação 
que está desorganizada e falamos quanto ao 
seu cadastro no bolsa familia. 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

16.0
3.20
15 

Busca 
ativa 

Marco
s 
Freire 

Localizar 
e 
sensibiliz
ar 

A Usuária foi localizada e foi oferecida a 
modalidade de diarista , porém ela estava sob 
efeito e disse que desejar se cuidar pois esta 
em uso abusivo,mas tem o seu filho enão tem 
com quem deixar e que está com uma dívida. 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

16.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Marco
s 
Freire 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário continua fazendo uso abusivo,está 
com a relação familiar fragilizada e 
conversamos sobre estrategias de redução de 
danos pois o uso está bastante desorganizado. 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

16.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Marco
s 
Freire 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário esta organizado, trabalhando como 
gari, informa não está fazendo uso. 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

16.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Murib
eca 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário não estava mas a comunidade trouxe 
a informação que o usuário esta fazendo uso 
abusivo. 

Atitude nas 
ruas I 

Em 
andament
o 

16.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Murib
eca 

discutir 
caso 

A equipe discutiu o caso de alguns usuários que 
tenha perfil para acompanhamento do Atitude. 

Atitude nas 
ruas I concluido 

16.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Marco
s 
Freire 

Articular 
ações 

A equipe articulou palestra e oficinas 
socioeducativas para turno da tarde para o mês 
de abril e também articulamos sobre a ação de 
impacto na escola 

Atitude nas 
ruas I concluido 

16.0
3.20
15 

Oficina 
socioeduc
ativa Totó 

Refletir 
sobre 
escolhas 

Usamos uma Música, com proposta de 
provocar reflexão nos Reenducandos, na 
tentativa dos mesmos dar continuidade a sua 
proposta de vida. 

Atitude nas 
ruas III concluido 
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16.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
em grupo Totó 

Acompa
nhar 
usuários 

Realizado Grupo, usamos uma música com os  
reenducandos para  refletirem um recomeço a 
atitvidade fuiu bastante produtiva. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
Andament
o 

16.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual Totó 

Acompa
nhar 
usuária 

Realizamos visita a usuária que encontra-se sob 
cuidados de saúde no Hospital Otavio de 
Freitas. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
Andament
o 

16.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária mostra-se ainda não ter importância 
em organizar-se, a equipe esta no processo de 
sensibilização. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
Andament
o 

16.0
3.20
15 

Visita 
Domiciliar 

Ibura(
Alto 
da 
Bela 
Vista) 

Acompa
nhar 
usuário 

Chegamos ate a residencia do usuário, segundo 
a Tia do mesmo estava no trabalho. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
Andament
o 

16.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Ibura(
Milagr
es) 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

16.0
3.20
15 Palestra Recife 

Dialogar 
sobre 
Drogas 

Palestra informativa para os alunos e 
professores do cruso Técnico de Enfermagem 
da UNI NASSAU. Focando numa discursão 
sobre drogas e seus efeitos e apresentação do 
Programa ATITUDE 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

17.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Pina 
(Bode) 

Mapear 
Área 

Mapeamento da comunidade do Bode no Pina, 
localizando escolas e redes informais 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

17.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Boa 
Viage
m 

Mapear 
Área 

Visualização de alguns pontos de Boa Viagem, 
focando na localização das redes e possiveis 
usuários. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

17.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
Usuário 

Em escuta traz sobre seu uso abusivo do álcool, 
e de suas consequências, porém esclarecemos 
as possibilidades de cuidados sendo uma delas 
o CAPS AD, que ficou de pensar na 
possibilidade de ir.  

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

17.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Brasili
a 
Teimo
sa 

Acompa
nhar 
Usuária 

A usuária estava bem intolerante as nossas 
intervenções, alegando está muito cansada e 
sono. A equipe acordou retornar em outro 
momento. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 
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17.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Brasili
a 
Teimo
sa 

Acompa
nhar 
Usuária 

No momento a usuária não estava disponivel 
para falar com a equipe, porém segundo 
familiares permanece sem fazer uso, mantendo 
os cuidados devidos 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

17.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Brasili
a 
Teimo
sa 

Acompa
nhar 
Usuária 

ao seguimos para o acompanhamento a 
usuária não estava na localidade, deixamos um 
panfleto na sua residencia sinalizando de nossa 
passagem. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

17.0
3.20
15 

Busca 
ativa 

Ibura(
Milagr
es) 

Sensibili
zar 
usuário 

Acordamos com o usuário, de encontra-lo no 
local onde o mesmo fica na Comunidade dos 
Milagres no Ibura. Chegando no local o mesmo 
não se encontrava, perguntamos a alguns 
moradores mas ninguém soube informar. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

17.0
3.20
15 

Busca 
ativa Ibura 

Sensibili
zar 
usuário 

Realizamos ligação para avó do usuário, na 
tentativa de fazer visita e conhecer o usuário, 
segundo a mesma não tinha ninguém para nos 
receber. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

17.0
3.20
15 

Visita 
domiciliar 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompa
nhar 
usuária 

Chegamos na residência da usuária, não 
encontramos ninguém em casa. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

17.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Ibura(
Milagr
es) 

Articular 
com a 
rede 

Conversamos com a Dentista da Unidade de 
Saúde da Família, buscando informações sobre 
o funcionamento da unidade. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

17.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Ibura(
Milagr
es) 

Identific
ar area 

Fomos conhecer area, visando quais redes tem 
na localidade e se existe ponto de uso. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

17.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Ibura(
UR-1) 

Identific
ar area 

Fomos conhecer area, visando quais redes tem 
na localidade e se existe ponto de uso. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

17.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Ibura(
Alto 
da 
Bela 
Vista) 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava há um tempo vivendo em 
abrigo, voltou para comunidade do Ibura e 
encontra-se bem.  

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

17.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompa
nhar 
usuária 

Segundo usuária, esta fazendo coxinhas e 
vendendo para assim conseguir o sustento da 
família, a mesma mostrou-se bem alegre, pois 
esta conseguindo seu objetivo no 
planejamento de vida. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

17.0
3.20
15 Palestra 

Jaboat
ão 
Centro 

Dialogar 
sobre 
Drogas 

Realizamos a palestra para alunos da Educação 
de Jovens e Adultos e Travessia da Escola Frei 
Jaboatão, falando sobre drogas e sobre o 
Programa Atitude. 

Atitude nas 
ruas I concluido 
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18.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Barra 
de 
Jangad
a 

Pactuar 
Ações  

Articulação com a equipe do CRAS de Barra de 
Jangada, visando a pactuação de oficinas. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

18.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Barra 
de 
Jangad
a 

Mapear 
Área 

Localização de redes com possibilidades de 
ações para identificações de possiveis usuários 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

18.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Curad
o II  

Articular 
Palestras 
e 
Oficinas 

A equipe articulou Palestras e Oficinas 
direcionadas para alunos do 6° ano,daEscola 
Iraci Rodovalho. 

Atitude nas 
Ruas I concluido 

18.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Curad
o II  

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário está internado ,e a familia informou 
que qualquer informação entra em contato. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

18.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Curad
o IV 

Acompa
nhar 
usuária 

Entregamos a Certidão de Nascimento da 
usuária , dialogamos sobre a possibilidade da 
mesma ir até o CRAS para ter os 
encaminhamentos de documentação e bolsa 
familia, e da mesma ser diarista no final de 
semana. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

18.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Curad
o IV 

Acompa
nhar 
usuário 

Em escuta o usuário informa que está fazendo 
uso intenso na parte da noite, está trabalhando 
todos os dias, mas está gastando o dinheiro 
com o uso,o mesmo deseja comparecer ao 
espaço como diarista nos finais de 
semana,ciente que pode comparecer e que é 
uma forma de redução de danos. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

18.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Curad
o II  

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário está com vinculo familiar fragilizado, 
está com o desejo sair de casa ,solicita o 
acompanhamento na sua residência . 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

18.0
3.20
15 

Acompanh
amento de 
Grupo 

Curad
o II  

Acompa
nhar 
usuários 

Os usuários estavam fazendo uso de alcool , 
conversamos sobre redução de danos e a 
documentação do bolsa familia . 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

18.0
3.20
15 Palestra 

Candei
as 

Apresent
ar 
Material 
Informat
ivo 

Apresentação da Tipificação Nacional da 
Politica de Assitencia Social à equipe Técnica do 
Apoio Jaboatão 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

19.0
3.20
15 

Deslocame
nto de 
usuário 

Candei
as 

Deslocar 
Usuários 

Deslocamentos de usuários ao Intensivo 
Jaboatão. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

19.0
3.20
15 

Deslocame
nto de 
usuário 

Candei
as 

Deslocar 
Usuários 

Deslocamentos de usuários so Apoio  Jaboatão 
ao Apoio Cabo 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 
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19.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jordão 
Baixo 

Acompa
nhar 
Usuária 

Em escuta a usuária traz sobre seu bem estar, 
vem utilizando estratégias para manter-se sem 
uso.  

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

19.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Candei
as 

Acompa
nhar 
Usuária Acompanhamento da usuária ao Apoio Cabo. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

19.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Candei
as 

Acompa
nhar 
Usuário Acompanhamento do usuário ao Apoio Cabo. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

19.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Candei
as 

Acompa
nhar 
Usuário 

Acompanhamento do usuário que estava no 
pernoite do Apoio Jaboatão ao Intensivo 
Jaboatão. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

19.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Candei
as 

Acompa
nhar 
Usuário 

Acompanhamento do usuário que estava no 
pernoite do Apoio Jaboatão ao Intensivo 
Jaboatão. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

20.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
em grupo 

Setuba
l 

Acompa
nhar 
usuários 

Usuários estavam passando pela orla em 
Piedade, segundo os mesmos teriam acabado 
de sair do Caps-ad e estavam indo para o local 
onde dormem. Falamos sobre Cuidados e a 
importância de se manterem distante de riscos. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

20.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
em grupo 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuários 

Segundo usuários, estão conseguindo se cuidar 
e estão trabalhando como flanelinha. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

20.0
3.20
15 

Visita 
Domiciliar 

Jardim 
piedad
e 

Demand
a da 
família 

Realizamos escuta dos Familiares do usuário, 
também fomos buscar alguns pertênces do 
mesmo, que se encontra na modalidade de 
pernoite no Apoio. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

20.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Prazer
es 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

20.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Prazer
es 

Articular 
com a 
rede 

Fomos até o Conselho Tutelar, saber sobre 
usuário que foi para o  local levado por outro 
usuário, assim disse usuário que 
acompanhamos na rua. Chegando no local o 
Conselho estava fechado. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

20.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuário 

Segundo usuário, esta em recaida intensa e não 
consegue se organizar, pontuamos para o 
mesmo que ele pode esta direcionando-se ate 
o Apoio para maiores cuidados. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

20.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário trouxe para equipe, que apanhou da 
polícia e esta bastante machucado, dialogamos 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 
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sobre estratégias para o mesmo tentar manter-
se distante de tais riscos. 

20.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário disse para equipe que esta se 
organizando  para ir ate Caruaru, onde mora 
sua Genitora, para registrar sua filha. Pois a 
mesma esta registrada somente no nome da 
Mãe. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

20.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Encontramos o usuário emum semaforo em 
Piedade, o mesmo trouxe fala sobre sua 
organização pessoal. Reforçamos a importância 
dessa organização. O mesmo disse ainda, ter 
ido ate o Conselho Tutelar levar um usuário 
menor de idade, que disse ter interesse em ir 
para casa de acolhida. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

20.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário trouxe demanda de documentação, 
ficamos de buscar informações com Cras, pois 
o registro do mesmo  foi retirado no Estado de 
São  Paulo. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

20.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário disse esta organizado e nã esta 
fazendo uso. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

20.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

A equipe esta avaliando o usuário, pois o 
mesmo cada vez mais esta envolvido na 
criminalidade. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

20.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuária 

Segundo usuária, retomou o vinculo com a 
família e diminuiu o uso do crack.  

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

20.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária trouxe demanda de documentação, a 
equipe realizará o encaminhamento da mesma 
para o balcão da cidadania. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

20.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Boa 
Viage
m 

Acompa
nhar 
usuária 

Usurária estava na orla em Piedade, a mesma 
perguntou sobre sua situação na vepa, 
pontuamos para mesma que ela precisa dirigir-
se ate o local para maiores informações. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

21.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Candei
as 

Identific
ar area 

Fomos conhecer area, visando quais redes tem 
na localidade e se existe ponto de uso. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

21.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Piedad
e 

Identific
ar area 

Fomos conhecer area, visando quais redes tem 
na localidade e se existe ponto de uso. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

21.0
3.20
15 

Deslocame
nto de 
usuária 

Ibura(
Monte 
Verde) Deslocar 

Deslocamos usuária da sua Residência, ate o 
Apoio Jaboatão. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

21.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Monte 
Verde) 

Acompa
nhar 
usuária 

Acompanhamos usuária da sua residência, ate 
o Apoio em Jaboatão. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 
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21.0
3.20
15 

Busca 
ativa Aréias 

Sensibili
zar 
usuário 

Encontramos o usuário, segundo o mesmo, não 
esta no momento de procurar ajuda, disse 
ainda,  caso perceba-se procurará o serviço. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

21.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua Aréias 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

21.0
3.20
15 

Busca 
Ativa 

Pache
co 

Localizar 
e 
Sensibili
zar 

Localização e sensibilização do usuário de 
multiplas drogas, que após avaliação foi 
encaminhado ao pernoite do Apoio Jaboatão 

Atitudenas 
Ruas II 

Concluído 

21.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Pache
co 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário com várias comorbidades clinicas. Está 
sem fazer uso de SPAs há quase um mês. 
Realizado escuta familiar e interveções de 
clarificações quanto as possibilidades de 
encaminhamentos 

Atitudenas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

23.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Prazer
es 

Articular 
com a 
rede 

Fomos até a Delegacia de Prazeres, levar 
documentação com informações de usuários, 
solicitada pela equipe do local. 

Atitude nas 
ruas III 

Concluído 

23.0
3.20
15 

Outras 
ações 

Candei
as 

Administ
rativa 

Buscamos no Intensivo, material para ação no 
Presídio Feminino Colônia penal. 

Atitude nas 
ruas III 

Concluído 

23.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Alto 
da 
Bela 
Vista) 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário esta bastante organizado, terminando 
de construir uma casa e com vinculo fortalecido 
com a família. Segundo o mesmo ainda esta 
fazendo uso de maconha, Reforçamos a 
importância do processo de organização. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

23.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Alto 
da 
Bela 
Vista) 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária trouxe demanda de Problemas familiar, 
realizamos escuta da mesma, diante da 
demanda estamos avaliando o caso para 
melhor encaminhamento. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

23.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompa
nhar 
usuária 

Segundo usuária, encontra-se bem diminuiu 
bastante o uso e esta tentando se organizar. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

23.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário encontra-se bem, depois de um longo 
processo de cuidados de saúde. Dialogamos 
sobre a importância da continuidade desse 
cuidado. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

23.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Ibura(
Milagr
es) 

Divulgar 
o 
Program
a 

Passamos informações sobre o Programa, 
realizamos escuta do usuário que é 
acompanhado pela equipe do Atitude de 
Recife. 

Atitude nas 
ruas III 

Concluído 
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23.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Cajueir
o Seco 

Informar 
e 
Sensibili
zar 

Abordagem de rua na area de Cajueiro Seco, 
em duas localidades, gerando pessoas 
abordadas e sensibilização de usuários. 

Atitudenas 
Ruas II 

Concluído 

23.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Pache
co 

Acompa
nhar 
Usuário 

Usuário permanece com dificuldades para 
deambular. Relata que está sem fazer uso de 
SPAs, em escuta da familia, a equipe discute a 
possibilidade de encaminhamentos. 

Atitudenas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

23.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Cajueir
o Seco 

Acompa
nhar 
Usuário 

A equipe localizou o usuário,que em escuta 
relata está em situação de rua, foi orientado ao 
mesmo a retomar seu tratamento no CAPS AD, 
Centro Pop e Apoio Jaboatão. 

Atitudenas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

23.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Cajueir
o Seco 

Acompa
nhar 
Usuária 

Usuária com boas organizações,está 
conseguindo manter estratégias de redução de 
danos e cuidados. Encaminhada ao Balcão 
dacidadania para retirada de documentações 

Atitudenas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

23.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Cajueir
o Seco 

Acompa
nhar 
Usuária 

A usuária está sob efeito e a escuta foi 
realizada com seus familiares, a mesma 
permanece em uso intenso. Foi reforçado com 
a familia a questão do CAPS AD. 

Atitudenas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

23.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Marco
s 
Freire 

Acompa
nhar 
Usuária 

A usuária permanece fazendo uso de 
maconha,e seguindo a rotina de cuidados e 
organização da sua casa e seu filho, e foi 
dialogado com a mesma a possibilidade de tirar 
documentação no Multirão que irá acontecer 
em Muribeca. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

23.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Marco
s 
Freire 

Acompa
nhar 
Usuário 

O usuário segue em uso intenso, mas mostrou 
receptividade em dialogar com a equipe, onde 
ficou perceptivel que o vinculo familiar esta 
bastante fragilizado. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

23.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Candei
as 

Acompa
nhar 
Usuário 

A equipe acompanhou o usuário até a 
Comunidade Pequenos Profetas. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

23.0
3.20
15 

Deslocame
nto 

Candei
as 

Deslocar 
usuário 

A equipe deslocou o usuário até a Comunidade 
Pequenos Profetas. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 
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24.0
3.20
15 

Divulgação 
do 
Programa 

Engen
ho do 
Meio 

Divulgar 
o 
Program
a 

Divulgamos o Programa, no Prisídio Feminino 
Colônia Penal, através de participação da 
equipe e alguns usuários, usando  Capoeira e 
Percussão. 

Atitude nas 
ruas II e III Concluido 

24.0
3.20
15 

Oficina 
socioeduc
ativa 

Engen
ho do 
Meio 

Ineteraç
ão social 

Levamos instrumentos para realizar Maracatu, 
Afoxé e Capoeira. As reenducandas 
participaram da atividade e ação foi muito 
produtiva. 

Atitude nas 
ruas II e III Concluido 

24.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Jaboat
ão 
Velho 

Informar 
e 
Sensibili
zar 

Abordagem de rua na area de Jaboatão velho, 
nas Praças do Rosário e Metrô, gerando 
pessoas abordadas e sensibilização de usuários. 

Atitude nas 
Ruas I 

concluido 

24.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jaboat
ão 
Velho/ 
Engen
ho 
Velho 

Acompa
nhar 
Usuário 

A genitora informa que pessoas estão indo até 
a residência comprar droga,mas que o usuária 
nega está vendendo, a mesma está com desejo 
de residir em outro local, informa que já 
comunicou ao Conselho Tutelar não está tendo 
mas controle nas ações do usuário mais sem 
retorno ainda do Conselho. O usuário chega na 
residência ,mas fala pouco mas nada ligado ao 
assunto citado pela sua genitora 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

24.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jaboat
ão 
Velho 

Acompa
nhar 
Usuário 

O usuário permanece em uso intenso, 
permanece resistente a equipe, afirma está 
bem e solicita informações sobre emprego, 
conversamos sobre as possibilidades de iniciar 
a busca primeiramente fazendo o curriculo e 
depois está pesquisando vagas. 

Atitude nas 
Ruas I Em 

andament
o 

25.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Cajueir
o Seco Articular 

A equipe articulou com a Associação 
Educacional Cultural Esportiva e Recreativa do 
Jaboatão palestras e oficinas destinadas aos 
alunos de Balet e Futsal. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

25.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Cajueir
o Seco Articular 

A equipe articulou uma palestra  no CRAS de 
Cajueiro Seco destinado aos usuários do 
serviço. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

25.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Cajueir
o Seco Articular 

Foi articulado com a equipe da Unidade de  
Sáude da Familia Jardim Naútico palestra para 
os usuários do serviço. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
Jordão 

Acompa
nhar 
Usuário 

A genitora do usuário informa que ele está 
trabalhando informalmente em um armazém, e 
que está ancioso por que a sua companheira 
viakou para resolver problemas pessoais. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Jardim 
Jordão 

Acompa
nhar 
Usuária 

A usuária permanece em uso intenso, a equipe 
informa que as incrições do PRONATEC não 
estão abertas,mas que estamos buscando 
outros cursos para inserir a mesma. A  usuária 
solicita um encaminhamento para comunidade 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 
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terapeutica ciente que vamos verificar e na 
próxima semana terá o retorno. 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Barra 
de 
Jangad
a 

Acompa
nhar 
Usuário 

O usuário informa não está fazendo uso no 
momento, e que estava com proposta de voltar 
a estudar, então dialogamos sobre o Paulo 
Freire , o mesmo gostou da proposta e aceitou 
se inscrever, informamos dias e horários de 
estudo. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 

25.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua Pina 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitudenas 
Ruas III Concluído 

25.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Piedad
e 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitudenas 
Ruas III Concluído 

25.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Prazer
es 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitudenas 
Ruas III Concluído 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava fazendo uso de Alcool, o mesmo 
trouxe para equipe que  não esta usando crack. 
Reforçamos a importância do mesmo em 
praticar a Redução de danos. 

Atitudenas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuário 

Encontramos usuário trabalhando, em uma das 
obras que stão sendo realizada dentro da Feira 
em Prazeres, o mesmo disse que esta bem e 
tem aproveitado bastante o trabalho para 
refletir sua organização da melhor maneira. 

Atitudenas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Prazer
es 

Acompa
nhar 
usuário 

Encontramos o usuário na Feira em Prazeres, o 
mesmo encontra-se bem desorganizado, o 
convidamos para vir até o Apoio, segundo o 
mesmo chegará no dia seguinte. 

Atitudenas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário continua trabalhando como garçom na 
Praia em Piedade, disse que continua em 
situação de rua, mas tem se organizado da 
maneira que pode. 

Atitudenas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Encontramos usuário bastante desorganizado, 
realizamos relfexão com mesmo sobre sua 
desorganização. 

Atitudenas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário continua trabalhando no 
estacionamento do Bompreço, segundo o 
mesmo esta fazendo pouco uso de crack, 
dialogamos sobre estrategias do mesmo 
manter-se distante de riscos. 

Atitudenas 
Ruas III 

Em 
andament
o 
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25.0
3.20
15 

Acompanh
amento de 
Grupo 

Piedad
e 

Acompa
nhar 
usuários 

Realizamos Roda de Dialogo, sobre quais 
atitudes tomam em relação ao início de uma 
organização pessoal, a ideia foi provocar os 
usuários a refletirem nas ações que os mesmos 
realizam no cotidiano na interação social. 

Atitudenas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

25.0
3.20
15 Palestra 

Candei
as 

Apresent
ar 
Territóri
o  

A equipe apresentou o território de Barra de 
Jangada na proposta passar informação sobre a 
rede informal e formal á equipe tecnica do 
Apoio Jaboatão 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Curad
o IV 

Acompa
nhar 
usuária 

A usuária permanece em uso intenso informa 
não estar realizando o pré natal, a equipe tenta 
sensibiliza-la com relação a importância dos 
cuidados na gravidez.  

Atitude nas 
Ruas I   

Em 
Andament
o 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Curad
o IV 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário permanece em uso constante, porém 
permanece trabalhando no mercado informal, 
reforçado ao usuário a ida ao apoio nos finais 
de semana como forma de redução de danos. 

Atitude nas 
Ruas I   

Em 
Andament
o 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Curad
o I 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário estava dormindo, porém segundo 
sua genitora, não vem fazendo uso de 
substâncias psicoativas, a equipe tenta 
sensibilizar quanto ao encaminhamento para o 
CAPS SOLAR, porém a mesma mostra 
resistência.   

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andament
o 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Curad
o I 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário permanece recluso,com audiência 
marcada para o final do mês de Maio e a 
família encontra-se em processo de 
fortalecimento de vinculos. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andament
o 

25.0
3.20
15 

Acompanh
amento de 
Grupo 

Curad
o I 

Acompa
nhar 
usuários 

O grupo estavam fazendo uso de substâncias 
psicoativas. Realizado intervenções quanto aos 
cuidados pessoais e redução de danos. 

Atitudenas 
Ruas I 

Em 
andament
o 
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26.0
3.20
15 

Acompanh
amento de 
Grupo 

Imbiri
beira 
(Ilha 
de 
Deus) 

Acompa
nhar 
usuários 

Os usuários estavam fazendo uso de alcool e 
cola, então  dialogamos sobre redução de 
danos.  

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

26.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Imbiri
beira 
(Ilha 
de 
Deus) 

Articular 
com a 
rede 

A equipe foi até o local saber informações de 
uma usuária, e aproveitou e dialogou sobre as 
propostas e desenvolvimento do projeto 
Mulher Virtuosa. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

26.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Imbiri
beira 
(Ilha 
de 
Deus) 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário diz está bem , e pede informações 
sobre o encaminhamento para o Centro da 
Juventude, o usuário tem discurso superficial 
por está próximo de outras pessoas da 
comunidade. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

26.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Imbiri
beira 
(Ilha 
de 
Deus) 

Acompa
nhar 
usuária 

A usuária diz está seguindo sua organização 
seguindo seus cuidados e cuidando das suas 
filhas,e está  há 2 meses sem fazer uso ela 
informa que separou do companheiro há 1 
semana. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

26.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Imbiri
beira 
(Ilha 
de 
Deus) 

Informar 
e 
Sensibili
zar 

Abordagem de rua na area de Ilha de Deus, 
gerando pessoas abordadas e sensibilização de 
usuário. 

Atitude nas 
Ruas II   concluido 

26.0
3.20
15 

Divulgação 
do 
Programa 

Murib
eca 

Divulgar 
o 
Program
a 

Divulgamos o Programa na Ação Prefeitura na 
Rua. 

Atitude nas 
ruas I Concluido 

26.0
3.20
15 

Deslocame
nto 

Prazer
es 

Deslocar 
usuária A equipe deslocou a usuária para CTA. 

Atitude nas 
Ruas I 

Concluido 

27.0
3.20
15 

Deslocame
nto 

Candei
as 

Deslocar 
o 
usuário 

A equipe deslocou o usuário até a Comunidade 
Pequenos Profetas. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

27.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Candei
as 

Acompa
nhar 
usuário 

A equipe acompanhou o usuário até a 
Comunidade Pequenos Profetas. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

27.0
3.20
15 

Visita 
domiciliar 

Paulist
a 

Acompa
nhar 
familia  

A familia do usuário informou que os 
traficantes permanecem rodando a residência, 
e que estão procurando o usuário, mas que 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 
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estão mas tranquilos já que o usuário aceitou 
seguir com os cuidados. A familia aproveitou e 
enviou pertences para o usuário e pediu para 
informar que vai fazer a visita ao mesmo no 
sábado. 

26.0
3.20
15 

Divulgação 
do 
Programa 

Ibura(
Cohab
) 

Divulgar 
o 
Program
a 

Realizamos divulgação do Programa, na praça 
da Cohab no Ibura. No local foram relaizadas 
algumas apresentações  como Teatro e Dança, 
por pessoas de diversas Igrejas. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

26.0
3.20
15 

Visita 
domiciliar 

Ibura(
Monte 
Verde) 

Demand
a da 
família 

Realizamos escuta dos Familiares da usuária, 
também fomos buscar alguns pertênces da 
mesma, que se encontra na modalidade de 
pernoite no Apoio. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

26.0
3.20
15 

Deslocame
nto de 
usuário 

Candei
as Deslocar Deslocamos usuários para o Intensivo Jabotão. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

26.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Ibura(
Cohab
) 

Identific
ar área 

Realizamos identificação da Área, para atuação 
noturna da Equipe. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

27.0
3.20
15 

Deslocame
nto de 
usuário 

Candei
as Deslocar 

Deslocamos  usuário do Apoio Jaboatão, até o 
Apoio do Cabo. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

27.0
3.20
15 

Deslocame
nto de 
usuário Cabo Deslocar 

Deslocamos usuário do Apoio Cabo, até o 
Apoio Jabotão. 

Atitude nas 
ruas III Concluido 

27.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual Aréias 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário recebeu bem a equipe, disse que se 
percebe no uso abusivo, convidamos o mesmo 
para vir até o Apoio, segundo o mesmo visitaria 
o serviço no dia seguinte. 

Atitude nas 
ruas III 

Em 
andament
o 

27.0
3.20
15 

Acompanh
amento de 
Grupo 

Cavale
iro 
(merca
do) 

Acompa
nhar 
usuários 

Usuários que são acompanhados não foram 
localiazdos. 

Atitudenas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

27.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Cavale
iro  

Acompa
nhar 
usuário 

A genitora do usuário informa que ele 
encontra-se bem, está trabalhando, e que não 
está fazendo uso. 

Atitudenas 
Ruas I 

Em 
Andament
o 

27.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Cavale
iro  

Acompa
nhar 
usuária 

A usuária encontra-se bastante debilitada 
devido a seu uso intenso de álcool. A equipe 
buscou sensibilizar e conscientizar a mesma 
para cuidar-se,  buscando estratégias de 
redução de danos. 

Atitudenas 
Ruas I 

Em 
Andament
o 
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27.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Moren
o 

Acompa
nhar 
usuário 

A genitora do usuário informa que o mesmo 
encontra-se bem. 

Atitudenas 
Ruas I 

Em 
Andament
o 

27.0
3.20
15 

Visita 
domiciliar 

Moren
o 

Acompa
nhar 
familia  

A equipe buscou sensibilizar a família para 
buscar acompanhamento psicoterápico.  

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andament
o 

28.0
3.20
15 

Deslocame
nto 
Individual 

Candei
as 

Deslocar 
Usuário 

Deslocamento do Usuário à Emergência do 
Hospital Ulisses Pernambucano 

Atitude nas 
Ruas I Concluído 

28.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Candei
as 

Acompa
nhar 
Usuário 

Acompanhamento do usuário do Apoio 
Jaboatão à emergência psiquiatrica 

Atitude nas 
Ruas I Concluído 

28.0
3.20
15 

Outras 
ações 

Candei
as 

Atividad
e interna Ficamos no Apoio, dando suporte a equipe. 

Atitude nas 
ruas I Concluido 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Marco
s 
Freire 

Acompa
nhar 
usuário 

O usuário fez uso no final de 
semana,dialogamos sobre estrátegias de 
redução de danos , e após o diálogo ficou 
acordado que o mesmo vai usar o tempo livre 
para resolver questões pessoais, começando 
pela documentação. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Marco
s 
Freire 

Acompa
nhar 
usuária 

A usuária não estava na residência e os vizinhos 
informaram que a genitora da mesma passou 
mal e está internada e a usuária está com ela 
no hospital. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amentoind
ividual 

Marco
s 
Freire 

Acompa
nhar 
usuária 

A usuária está fazendo uso intenso , e está com 
suspeita de gravidez , a mesma deseja aderir 
aos cuidados mas precisa pagar a dívida , e está 
se organizando para pagar até a próxima 
semana, 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Murib
eca Mapear 

Mapeamos o território  para identificações de 
possiveis usuários 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Visita 
Domiciliar 

Ibura(
Alto 
Bela 
Vista) 

Acompa
nhar 
usuário 

Chegamos até a residencia do usuário, mas não 
encontramos ninguém em casa. 

Atitude nas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Visita 
Domiciliar 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária não estava na residência, segundo um 
rapaz que recebeu a equipe. 

Atitude nas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Alto 
Bela 
Vista) 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária esta conseguindo uma boa 
organização, a mesma esta trabalhando com 
vendas de Coxinhas em sua Residência. 
Reforçamos com uma boa conversa sobre a 

Atitude nas 
Ruas III 

Em 
andament
o 
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importância da organização Pessoal e 
Profissional.. 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária disse que esta tentando resolver suas 
demandas de saúde, reforçamos com a mesma 
a importância desses cuidados. A mesma disse 
ainda que esta fazendo Redução de danos em 
relação ao uso do crack. 

Atitude nas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Milagr
es) 

Acompa
nhar 
usuário 

Segundo usuário, encontra-se bem e tem 
passado mais tempo dentro de sua residencia, 
pois assim consegue não fazer uso. 

Atitude nas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Candei
as 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária estava dormindo próximo a orla em 
Candeias, ainda acordou falou com a equipe e 
retornou a dormir. 

Atitude nas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Candei
as 

Acompa
nhar 
usuário 

Usuário estava sentando em uma das calçadas 
em Candeias, tentamos conversar com o 
mesmo, mas ele mostrou-se não muito afim de 
dialogar, respeitamos e seguimos para nossas 
atividades. 

Atitude nas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Alto 
Bela 
Vista) 

Acompa
nhar 
usuário 

Segundo a avó do usuário, o mesmo encontra-
se bem e esta conseguindo se organizar, tanto 
no Pessoal quanto no Profissional e Familiar.  

Atitude nas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Cajueir
o Seco 

Acompa
nhar 
Usuário 

Usuário permanece em uso intenso de álcool, 
em situação de rua.Realizado escuta e 
intervenções pontuais visando a orientações e 
clarificação de seu momento atual 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Cajueir
o Seco 

Mapear 
Área 

Mapeamento da area, vislumbrando a  
identificação de usuários e possibilidades de 
articulações com a rede informal, o que gerou a 
articulação com a Escola de Futebol Feminino 
Revelação. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

30.0
3.20
15 

Articulaçã
o de Rede 

Cajueir
o Seco 

Pactuar 
ação 

Articulação com o reponsavel da Escola de 
Futebol Feminino, em Cajueiro Seco para 
possibilidades de ofcinas socioeducativa 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amento de 
Grupo 

Brasili
a 
Teimo
sa 

Acompa
nhar 
Usuários 

Escuta dos usuário que estavam fazendo uso de 
Alcool. No momento, realizado intervenções e 
pontuações sobre as estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
andament
o 

30.0
3.20
15 

Encaminha
mento 

Brasili
a 
Teimo
sa 

Encamin
har 
Usuário 

Encaminhamento do usuário para o CAPS AD 
José Lucena. Para possibilidades de cuidados  

Atitude nas 
Ruas II Concluído 
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30.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Brasili
a 
Teimo
sa 

Acompa
nhar 
Usuário 

Reencontrado usuário que informa a equipe de 
sua mudança de moradia e de seu bem-estar, 
atualmente não está mais fazendo uso de SPAs. 
O Acompanhamento está em processo de 
encerramento 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Brasili
a 
Teimo
sa 

Acompa
nhar 
Usuário 

Usuário vem utilizando-se de estratégias de 
redução de danos. Retornou a sua casa e 
mantem-se no trabalho informal 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

30.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Brasili
a 
Teimo
sa 

Acompa
nhar 
Usuária 

Vem apresentando boa evoluções, 
conseguindo pensar em planejamentos futuros. 
No momento, está focada nos cuidados 
proprios e de sua familia 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andament
o 

31.0
3.20
15 Reunião 

Curad
o- 
Recife 

Avaliar a 
Ações 

Fórum para avaliação da segurança no espaço 
interno do CEASA, havendo discursão sobre as 
melhores intervenções para o momento, bem 
como a apresentação das possiveis atividades 
realizadas pela equipe do Atitude nas Ruas 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

31.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Ibura(
Monte 
Verde) 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
Ruas III Concluido 

31.0
3.20
15 

Abordage
m de Rua 

Dois 
Carnei
ros 

Divulgar 
o 
Program
a Passar informações sobre o programa. 

Atitude nas 
Ruas III Concluido 

31.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Dois 
Carnei
ros 

Identific
ar área 

Fomos conhecer area, visando quais redes tem 
na localidade e se existe ponto de uso. 

Atitude nas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

31.0
3.20
15 

Mapeame
nto 

Ibura(
Monte 
Verde) 

Identific
ar área 

Fomos conhecer area, visando quais redes tem 
na localidade e se existe ponto de uso. 

Atitude nas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

31.0
3.20
15 

Visita 
domiciliar 

Ibura(
Monte 
Verde) 

Demand
a da 
família 

Dialogamos com familiares da usuária, 
reforçando aimportância da família nesse 
processo de mudança da usuária. 

Atitude nas 
Ruas III 

Em 
andament
o 

31.0
3.20
15 

Acompanh
amento 
Individual 

Ibura(
Monte 
Verde) 

Acompa
nhar 
usuária 

Usuária disse esta bem, não fez uso esses 
ultimos dias. Reforçamos com a mesma a 
importancia da mesma se perceber e o quanto 
a mesma se desorganiza quando esta fazendo 
uso abusivo. 

Atitude nas 
Ruas III 

Em 
andament
o 
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7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 O mês de março foi vivenciado de maneira mais tensa na unidade, em virtude do 

transtorno na questão do pagamento do salário dos funcionários, fato que fora 

inesperado por todos. Destaca-se que a situação ficou fragilizada, em decorrência da 

certeza, gerada, outrora, pela executora, de sempre garantir tal pagamento. Assim, a 

equipe conseguia manter a qualidade das atividades, mesmo diante de relevantes 

adversidades.Dessa forma, ao perceber que nem sempre os esforços do IEDES são 

suficientes,  um clima de instabilidade imperou por vários dias deste mês. 

 Por outro lado, persistiu a sensação de insegurança estabelecida no entorno do 

Apoio. O sentimento de insatisfação vem crescendo por parte dos vizinhos, fato que 

gera comportamentos de hostilidades para com funcionários e/ou usuários. Mantem-se 

constantemente pessoas acionando a unidade para dirigir ameaças ou, por vezes, 

identificando-se como policiais, sem, contudo, apresentarem documento de 

identificação.  Neste contexto, presenciamos fortes ameaças de um usuário dirigidas a 

uma técnica social. Após o conhecimento, por parte da equipe, que tal usuário repetira 

esse comportamento no intensivo deste Nucleo, realizando “campanas” aguardando o 

funcionário que representava seu desafeto, esta coordenação, em conjunto com a de 

Nucleo, optou por afastar a tecnica, a qual já cumpria seu aviso prévio, a fim de garantir 

sua integridade física. 

 Tais situações favoreceram a aproximação com a Polícia Militar. Atualmente, a 

corporação do 6º Batalhão mostra-se bastante solícita às demandas do ATITUDE, bem 

como empenha-se em estratégias para aumentar a sensação de segurança nas 

proximidades do Centro. Da mesma forma, o Gabinete de Gestão Integrada do 

Municipio vem planejando intervenções no sentido de promover uma maior retaguarda 

aos dispositivos do ATITUDE em Jaboatão.  
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 Ratifica-se que os oficiais do 6º Batalhão, insistem em orientarmos à instalação 

de maquinas que captem imagens da parte externa da unidade. O pleito já está na 

apreciação da Executora.  

 As reuniões setoriais foram mantidas, no intuito de alinhar formas de atuação 

entre os diversos funcionários desta casa. De relevante valor, tais discussões vêm 

repercutindo em maior protagonismo profissional, fato que vem gerando maior 

propositura dos funcionários. Registra-se o desligamento de três funcionários 

este mês: uma técnica social de Psicologia; uma tecncia social de Serviço Social e 

ummotorista. A primeira por apresentar dificuldade com a rotina dinâmica do Apoio, 

estando ainda em período de experiência; a segunda, mostrava-se num desgaste, em 

virtude das pressões vivenciadas na unidade;já o terceiro, alegou necessitar se afastar, 

pois não estava se identificando com o Programa, em alguns momentos.   

 Compartilha-se a excelente aceitação que o Programa Paulo Freire vem 

encontrando no Núcleo. De forma pioneira, a Secretaria de Educação do Estado em 

parceria com o ATITUDE, por meio do referido Programa, oferta um processo de 

alfabetização, não formal, com intuito de inserção na educação formal, para pessoas 

que,por algum motivo,não conseguiram acessar/ingressar essa educação.  Os encontros 

acontecem no Apoio, mas contam com a presença de usuários do Apoio e do Intensivo. 

 Em 03/03, ocorreu participação do ATITUDE em reunião sobre o CEASA.  A pauta 

que motivou nossa presença, a convite da Estação do Governo Presente de Afogados, 

referia-se ao crescente consumo de substancias psicoativas naquele Centro. 

Posteriormente, a discussão possibilitou desdobramentos em outras reuniões menores, 

a fim de discutir ações, especificas e focais , com a parceria do ATITUDE, Governo 

Presente, CEASA e UNINASSAU. 

 Em 03/03, houve uma reunião com a executora e o Núcleo de Jaboatão, 

enfatizando questões sobre Recursos Humanos, momento em que as coordenações 
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puderam compartilhar suas dificuldades, bem como avanços, almejando planejamento 

mais próximo da realidade de cada unidade. 

 Em 06/03, este serviço recebeu a visita da Sra. Julieta, responsável pela inserção 

socioprodutiva, junto à Secretaria Executiva de Politicas sobre Drogas, no intuito de 

conhecer as demandas advindas do público atendido pelo Apoio. 

 Em 11/03, realizada a primeira reunião colegiada com a Secretaria, momento 

dedicado a informes e trocas entre os serviços. 

 Em 16/03, realizada reunião com IEDES e o Nucleo de Jaboatão dos Guararapes, 

com a finallidade de melhorar o alinhamento das informações e procedimentos. 

 Em 17/03, realizada reunião com representantes do Programa Paulo Freire para 

avaliar e estruturar melhor procedimentos diários. 

 Em 19/03, organizou-se uma forma de funcionamento extraordinário, com 

equipe reduzida, por força do atraso salarial. Tal funcionamento representou um 

cuidado, mínimo, com os profissionais. Todavia, em virtude da efetivação de parte do 

pagamento, o esquema fora descartado. 

 Em 24/03, ocorreu  a segunda reunião colegiada com a Secretaria, momento em 

que fora iniciada discussão sobre objetivos, metodologia e procedimentos nos Centros 

de Acolhimentos Intensivos. 

 Retomou-se o momento de discussões entre o CAPS Ad e o ATITUDE, em 27/03, 

a fim de promover um melhor acolhimento aos usuários atendidos pelos dois serviços, 

concomitantes. 

 Em virtude das dificuldades enfrentadas nos registros dos dados quantitativos, o 

IEDES solicitou um momento, 30/03, dos Núcleos do Cabo e de Jaboatão com os 

funcionários da Secretaria responsáveis pela compilação quantitativa, visando 

esclarecer todos os procedimentos e manejos. 
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 Em decorrência da necessidade de substituição dos profissionais afastados, por 

vezes, esta coordenação técnica precisou comparecer junto a executora para participar 

do processo seletivo. 

 Urge esclarecer que uma vez por semana, esta coordenação participa de reunião 

com as equipes da rua, objetivando planejar e avaliar as ações, bem como oportunizar 

momentos de trocas entre os profissionais. 

 A consultoria esteve presente durante as discussões na reunião  técnica dos 

dias11 e 25.  

 No mês em tela, aconteceram quatro reuniões técnicas. Faz-se necessário 

compartilhar a estrutura que se propõe às reuniões: mantêm-se a parte dos informes 

administrativos e discussões de casos emblemáticos; porém, inseriu-se um (re) debruçar 

nas principais temáticas de nossa atuação. Assim, dividiu-se a equipe em subgrupos, 

estando, cada um, responsável, nesse primeiro momento, por um eixo da Assistência 

Social. A experiência vem se mostrando bem saudável, proporcionando uma retaguarda 

mais sólida à equipe durante seus posicionamentos diários. Por outro lado, a cada 

reunião, uma equipe do ATITUDE nas ruas apresenta um território aos outros 

profissionais, na perspectiva de aproximação/conhecimento. 

 Nos dias de março, este Apoio continuou enfrentando várias dificuldades 

relacionadas à informática, fato que acarretou sérios transtornos para o repasse das 

informações, em especial, dos dados quantitativos. Destaca-se a fragilidade do antivírus, 

além da morosidade da internet.  

 Durante o mês, este Apoio funcionou com dois profissionais a menos, os quais 

foram desligados em fevereiro, quais sejam: recepcionista e educador noturno. 

 Realizado momento de integração, esclarecimento e festivo na Colônia Penal 

Feminina do Bom Pastor, em 24/03, como participante da semana comemorativa ao Dia 

Internacional da Mulher.  



 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude – SDSCJ 

Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas 

Gerência Geral de Política sobre Drogas – GPD 

Superintendência de Atenção aos Usuários de Drogas e Seus Familiares 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

JABOATÃO DOS GUARARAPES 

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

71 

 

 Convém ressaltar que, no mês em pauta, a reunião do GGIM (Gabinete de Gestão 

Integrada do Município), dedicou uma pauta especial para articulação de atores 

municipais relevantes para o fortalecimento do ATITUDE em Candeias, planejando 

momentos de esclarecimento e (des)construção de conceitos sociais. 

 Mantivemos as reuniões de núcleo, as quais são avaliadas como preciosas, no 

sentido de estreitar a comunicação e definir a atuação que o Núcleo adotará frente às 

diversas demandas apresentadas.  
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  ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 04 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 04 

REUNIÃO INTERSETORIAL 1 

ESTUDO DE CASO 24 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 01 

CONSULTORIA 02 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 02 

TOTAL  

 

  

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO  2 02 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 4 04 
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8. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 
CENTROACOLHIMENTO 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 

1081 

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

502 

DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

APOIO 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

SEXO 
FAIXA ETÁRIA 

TOT
AL 

0 A 
11 

12 A 
17 

18 A 
23 

24 A 
29 

30 A 
40 

41 A 
59 

60 EM 
DIANTE 

NÃO 
INFORMADO 

MASCULI
NO 

0 1 43 46 27 13 0 0 130 

FEMININ
O 

0 0 16 6 11 3 0 0 36 

TOTAL 0 1 59 52 38 16 0 0 166 

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) 

63 166 25 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

01 08 09 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

02 0 02 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

159 07 0 166 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

03 0 03 

  

 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

19 77 96 
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GRUPOS ÉTNICOS 

COR / RAÇA TOTAL 

BRANCA 31 

PRETA 30 

PARDA 101 

AMARELA 2 

INDÍGENA 2 

TOTAL 166 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 100 

1/4 SALÁRIO MÍNIMO 13 

1/2 SALÁRIO MÍNIMO 10 

1 SALÁRIO MÍNIMO 22 

2 SALÁRIOS MÍNIMOS 15 

3 SALÁRIOS MÍNIMOS 3 

ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 1 

NÃO INFORMADO 2 

TOTAL 166 

 
TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

Grupos Operativos Meta Mínima - 04 

Grupo Psicólogo 04 

Grupo de Serviço Social 04 

Grupo de Qualidade de Vida 05 

Total 13 

Atendimento Individual Meta Mínima - 50 

Atendimento Assistente Social 208 

Atendimento Psicólogo 357 
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TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

SUBSTÂNCIA PSICOATIVA TOTAL 

Atendimento Qualidade de Vida 166 

Total 731 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

Oficinas 15 42 

Atendimento à Família 50 51 

Grupo Família 4 04 

DEMANDA DE ATENDIMENTO TOTAL 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM, ACOLHIMENTO DE NOVOS 

USUÁRIOS E USUÁRIOS RE-ACOLHIDOS 
69 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL À FAMÍLIA 42 

VISITA DOMICILIAR 02 

ASSEMBLEIA  03 

ATENDIMENTO NO TERRITÓRIO (EM CONJUNTO COM O 

ATITUDE NAS RUAS) 
0 

OUTROS/QUAIS : 03 - (Visita Hospitalar=02; visita à unidade 

prisional=01 ) 
03 

TOTAL GERAL 119 
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CRACK 143 

ÁLCOOL 9 

MACONHA 5 

COCAÍNA 4 

OUTROS 5 

TOTAL 166 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

ORIGEM DA DEMANDA TOTAL 

ESPONTÂNEA 60 

APROXIMAÇÃO DE RUA 3 

ATITUDE NA RUA 25 

REDE SUAS 15 

REDE SUS 4 

CONSELHO TUTELAR 1 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

MÍDIA 1 

OUTRO(A) USUÁRIO(A) 45 

OUTRA ORIGEM 7 

SEGURANÇA PÚBLICA 4 

PODER JUDICIÁRIO 0 

0800 (ATITUDE) 1 

TOTAL 166 

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

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 20 

AIS 02 03 

AIS 03 24 

AIS 04 02 

AIS 05 05 

AIS 06 96 

AIS 07 02 
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AIS 08 01 

AIS 09 04 

AIS 10 04 

AIS 11 01 

AIS 12 01 

AIS 14 02 

Total Geral 166 

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

 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 0 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 08 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO POR USO DE DROGAS 0 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 06 

OUTROS (ABANDONO) 07 

TOTAL 21 

TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISSIONAL TOTAL 

SIM 74 

NÃO 92 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 166 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 81 

NÃO 85 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 166 
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DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 78 

NÃO 88 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 166 
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 REDE SUAS QUANT. 

CRAS 02 

CREAS 01 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 
POPULAÇÃO DE RUA 

06 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 24 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 14 

CONSELHO TUTELAR 01 

CENTRO DA JUVENTUDE 01 

OUTROS 0 

TOTAL 49 

  

REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 09 

CTA 12 

CAPS II 01 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 18 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 03 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 04 

HOSPITAL GERAL 12 

UPA 08 
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OUTROS (08-USF; 01-Hospital Correia Picanço) 09 

TOTAL 76 

  

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 14 

INSS 0 

ONG 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 08 

OUTROS 0 

TOTAL 22 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 02 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

TRABALHO INFORMAL 02 

TRABALHO FORMAL 0 

OUTROS 0 

TOTAL 04 

9. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 
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*Convém destacar que os espaços para realização de oficianas estão sendo (re)mapeados/ (re)pactuados, 

a fim de possibilitar construção participante da rede, garantindo um trabalho continuo, após a execução 

de cada oficina. 

 

 

  

AÇÕES 
META 
MÍNIMA 

METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 223 

ABORDAGEN NAS RUAS (PESSOAS) 600 2043 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 22 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 39 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 09 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 05* 

AÇÕES METAS EXTRAS EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 06 

VISITA DOMICILIAR 17 

ABORDAGEM DE RUA 23 

REUNIÕES 03 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 09 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 03 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 16 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 14 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 150 

OUTRAS AÇÕES 06 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 
REALIZADAS 

02 

TOTAL 249 
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Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude – SDSCJ 

Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas 

Gerência Geral de Política sobre Drogas – GPD 

Superintendência de Atenção aos Usuários de Drogas e Seus Familiares 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

JABOATÃO DOS GUARARAPES 

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

84 

 

11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

 No mês de março, o Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão insistiu no seu 

propósito de garantir atenção à população em extrema vulnerabilidade social, a qual 

expressa maior necessidade dos serviços socioassistenciais.  

 Convém ressaltar que o funcionamento desta unidade, no referido período, 

continuou  esbarrando em dificuldades estruturais que, por vezes, permaneceram 

limitando espaços para a execução das atividades propostas. Ressalta-se, mais uma vez, 

a dificuldade com os portões da casa, os quais não oferecem qualquer segurança à 

equipe e usuários, bem como o nível de calor, no imóvel, fato que dificulta a dinâmica 

da casa.  

 Na oportunidade, destaca-se a atenção e cuidado que o IEDES vem apresentando 

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

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

necessidades emergenciais e providenciar as medidas cabíveis. 

 Todavia, é necessário ratificar todas as dificuldades enfrentadas, durante o 

período em analise, devido a morosidade/ausenciado repasse do recurso financeiro à 

executora. Tal fato, reverberou na fragilidade do pagamento de funcionários, 

fornecedores, oficineira e consultoria, alem de impossibilitar a aquisição de produtos 

básicos para a realização das atividades, como também inviabilizou serviços essenciais 

à manutenção da casa. 

 No mês em analise, a equipe observou, durante as assembléias, principalmente, 

que os usuários apresentaram amadurecimento emocional, que repercute na 

minimização de conflitos gerados pela própria convivência diária. Por outro lado, 

solicitaram a presença de representantes da Secretaria e da Executora, no intuito de 

poderem compartilhar todas as dificuldades enfrentadas neste Apoio, apresentando 

algumas sugestões. 
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 Destaca-se que continuamos no aguardodo agendamento da reunião entre os 

agentes envolvidos nas ações de rua, conforme solicitação à coordenação Municipal de 

Política sobre drogas de Jaboatão, pleito, por vezes, reiterado durante o mês. 

 É nítida a vontade de fazer acontecer em todos os lados. Essa força tem trazido 

um novo olhar para o Apoio de Jaboatão. A equipe vem investindo, constantemente, em 

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

é perceptível o aumento nas participações de grupos, sendo estes reconhecidamente 

locais de troca e crescimento.  

 Diante do exposto, percebe-se que adequações  são bem necessárias com vistas 

à melhoria contínua do processo de construção e reconstrução de procedimentos e 

dinâmicas, seja de usuários ou dos profissionais, no intuito de viabilizar o alcance dos 

objetivos perseguidos por todos.  
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12. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
ATITUDE nas Ruas 

Divulgação do Programa em Afogados 
Oficina na Estação do Governo Presente em 

Jaboatão 

Mapeamento Conjunto Habitacional 

Fazenda Suassuna 

Oficina na Escola Estadual Compositor 

Luiz Gonzaga 
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Centro de Acolhimento e Apoio 
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ANEXOS 

QUADRO DE CIs – MARÇO/2015 (ACOMPANHAMENTO) 

ITEM Nº DA CI DATA ASSUNTO SITUAÇÃO 

01 52 02/03 
Solicitação de 

Diárias 
Pendente 

02 53 02/03 
Solicitação de 

Diárias 
Pendente 

03 54 02/03 
Solicitação de 

Diárias 
Pendente 

04 55 02/03 
Solicitação de 

Diárias 
Pendente 

05 56 02/03 
Solicitação de 

Diárias 
Pendente 

06 57 02/03 
Solicitação de 

Diárias 
Pendente 

07 58 02/03 
Solicitação de 

Diárias 
Pendente 

08 59 02/03 
Solicitação de 

Diária 

Pendente 

09 60 02/03 
Solicitação de 

Diária 

Pendente 

10 61 
02/03 Solicitaçaõ de 

extras 

Pendente 

11 62 
02/03 Solicitaçaõ de 

extras 

Pendente 

12 63 
02/03 Solicitaçaõ de 

extras 

Pendente 

14 65 
03/03 Solicitaçaõ de 

extras 

Pendente 

15 66 
05/05 Solicitaçaõ de 

extras 

Pendente 
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16 68 
05/05 Solicitação de 

Diária 

Pendente 

17 72 
20/03 Solicitação de 

relógio de gás 

Pendente 

18 75 

20/03 Solicitação de 

material de 

expediente e 

oficina 

Pendente 

19 76 

24/03 Solicitação de 

material para 

manutenção da 

piscina 

Pendente 

20 78 

24/03 Solicitação de 

reparo da bomba 

da piscina 

Pendente 

21 79 

26/03 Solicitação de 

reparo/substituição 

da geladeira 

Pendente 

23 81 

27/03 Solicitação de 

teclado para 

computador 

Pendente 

24 83 27/03 Conserto de Celular Pendente 

25 84 
31/03 Conserto de Ar 

Condicionado 

Pendente 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  
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NÚCLEO: JABOATÃO DOS GUARARAPES MÊS/ANO: MARÇO/2015 
 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 O presente relatório tem como objetivo apresentar a Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos e ao IEDES, de maneira qualitativa e quantitativa, as atividades 

realizadas no Centro de Acolhimento Intensivo de Jaboatão, no período de MARÇO DE 2015. 

Descrevemos neste documento todas as ações desenvolvidas na referida unidade, durante o 

corrente mês, como grupos, passeios culturais, oficinas, atendimentos à família, atendimentos 

individuais, atividades externas, reuniões, investimentos na inserção sócio produtiva entre 

outras. Durante o mês em pauta, contabilizou-se 18 (DEZOITO) admissões, sendo oriundos do 

Apoio de Jaboatão dos Guararapes 11 (onze); (JB. 1316); (JB.569); ( RC.01.1281);( 

JB.1239);(RC.01.220);(RC.01.2332);(JB.540);(JB.943);(RC.01.2205); (RC.01.__); (Cr. 933). 

Houveram também 03 (TRÊS) admissões oriundas do Apoio Cabo (CB.1.302);( CB.674);( CB.28);  

01 (UMA) oriunda do Intensivo cabo; (CB.61); do Intensivo Caruaru 01 (UM); (CR.820), e dois 

oriundos do Intensivo Recife( RC.01.4133); (JB.551). 

 Nesse período, continuamos com a alteração na capacidade máxima de usuários para 

acompanhamento, como forma de prestar retaguarda ao Núcleo Recife. Dessa forma, 

mantivemos acolhimento para atender até 33 (trinta e três) pessoas neste Centro de 

Acolhimento Intensivo.  No que tange aos desligamentos, existiram 15 (QUINZE) durante o mês 

em tela, sendo, 06 (SEIS) por solicitação de registro: ( JB.1277);( RC.01.3947);( JB.1287);( 

JB.990);( RC.01.4030);(JB.1247), 01 (UM) por uso de drogas ( RC.01.2621), 02 (DOIS) por 

avaliação técnica ( JB.25); (JB.1248), 01 (UM) por agressão física (JB.1079), por agressão verbal  

02 (DOIS) (JB.986);( JB.1053); por conclusão de Pia 01(UM); (RC.01.4105);  por transferência  01 

(UM) (RC.01.3842) e por abandono 01 (UM); (RC.01.1744). 
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2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

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

Telefones de Contato: 3468-0058 / 89235524 

Executora: IEDES 

E-mail: atitudeintensivo.jaboatao@gmail.com 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA PRISCILA CRISTINA LINHARES DE CARVALHO 

SUPERVISÃO MARCIA CRISTINA DA SILVA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA CRISTINA CHAGAS PATRIOTA 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA DENISE DE FARO FERNANDES 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL ELISANGELA VICTOR DA SILVA 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL HELLEN SUSY DA SILVA RAMOS 

TÉCNICO EM QUALIDADE DE VIDA ANNE CRISTINA VERÇOSA 

CUIDADORES CRISTIANE LINS DE LIRA 

CUIDADORES IVANEIDE MARIA DOS SANTOS 

EDUCADOR SOCIAL MARCIA MARIA DE OLIVEIRA 

EDUCADOR SOCIAL CRISTIANO JOSE DA SILVA 

EDUCADOR SOCIAL RIVERSON JOSE DE MELO VICENTE 

EDUCADOR SOCIAL DAYANE PATRICIA BOYER OLIVEIRA DE MORAES 

EDUCADOR SOCIAL EDVAN SATURNINO MARTINS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO MAYARA SUELLE MARIA DA SILVA 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA DE LIMA ALVES 

AUXILIAR DE COZINHA CLAUDIA XAVIER DE OLIVEIRA BEZERRA 

AUXILIAR DE COZINHA MARIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA 

SERVIÇOS GERAIS LUCICLEIDE MARIA DOS SANTOS 

mailto:atitudeintensivo.jaboatao@gmail.com
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MOTORISTA BRENO CESAR DA SILVA RANGEL 

MOTORISTA ERISVALDO MENDES 

MOTORISTA ERIVAN LIRA DO NASCIMENTO 

MOTORISTA OSVALDO JOSE DA SILVA 

VIGIA EDMILTON GOMES BARBOSA 

VIGIA JADILSON RAMOS DE FREITAS 

VIGIA JOSE ALVES BARBOSA IRMAO 

VIGIA JOSE ROBERTO DA SILVA 

   

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

ASSISTENTE SOCIAL  LAIS BATISTA BOTELHO 

MOTORISTA IRANDIR LUIZ DE LIMA 

 

 

5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

 

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

desenvolvidas, durante o mês de Março de 2015, na unidade do Centro de Acolhimento 

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

concretos sobre a operacionalização do referido Programa, possibilitando uma melhor 

visibilidade e avaliação de resultados. 

Aos usuários do Centro de Acolhimento Intensivo, além dos atendimentos individuais 

para acompanhamento do processo de cuidado dos acolhidos, com desenvolvimento de 

trabalhos individuais e coletivos, realizamos também um investimento grande nos grupos com 

o objetivo de refletir sobre comportamentos que vinham prejudicando o coletivo como: 
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impulsos explosivos, intolerantes, ameaçadores, agressivos e desrespeitosos, uso de drogas 

dentro espaço, expectativas e projeto de vida. Também trabalhamos as temáticas referentes às 

relações interpessoais, convivência no Centro e mediação de conflitos.  

A família continua sendo estimulada, acolhida e trabalhada nas ações acima citadas. O 

acompanhamento destinado também aos familiares se dá de forma sistemática, através de 

escuta qualificada e orientações que podem colaborar com o processo de superação das 

dificuldades e reestruturação dos laços afetivos, com estímulo ao convívio, protagonismo, 

autonomia, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e o desenvolvimento de 

projetos pessoais.  

Damos destaque a continuidade das ações de encaminhamentos e articulações com a 

rede SUS para a promoção da saúde, ao SUAS para acesso aos direitos como cidadão, a 

Educação: Programa Paulo Freire e Escola formal, e investimentos na inserção sócio produtiva: 

motivando a inscrição  na  Agencia do Trabalho e entrega de currículos.  Através da realização 

de passeios culturais e atividades de esporte e lazer, incentivamos e promovemos o acesso a 

cultura e ao bem estar físico e mental. No mês corrente, realizamos a visita com os usuários ao 

Projeto PEIXE BOI EM ITAMARACÁ e ESPAÇO CIÊNCIA. 

 As atividades planejadas foram revisitadas em reunião técnica com a presença da 

consultora e Coordenação de Núcleo. Por este motivo, realizamos alguns ajustes no cronograma 

de atividades. 

 Recebemos recentemente a visita do pesquisador da UFPE, Arturo Escobar, o qual veio 

conhecer o serviço e o os usuários, para posteriormente iniciar pesquisa na Unidade. No 

momento ele se reuniu com todo grupo de usuários e equipe para esclarecer o motivo de sua 

pesquisa, que abordará o estudo da Consciência no contexto do uso de drogas. 

 Durante a demanda mensal, registramos que foram acolhidos os Estagiários do curso de 

Psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde, para a manutenção da preceptoria durante 

sete encontros, devidamente autorizados. Ressaltamos a presença da Professora e Psicóloga 

Rossana Rameh para conversa e alguns ajustes durante esse período com a Preceptora Cristina 

Chagas, Técnica Social em Psicologia. 



 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude – SDSCJ 

Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas 

Gerência Geral de Política sobre Drogas – GPD 

Superintendência de Atenção aos Usuários de Drogas e Seus Familiares 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

JABOATÃO DOS GUARARAPES 

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

96 

 

  Destacamos a acessibilidade, apoio socioeconômico, e abrangência territorial. 

Alavancamos a falta de créditos nos telefones, dificultando maiores articulações familiares e 

institucionais, provocando muitas vezes, o uso do telefone pessoal para uso no serviço. Também 

dificultando o contato dos usuários durantes suas saídas e/ou desligamentos. 

Neste período destaca-se a participação de técnicos, supervisora, usuários e familiares 

deste Intensivo, na pesquisa da Open Society Fundations (OSF), por intermédio do Professor da 

UFPE Luiz Raton, sobre o funcionamento dos serviços deste Programa. Os pesquisadores 

realizaram entrevistas sobre a prática neste equipamento, ressaltando os pontos positivos, 

dificuldades, trabalho sobre a política de redução de danos. 

Durante todo o mês em tela, fazendo parte do planejamento mensal da equipe, 

trabalhamos os temas: Mês da Mulher, Cuidado com a água e Páscoa. Durante o passeio ao 

espaço ciência houve a participação na palestra “A MULHER E SEUS VALORES”, com a presença 

dos usuários, Técnico Social e Educador Social.  

 Com relação à documentação, fortalecemos a parceria junto a Casa da Cidadania, a qual 

vem priorizando o atendimento aos usuários deste centro. Destacamos também a parceria com 

o Centro POP Recife para retirada de fotos, articulação realizada pela equipe para aquisição de 

fotos 3x4, pois se faz necessário para agilizarmos a documentação dos usuários. 

 Ressaltamos encerramento do Curso de Formação de Políticas Sobre Drogas em 

23/03/2015, promovida pela Prefeitura de Jaboatão, que aconteceu durante 08 meses, tendo a 

participação de uma técnica social em serviço social, um educador e um cuidador. 

 Realizamos levantamento dos usuários em relação à inclusão sócio produtiva, mercado 

de trabalho formal e informal, cursos profissionalizantes e escolaridade no período de 2011 até 

Fevereiro de 2015, solicitação realizada pela Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas.  
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5.1. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 

 

 Procuramos desenvolver as atividades no decorrer do mês de março, mantendo a 

prioridade no incentivo à participação familiar no acompanhamento do usuário, como também 

realizando dinâmicas de integração e favorecimento do processo de autonomia, independência, 

nas demandas pessoais em suas histórias de vida e reorganização. Continuamos tendo como 

direcionamento a observação das demandas evidenciadas durante o acompanhamento dos 

usuários, na área comportamental, relacional e no processo de cuidado individual.  

 Neste período, dentro das ações realizadas pelo setor da psicologia tivemos: os grupos; 

atendimentos individuais visando construção e acompanhamento do PIA; mediação de conflitos 

a fim de evitar maiores contratempos entre os usuários; acompanhamento em comunidade 

terapêutica; acolhimento de novos usuários; encaminhamentos para retirada de 

documentação; motivação da elaboração e distribuição de currículos e por fim, 

encaminhamento para agências de emprego, objetivando inserção no mercado de trabalho.  

 É favorecido durante a construção dos PIA’s, (plano individual de acompanhamento), o 

incentivo à reflexão sobre o processo de reorganização de vida, como a inclusão sócio produtiva, 

o resgate de vínculos familiares e integração no meio comunitário. Aproveitamos para trabalhar 

postura no serviço, formas de lidar com as síndromes de abstinências, necessidades psíquicas, 

conflitos nas relações interpessoais dentre outras situações, as quais demandaram a atuação da 

equipe. Em cada encontro os avanços e entraves são ressaltados. Sobre os atendimentos para 

mediação de conflito, a finalidade é melhorar o relacionamento de todos neste equipamento e 

evitar incômodos. As intervenções podem ser de modo individual ou em pequenos grupos, a 

depender da necessidade. 

Gostaríamos de ressaltar o acompanhamento e visita a uma comunidade terapêutica do 

Município de Fazenda Nova. A proposta era transferir, para este espaço um usuário, que referia 

forte ameaça no município de Jaboatão, não se sentindo seguro neste Intensivo. Aproveitamos 
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a oportunidade para conhecer a comunidade e conversar com a equipe técnica sobre seu 

funcionamento e repassar informações sobre o caso.  

No que tange aos encaminhamentos para aquisição de documentos civis, neste período 

tivemos articulação com o Cartório Civil de Porta Larga; Cartório Civil da Várzea; Junta Militar de 

Prazeres; Cartório Eleitoral de Prazeres; Casa da Cidadania e Foto Beleza. A partir desses 

encaminhamentos destacamos: dois usuários que retiraram seu Título de Eleitor, dois usuários 

conseguiram a 2º via da Reservista, um usuário retirou a 2º via da CTPS, três deram entrada 2º 

via do Registro de Nascimento e sete usuários retiraram fotografia 3x4 com gratuidade através 

do Centro POP, objetivando utilizá-los para aquisição de documentação civil.  

Neste período ainda, um usuário obteve encaminhamento para CRAS Praias, objetivando 

buscar informações sobre como proceder para ser inserido na Bolsa Família. E por fim, foram 

realizados boletins de ocorrência online para três usuários que tiveram seus documentos 

extraviados. 

Demos também continuidade aos processos, realizando encaminhamentos para a 

inclusão sócio produtiva, confeccionando currículos para distribuição na rede local de empresas, 

motivamos a inscrição em agência de empregos; retirada de documento na Junta Militar 

(Reservista) e encaminhamento para o Projeto do Tacaruna Social. 

  Destacamos matricula de três usuários na rede pública de ensino, na Escola Paulino 

Menelau, para cursarem o ensino fundamental II. Tivemos ainda a inclusão de mais dois usuários 

no Projeto Educacional, chamado Paulo Freire, que está sendo promovido no espaço do Apoio 

Jaboatão, contemplando usuários de baixa escolaridade. 

 Vale salientar ainda a articulação efetuada com a 3º Regional de Educação do Estado da 

Paraíba, através de contato telefônico e via email, tendo como objetivo solicitar a 2º via do 

histórico escolar de um usuário deste serviço que estudou no Município de Campina Grande-PB. 

Ressalta-se que, a partir deste contato, essa instituição forneceu o telefone da diretora da Escola 
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Assis Chateaubriand, onde o referido estudou em Campina Grande. Em contato com a mesma, 

ela se prontificou a fazer a busca desse histórico e enviar, por email, para o Intensivo Jaboatão.  

 Mantendo o contato individual, na área de Saúde, registramos que, na maioria dos 

acompanhamentos, tivemos a contribuição da técnica do setor de Qualidade de Vida, o qual, 

através de uma avaliação inicial, faz os encaminhamentos para as Unidades Básicas de Saúde, 

para os cuidados clínicos, odontológicos, preventivos, dermatologista, hematologista, 

psiquiatra, psicólogo e cuidados quanto às doenças sexualmente transmissíveis. Tivemos neste 

mês, um encaminhamento à Policlínica Carneiro Lins, em Jaboatão, para um possível 

acompanhamento de um usuário, o qual demanda de um suporte psicoterápico, diante da 

identificação técnica de sofrimento psíquico, o mesmo está no processo inicial do 

acompanhamento em psicoterapia.    

Fazendo um levantamento geral dos pontos positivos e dos entraves encontrados pelo 

setor de psicologia neste mês de março, destacamos, mais uma vez, a dificuldade deste 

Intensivo, em encaminhar e articular, para os usuários, vagas em cursos profissionalizantes, 

tendo em vista que no Município de Jaboatão, não existem previsões de abertura de cursos e 

que o CRAS PRAIAS não está fazendo inscrição para cadastro de reserva. Sobre os pontos 

positivos pode-se salientar o grande número de usuários que conseguiram dar entrada em seus 

documentos.  

 

5.2 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

  

Durante o mês de Março foram desenvolvidas pelo setor de Serviço Social a seguintes 

atividades: atendimentos objetivando a construção e condução dos Planejamentos Individuais 

de Acompanhamento (PIAS), atendimentos aos familiares, estudo de casos em conjunto com a 

equipe técnica, facilitação de grupos de trabalhos, intervenções diárias, elaboração de 

relatórios, articulações e visitas institucionais. Realizamos também visitas domiciliares com 
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objetivo de resgate de laços e vínculos familiares, mediações de conflitos e encaminhamentos à 

Rede de Serviços. Destacamos os atendimentos individuais aos usuários de referência e aos 

respectivos familiares, com ênfase a reestruturação no processo de cuidado, organização e 

autonomia de cada indivíduo. 

No tangente a família, os acompanhamentos de todos os usuários foram focados com 

intuito de resgatar os laços afetivos, o fortalecimento dos vínculos familiares, a convivência 

familiar e comunitária. Ressaltamos a visita domiciliar realizada em Ipojuca – Porto de Galinhas, 

com atendimento a genitora com quadro de saúde complicado, cadeirante por amputação, 

devido complicações com a diabetes, quase sem visão, porém efetuando trabalho na praia. 

Destacamos também a realização de visita domiciliar com o objetivo de estender o processo de 

cuidado à família que por motivos de saúde não tinha como comparecer ao serviço. 

Quanto à documentação, foram realizados vários encaminhamentos à Casa da 

Cidadania, solicitando 2ª via de Registro de Nascimento e Carteira de Identidade, à Junta Militar 

para retirada da Carteira de Reservista, ao Fórum Eleitoral para regularização e retirada do Titulo 

de Eleitor; a Caixa Econômica Federal para solicitar o número da CTPS e aquisição da 2ª via do 

Cartão Cidadão e a Foto Beleza para retirada de fotos 3X4. 

Realizados também encaminhamentos ao Fórum de Jaboatão dos Guararapes, ao CRAS 

do Cabo e Jaboatão, para solicitação de transferência e novo cadastro para usuário transferido, 

acompanhamento ao Fórum de Recife, para assinatura referente a cumprimento de pena e a 

visita ao Bolsa Família para regularização do Benefício. 

Quanto a Inclusão Socioprodutiva, 04 usuários fizeram entrega de currículos, destes, 03 

chegaram a participar de entrevistas, com objetivo de serem inseridos no mercado de trabalho, 

mas seguem aguardando. No que se refere ao mercado de trabalho informal, 01 usuário 

continua realizando venda de artesanato, normalmente na própria comunidade em que reside, 

aproveitando para gerar renda nos dias de suas saídas no final de semana para convívio familiar.  

No que se refere à educação, destacamos um usuário matriculado na Escola Paulino 

Menelau e quatro aguardando Histórico Escolar para efetivação de matrícula. Um deles de uma 

Escola do Espírito Santo, de onde estamos tendo grande dificuldade para que seja feito o envio 
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do documento. Dois seguem participando das aulas ministradas no Apoio, referentes ao Projeto 

Paulo Freire.  

Referindo-se ao seguimento da Saúde, são realizados encaminhamentos de forma 

ambulatorial e emergencial, ao CTA, CAPS, UBS, UPAS e Hospitais, sendo em sua maioria 

realizados em parceria com a Técnica de Qualidade de Vida, conforme planejado nos PIAs. 

Destacamos a conclusão de um usuário, o mesmo concluiu seu PIA com os vínculos 

familiares fortalecidos, com toda sua documentação em ordem, trabalhando de carteira 

assinada, residindo com a companheira e em abstinência do crack. 

Foi realizada visita ao Fórum de Jaboatão dos Guararapes, com objetivo de certificar-se 

do processo de uma usuária que tramita pela Vara da Infância e Juventude, a mesma tem seus 

filhos abrigados no Abrigo Lar- Maria, em Prazeres, com intenção de uma solicitação/petição 

permissão para rever quinzenalmente acompanhada por uma Assistente Social, seus impúberes 

ali acolhidos.    

Registramos a participação da Técnica Hellen Ramos, em conjunto com técnicos dos 

outros espaços da RMR, em Reunião da FPS, para organização das preceptorias de estágio, em 

formato de aulas de campo, a serem realizadas nos espaços do Programa. 

Quanto aos desafios, trazemos a falta de créditos nos telefones, dificultando maiores 

articulações familiares e institucionais. Também dificultando o contato dos usuários durantes 

suas saídas e/ou desligamentos. Permanece a necessidade de melhoria na rede de serviços, em 

especial a da assistência, com destaque para os feriados e finais de semana, quando não temos 

acesso à local para encaminhamentos em casos de desligamentos. Também destacamos a 

dificuldade, no momento atual, quando não estamos tendo ocupações do Governo presente 

para retirada de documentos, o que facilitava o acesso aos documentos de forma mais rápida.  

Além disso, colocamos como extenso o prazo de entrega das Certidões de Nascimento 

e Registros de Identidade pelo Balcão e Casa da Cidadania, que chegam a ser de 02 a 03 meses, 

atrasando todo o processo de retirada de outros documentos. Construção / adaptação da sala 

de grupos, visto que a inexistência deste espaço vem causando dispersão dos usuários e 

dificuldade na organização das atividades. Também sugerimos a disponibilização, se possível, de 
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transporte para passeios que contemplem todos os usuários, como ônibus. Apresentamos como 

dificuldade a matrícula no ensino regular, haja vista o resgate dos históricos escolares, que 

muitas vezes acontecem de forma morosa, além da localização das escolas apresentarem riscos 

aos usuários, passando a depender das famílias ou do serviço. Seria importante também a 

agilidade na concessão de recursos para o transporte dos usuários que não dispõem de recursos 

para ida a cursos, escolas e consultas médicas. Locais para realização de psicoterapia, vista ser 

uma forte demanda entre os usuários atendidos por este serviço. 

 

5.3  DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 

 Importante ressaltar as articulações realizadas deste setor com a rede privada Unimed 

III para orientação do pré-operatório de um usuário, além dos contatos com a Secretaria de 

Saúde do Município de Jaboatão dos Guararapes para agilizar encaminhamentos ao CTA – 

CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, UBS, clinica geral, dentista e UPA. 

 Como parte da rotina, realizamos acolhimento aos usuários novos, intervenções e 

atendimento diário a família. Realizado também, contagem semanal e reposição das medicações 

dos usuários como rotina semanal. A participação durante as reuniões de turno com a 

supervisão, como também nas reuniões técnicas com coordenação e equipe, semanalmente. 

 

5.4 DESCRIÇÃO QUALITTIVA DAS AÇÕES DO EDUCADOR SOCIAL e CUIDADOR 

 

 Durante o mês em tela os educadores permanecem acompanhando as rotinas e 

colaborando com atividades desenvolvidas, são elas: realização de ligações, na sua maioria, no 

horário noturno para familiares, no dia acordado com a TR; Participação na organização, 

juntamente com demais membros da equipe, nos momentos de refeições,  desenvolvimento de 

oficinas, acompanhamento em atividades externas, e realização de intervenções constantes 

principalmente quanto à quebra de regras e mediação de conflitos; participação em reunião 
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técnica e com a supervisão no horário noturno; em assembléias, passeios culturais, acompanhar 

(quando necessário) os usuários aos serviços da rede de saúde e assistência. 

Quanto às atividades do Cuidador, durante os plantões noturnos sua atuação se 

assemelha a do educador, porém com uma responsabilidade a mais quando se trata da 

administração assistida das medicações, acompanhamento do usuário, quando se faz necessário 

em demandas de urgências e emergências. 

 Atualmente um dos grandes desafios observado pelos educadores é a falta de um violão 

para realizar o trabalho, assim como um caixa de som e microfone. 

 

5.5 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS À FAMÍLIA 

 

No tangente a família, os acompanhamentos de todos os usuários foram focados com 

intuito de resgatar os laços, fortalecimentos dos vínculos familiares, da convivência familiar e 

comunitária.  

Ressaltamos a visita domiciliar realizada em Ipojuca – Porto de Galinhas, com o objetivo 

de melhor atender uma genitora que encontrava-se com quadro de saúde complicado, 

cadeirante por amputação, devido complicações com a diabetes, quase sem visão, porém 

efetuando atividades de geração de renda na praia. Através do diálogo com a família foi possível 

entender melhor o histórico da família, assim como também foi realizado trabalho de 

sensibilização para um acompanhamento mais próximo no processo de cuidado do usuário.  

Foram realizados também junto às famílias, atendimentos direcionados a 

esclarecimentos quanto ao funcionamento do espaço, articulações de visitas e busca de 

pertences, além de escuta mediante solicitação de desligamento.  

Vale ressaltar que os atendimentos presenciais às famílias aconteceram em sua maioria 

nos plantões de final de semana, pois foi perceptível a dificuldade de algumas famílias em 

comparecerem, neste serviço, nos dias da semana, devido seus compromissos pessoais e de 
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trabalho. Sinalizamos algumas articulações realizadas com responsáveis para saídas planejadas, 

para aquisição de documentação e acompanhamento dos usuários em consultas médicas.  

 Foram realizadas reuniões do grupo Família, onde trabalhamos a reflexão dentro da 

temática sobre o “Dia Internacional da Mulher”. Durante determinado grupo, os usuários 

confeccionaram caixinhas de origami para presentear as mulheres especiais em sua história de 

vida. Em outra reunião, foram discutidas questões sobre as relações familiares, adoecimento e 

envolvimento com as drogas durante várias fases da vida. Neste encontro os familiares tiveram 

a oportunidade de falar sobre algumas vivências e dificuldades diante da vulnerabilidade quanto 

ao uso de drogas e envolvimento em situações de violência. Destacamos a importância da 

presença familiar neste processo de busca e cuidado dos usuários acompanhados. Utilizamos 

ainda um vídeo de curta metragem, chamado “A Fuga do Moinho” como motivador para a 

discussão. E no terceiro encontro, exibimos o filme com o título, ”A Ilha das Flores”, no qual 

foram enfatizados aspectos socioeconômicos e a exploração do trabalhado infantil. Finalizando, 

trabalhamos durante a última reunião do mês, o Significado da Páscoa na história de vida dos 

usuários junto de seus familiares. 

Enfatizamos que, ainda temos tido uma participação pequena de familiares durante o 

grupo família, entretanto, os grupos tem mostrado aspectos positivos durante o processo de 

resgate destas relações. 

 

6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

SETOR DE PSICOLOGIA 

Neste referido mês foram facilitados os grupos Prevenção, Despertar e de UR´S. Neste 

período, fazendo um apanhado geral sobre a metodologia utilizada nos grupos facilitados 

temos: Roda de Conversa, exposição do tema com data show e Dinâmicas de Grupo.  
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Grupo Prevenção 

No tangente ao grupo Prevenção, neste mês a temática girou em torno do Modelo 

Cognitivo da Dependência Química. Foi apresentada as fazes deste modelo e a proposta foi 

sensibilizar os usuários para a reflexão sobre os comportamentos e sentimentos que antecedem 

tanto aos lapsos quantos as recaídas, objetivando que, a partir dessa identificação, os mesmos 

possam traçar estratégias para evitar o uso de SPA. Destacam-se, nesse período, duas técnicas 

de dinâmicas de grupo desenvolvidas. A primeira com o objetivo de identificar as situações de 

risco e os gatilhos e em seguida trabalhar as estratégias de controle, onde discutimos as técnicas 

da seta descendente, as vantagens e desvantagens do uso de SPA´s e cartões lembretes  

 

 

Grupo do Técnico de Referência  

 Dando continuidade ao registro das atividades, frisamos que mantemos os grupos feitos 

da Técnica de Referência e seus respectivos usuários acompanhados; focando aspectos ligados 

as relações interpessoais, reflexão sobre posturas dentro do Centro, regras de convivência, 

recaídas e o repensar sobre as saídas. Realizamos uma roda de conversa sobre três pontos: 

Saúde; contrato de convivência e Mutirão de cuidado com o espaço. Em relação às demandas 

de saúde conversamos sobre algumas urgências dos usuários, onde surgiram a necessidade de 

encaminhamentos para odontologista, psiquiatria e clínico geral. Cada demanda foi acolhida e 

posteriormente discutida em outro momento com a TQV.  Conversamos sobre a 

importância de cada usuário se implicar no desenvolvimento do mutirão, objetivando melhorar 

o ambiente em que residem e convivem coletivamente. Por fim, trouxemos a discussão sobre 

as regras existentes no espaço para melhor convivência de todos. Em linhas gerais, os usuários 

conseguiram fazer uma reflexão positiva sobre todos os temas abordados. O grupo, por 

configurar-se como reflexivo, contribui também para que algumas questões sejam diluídas, 

evitando assim pequenos conflitos.  
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Grupo DESPERTAR 

Em relação ao grupo Despertar foi apresentado um vídeo sobre trabalho em equipe, 

tendo por finalidade sensibilizar os participantes sobre a necessidade de assumirem 

responsabilidades, objetivando assim melhorar a convivência de todos no espaço. Após o vídeo 

foi aberta uma roda de conversa, onde cada usuário pode falar um pouco sobre como estava se 

sentindo neste equipamento.   

Grupo Expressão 

 Durante o primeiro grupo de expressão, trabalhamos a reflexão sobre o tratamento  dos 

usuários de drogas antes da reforma psiquiátrica, como também para aquelas pessoas com 

adoecimentos psíquicos. Foi utilizada como instrumento facilitador, a exibição do filme “Bicho 

de Sete Cabeças”.  

 No segundo encontro realizamos um Passeio ao Espaço Ciência, contemplando a 

comemoração da Semana da Água, no momento os participantes vivenciaram um passeio 

ecológico, de barco, obtendo conhecimento sobre o ecossistema, preservação e utilização 

responsável da água, experiência no laboratório do local.  

       No terceiro, trabalhamos a temática, “Páscoa”, favorecendo ainda a construção de 

caixinhas, a partir da técnica do origami, onde além de aprender o artesanato os participantes 

puderem presentear uma pessoa importante em suas vidas, podendo também utilizar a arte 

para obtenção de uma geração de renda.    

De uma maneira geral sobre o funcionamento dos grupos facilitados pelo setor de 

Psicologia no mês de março, é possível dizer que aconteceram com sucesso. Os usuários se 

propuseram a participar dos encontros e trabalhar a maioria das técnicas propostas. Também 

foi observada, nos grupos Prevenção, uma boa reflexão por parte dos usuários sobre os riscos 

de freqüentarem alguns locais de risco, onde acabam por se colocar em situação de fragilidade 

e vulnerabilidade diante dos lapsos e recaídas.  
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SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

Grupo Cidadania 

As atividades foram promovidas a partir dos temas propostos: tráfico de seres humanos; 

as diferenças entre a ação das drogas no homem e na mulher; desperdício de alimentos e 

consumo consciente. Houve ainda a realização de passeio para o Projeto Peixe boi em Itamaracá. 

Todos os grupos foram realizados a partir do desenvolvimento de rodas de conversa e debate, 

explanando os diversos tópicos. Exibimos um trecho de filme sobre o tráfico de seres humanos, 

que trouxe a tona a reflexão sobre o sofrimento, a ilusão, as falsas expectativas das mulheres 

traficadas, o sofrimento das famílias. A diferença entre a ação das drogas no homem e na mulher 

trouxe reflexão sobre e especificidades de gênero no tocante à vulnerabilidade devido ao uso 

de drogas. O filme Ilha das Flores foi exibido, trazendo a tona o desperdício dos alimentos e a 

falta que os mesmos fazem na vida dos seres humanos, possibilitando ainda um despertar sobre 

o consumo consciente.  A visitação ao projeto CMBio em Itamaracá possibilitou para o 

momento, a reflexão sobre a importância da preservação da natureza e os devidos cuidados 

com o Meio Ambiente. 

Grupo Informativo 

As atividades foram iniciadas com a realização de um grupo para construção do Perfil 

Escolar x Mercado de Trabalho, onde os usuários preencheram fichas com seus dados escolares, 

existência de cursos, experiências de trabalho e cursos desejados. Em conversa com o grupo, a 

metodologia empregada foi bem aceita, colocando como de suma importância a discussão sobre 

temas da atualidade, além do desenvolvimento crítico sobre o que é disseminado pela mídia. 

No último grupo do mês, foi dado inicio a discussão da temática População em Situação de Rua, 

com divulgação sobre o Fórum Metropolitano para População em Situação de Rua, que 

acontecerá no próximo dia 09/04. Foi feita exposição de vídeos e debate. Será dada 

continuidade, ainda sobre o tema, nos próximos grupos, com direcionamento aos direitos desta 

população. 

 

Grupo de Usuários de Referência (UR’s) 
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Realizados 02 grupos durante o mês, sendo levantadas questões mais emergenciais, 

trabalhadas a importância de intensificar a participação nos grupos, questões do cotidiano da 

casa, participação das famílias e esclarecimentos sobre demandas de saúde, frisando as 

diferenças entre o que é ou não urgente. Também foi realizada junto aos usuários a atualização 

dos agendamentos de condução PIA. 

 

SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 

  Grupo Despertar 

 No mês em tela realizamos o grupo despertar com os seguintes Temas: textos sobre 

positividade, definição do que seja a auto-estima, Humildade e simplicidade, vivendo em 

sociedade, o limite e a tolerância. Aproveitamos o momento para levar os usuários a 

repensarem história e projeto de vida, relações interpessoais e mudanças na perspectiva de 

fazer a diferença na própria vida e no coletivo. Ao final de cada despertar foi avaliado, pela 

grande maioria, a convivência no espaço e no ambiente familiar. Os participantes verbalizaram 

como bastante positivos todos os temas abordados, principalmente levando em consideração o 

momento de intolerância e imediatismo em diversas situações vivenciadas no Intensivo e com 

familiares, repensando de fato o processo de cuidado e mudanças.  

   

 

Grupo Feminino 

 Durante o grupo feminino sentimos a necessidade de abordarmos temas relacionados à 

sexualidade, prevenção, acompanhamento com médico especialista (ginecologista) e 

planejamento familiar, pois vimos observando formação e troca de parceiros com muita 

facilidade e em curto espaço de tempo. Levamos para conhecimento e discussão os métodos 

contraceptivos, exames direcionados para preventivo e principalmente a importância dos 

cuidados com o corpo. 
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Grupo Qualidade de Vida 

 Acreditamos ser de grande valia a discussão no grupo de qualidade de vida sobre os 

temas: doenças da pele - Acne, cravos e espinhas; Tipos de Dermatite e manchas; Saúde Bucal. 

As discussões aconteceram com apresentação de vídeo e logo em seguida roda de conversa. 

Estes temas foram trabalhados devido a observação de muitas queixas dos usuários quanto ao 

uso da piscina.   

 Ao abordar o tema saúde bucal, aproveitamos para trazer esclarecimentos sobre a 

prática e a maneira mais correta quanto à escovação, tempo ideal para trocar a escova e 

principalmente a importância da escovação após as refeições, tendo essa prática como hábito 

e, assim, tentar evitar problemas futuros.  

 Ressaltamos que durante um grupo qualidade de vida também trabalhamos questões 

relacionadas ao surgimento de casais no serviço e a troca de carícias, onde percebemos opiniões 

diversas e construção do próprio grupo sobre toque e o limite de cada um. Alguns  perceberam 

que estavam se excedendo no contato físico, trazendo um momento desrespeito aos demais e 

outros trouxeram também os riscos deste comportamento para o grupo, com prejuízos para 

todo processo de cuidado que segundo eles pode desviar do  “foco” e do objetivo de cada um. 

 

 

 

 

SETOR DE EDUCADOR SOCIAL 

  Oficina Musical  

 Durante mês de Março foi realizado grupo musical com o objetivo de vivenciar, 

aprimorar e apresentar os ritmos característicos da cultura pernambucana, valorizando ainda a 

Música Popular Brasileira e resgatando a cultura popular. 
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 Abordamos neste mês de março o ritmo do afoxé e suas variações, baque virado do 

maracatu, frevo de bloco e frevo canção, trazendo também como reflexão durante as atividades 

sobre a luta da mulher e sua busca pela garantia dos seus direitos quanto cidadã, profissional e 

provedora  familiar.  

  Diante das atividades, trabalhamos desenvolvendo potenciais e/ou restaurar funções 

do individuo para que ele alcance uma melhor organização intra e/ou interpessoal e, 

conseqüentemente, uma melhor qualidade de vida, observamos ainda um bom 

desenvolvimento dos usuários em aos  trabalhamos sobre poesia, conexão de idéias, rimas e 

articulação das palavras, assim como um bom envolvimento melódico em suas musicas. Com o 

decorrer do trabalho artístico, vimos que as relações entre os usuários e também 

usuários/técnicos ficam mais próximas nas realizações das atividades, na participação nos 

grupos e nos acordos de convivência.  

Oficina de Capoeira 

 Durante o mês de Março, no grupo de capoeira trabalhamos o tema: “mulher na roda 

de capoeira, seus fundamentos, influencias e preconceitos enfrentados pelo gênero. Utilizamos 

como facilitador a exibição de vídeo no qual debatemos a prática dentro da roda, com acrobacias 

e suas seqüências no jogo. Debatemos também sobre a capoeira funcional desenvolvendo a 

coordenação motora, respiração e a parte cardiovascular. Observamos dificuldade dos usuários 

em relação à coordenação motora e memorização dos movimentos. Percebemos a necessidade 

de focarmos mais nesse ponto, com o objetivo de facilitar o aprendizado, e levar para o cotidiano 

dos usuários.  

 No mês em tela, as atividades de capoeira também foram enriquecidas com idas a praia 

para a prática de técnicas de acrobacia.  Exercícios que trabalham o desenvolvimento do 

raciocino lógico, o controle do corpo, do tempo do espaço do chão proporcionando maior 

equilíbrio do seu corpo nas acrobacias de capoeira. 

Oficina de Percussão  
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 Nesse período, realizamos ensaio do grupo de percussão para apresentações: coco, 

ciranda, maracatu, samba reggae e frevo.    

 Durante as oficinas de percussão direcionamos o trabalho também para Integração de 

Grupo, pois o facilitador se deparou com situações freqüentes de intolerância, desrespeito e 

agressividade por parte de alguns participantes. Foram utilizadas técnicas de dinâmicas de 

grupo, roda de conversa, construção de cartazes, leitura de textos, avaliação dos trabalhos 

desenvolvidos no mês.  Todo esse trabalho teve o objetivo motivar o grupo de participantes a 

repensar suas responsabilidades e o autocontrole, buscando, ainda, estratégias para manter um 

bom convívio em coletivo.  

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Finalizamos o mês de março no Intensivo Jaboatão, com boa avaliação das atividades 

em grupo, percebemos evolução quanto ao planejamento de atividades conjuntas entre a 

equipe. Destacamos o sucesso das atividades com os temas voltados ao Dia Internacional da 

Mulher, População e Situação de Rua, Consumo Consciente da Água e Páscoa.  A equipe 

conseguiu promover momentos de reflexão a cerca dos temas com usuários e familiares dentro 

e fora do serviço, através do desenvolvimento de grupos, atividades lúdicas, participação em 

palestras e passeios culturais. A criatividade da equipe para inovar e tornar as atividades mais 

atrativas e prazerosas para os participantes é evidente. A partir da discussão promovida em 

reunião técnica sobre a avaliação das atividades realizadas e planejamento das futuras é possível 

superar as dificuldades e lacunas apresentadas e otimizar as ações desenvolvidas. Dentro deste 

processo de avaliação, em reunião técnica, realizamos também uma reavaliação do cronograma 

de atividades atual. 
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 Continuamos investindo forte nos encaminhamentos à rede sócio assistencial e de 

saúde, apesar de algumas dificuldades encontradas com a continuidade na redução no horário 

de atendimento dos equipamentos da Rede no município, estamos conseguindo dar 

encaminhamento às demandas existentes. Finalizamos o mês concluindo também a matrícula 

de 03 usuários no ensino formal, e mais um usuário do Programa Paulo Freire que acontece no 

Apoio Jaboatão, programa de elevação da escolaridade.  

 No tocante à inserção sócio produtiva, motivamos os usuários acompanhados, de 

acordo o planejamento do seu PIA, à realização de entregas de currículos, inscrição em agências 

de emprego e desenvolvimento de geração de renda. Com isto tivemos a participação de 03 

usuários em entrevistas de emprego, que até o momento aguardam convocação. Um de nossos 

usuários a partir de suas habilidades com o artesanato, inicia trabalho informal, com geração de 

renda de forma autônoma partir da venda dos materiais produzidos. 

 Vivemos momentos difíceis de tensão por parte da equipe técnica, motivada pelo atraso 

nos salários devido à problemas no repasse da verba de custeio do Programa à executora. Mas, 

apesar das dificuldades vivenciadas, os profissionais do Intensivo Jaboatão conseguiram manter 

o espírito de trabalho em equipe buscando estratégias para não deixar afetar a qualidade no 

atendimento ofertado aos usuários e familiares acompanhados. A dificuldade no repasse da 

verba afetou ainda a disponibilidade de comunicação, pois ficamos sem créditos para a 

realização de ligações, com o agravo do telefone fixo, que apresentou problemas e está sem 

funcionar até o momento. Salientamos que estamos em constante comunicação com a 

Executora buscando a solução dos problemas apresentados, no dia 19.03 o recebimento dos 

salários foi normalizado e estamos no aguardo quanto aos problemas com as operadoras de 

telefonia. 

 Ainda este mês tivemos o pedido de demissão do colaborador José Roberto, vigia do 

plantão noturno, que solicitou afastamento de suas funções por motivos pessoais. Neste sentido 
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foi realizada seleção junto ao IEDES para suprimento da vaga. Contamos hoje com o Vigia Silvio 

em nossa equipe, que iniciou as atividades no dia 26.03.15. 

 Através das reuniões de Colegiado, as gestões dos equipamentos do Programa, junto à 

Secretaria Executiva, foram iniciadas e discussões mais aprofundadas com o objetivo de revisitar 

as propostas metodológicas dos serviços Inicialmente tratamos e planejamos reuniões sobre o 

Aluguel Social e também sobre o Centro de Acolhimento Intensivo. Esta iniciativa vem 

favorecendo a reflexão sobre a teoria e prática que empregamos no nosso fazer profissional, 

além de possibilitar também o alinhamento entre os diversos Núcleos do Programa, 

promovendo também a troca de experiências. 

 No dia 31.03 realizamos a reunião com as coordenações dos Centros Intensivos do 

Programa que ocorreu no Intensivo Caruaru, o objetivo desta reunião foi o alinhamento entre 

algumas demandas necessárias, elaboração de pontos prioritários para discussão sobre os 

Intensivos que ocorrerá em Colegiado, planejamento de ações de integração e encontro de 

trocas de experiências entre os profissionais por categoria. Este momento foi muito produtivo, 

e planejamos dar continuidade a estas reuniões com frequência bimensal. 

 Durante as reuniões de equipe e de gestão com a consultoria sentimos a necessidade 

de revisitar alguns instrumentais e de iniciar o estudo sobre temas levantados junto à equipe, 

assim elaboramos um planejamento anual de estudos e capacitações continuadas para o Núcleo 

e Intensivo. A partir das nossas reuniões de Núcleo, que vem fortalecendo e otimizando nossa 

atuação, provocamos no mês passado a realização de um estudo sobre o instrumental do PIA 

nos serviços do Núcleo Jaboatão, com o objetivo de elaborar um Instrumental único para o 

Núcleo, este instrumental já esta em uso entre as equipes desde o início do mês de março.  

 Trazemos como desafio a ser superado, as dificuldades enfrentadas pelo atraso no 

repasse da verba que financia o Programa no Núcleo Jaboatão, pois além do atraso salarial que 

fragilizou a equipe, ainda enfrentamos dificuldades com a falta de créditos nos telefones da casa 

e internet, morosidade da resolução de pendências quanto ao espaço físico da Unidade, 
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aquisição e manutenção de equipamentos e eletrodomésticos, entre outras. Enviamos CI´s 

buscando informar nossas dificuldades diante das demandas apresentadas, e solicitamos 

também providências, se possível,  certos que juntaremos forças para superar e solucionar tais 

problemas o mais rápido possível. 

 

 

 

 

 

8 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ALUGUEL SOCIAL 

 

No mês de março de 2015, a equipe do Aluguel Social do núcleo Jaboatão permaneceu 

no acompanhamento de três usuários, nos bairros de Piedade e Barra de Jangada, contudo, ao 

final do mês, efetuou-se o desligamento do casal André e Jéssica por avaliação técnica, conforme 

descrito abaixo, nos relatos individuais dos acompanhamentos.  

Para garantir o atendimento integral às necessidades dos usuários, foram realizadas 

algumas articulações com a rede sócio assistencial, principalmente em função dos cuidados 

com o garoto Isaac (3 anos – filho da UR Jéssica), a exemplo do Conselho Tutelar da Regional 06, 

Creche Nossa Sra das Candeias e Conselho Tutelar da Imbiribeira (Recife); bem como com o 

Centro de Referência de Assistência Social de Barra de Jangada.  

No dia 17 de março, a equipe do Aluguel Social participou de uma reunião de colegiado, 

no Intensivo Mulher, com o objetivo de alinhar informações sobre este dispositivo e padronizar 

procedimentos entre as equipes de todos os núcleos (Jaboatão, Cabo, Recife e Caruaru). Será 
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iniciada uma sequência de reuniões para dar continuidade às discussões, estando a próxima 

agendada para o dia 07 de abril de 2015.  

 Seguem relatos individualizados dos atendimentos aos usuários do Aluguel Social no 

mês de Março/2015: 

 

1. Kleber Miguel Kley  

O usuário encontra- se no terceiro mês de acompanhamento pelo Aluguel Social, 

mantêm-se comprometido com seu processo de busca de uma melhor qualidade de vida e tem 

apresentado avanços significativos no que diz respeito a construção de sua autonomia. 

Permanece sem relato de uso de SPA’s. 

Durante o mês de março, recuperou-se da cirurgia de hérnia inguinal realizada em 

fevereiro e já deixou a casa da filha no bairro de Massangana, retornando ao imóvel do Aluguel 

Social, em Barra de Jangada. Considera que, desde então, tem desenvolvido seu trabalho de 

forma mais produtiva.  

Relatou para a equipe que durante os períodos de chuva, o kit-net que estava ocupando 

alagava bastante, tornando inviável sua permanência no local. Em função disso, realizou 

articulação com o proprietário do imóvel, que permitiu sua transferência para outro espaço, 

estando agora na parte superior de um duplex, no mesmo endereço. Seu novo local de moradia 

é mais amplo e apresenta melhores condições de habitabilidade. Ainda com o consentimento 

do proprietário e consulta à equipe técnica, organizou uma pequena oficina na sala principal, 

aonde realiza o conserto de TVs e outros eletroeletrônicos.  

Sobre a situação dos filhos, as visitas das crianças ao genitor mantiveram-se regulares 

após pactuação com a equipe e o estabelecimento do pagamento do valor de R$ 50 semanais 

como adiantamento da pensão alimentícia. Embora a situação de conflito com a ex-

companheira tenha sido amenizada, Kleber buscou a Defensoria Pública no dia 18.03 para 

justificar o não pagamento da pensão enquanto estava acolhido no Centro Intensivo, 

aproveitando a ocasião para informar-se sobre a abertura do processo de regulamentação de 

visita, como forma de oficializar legalmente o convívio com os filhos, sendo orientado a retornar 
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a Defensoria no dia 07.04.2015. Contudo, no final do mês, o usuário trouxe relatos de que a Sra. 

Ilka estaria demonstrando, ainda que timidamente, um desejo de entregar-lhes as crianças e 

deixá-las, efetivamente, sob sua responsabilidade. Fato que se confirmou no dia 30 de março, 

quando, segundo ele, a ex-companheira teria  ligado solicitando que o mesmo procurasse um 

colégio para os filhos em Barra de Jangada, pois eles passariam a morar com ele.   

Na ocasião, o UR foi orientado acerca da importância de comunicar tal decisão ao 

Conselho Tutelar, bem como a traçar estratégias de permanência das crianças sem 

comprometer seu processo de retomada do trabalho. O mesmo comprometeu-se a ir à Escola 

Djalma Farias para conversar com a diretora e solicitar a transferência dos filhos, para tal, irá 

buscar informação sobre escolas em regime integral. No início de abril, a equipe realizará visita 

a Ilka como forma de melhor compreender sua nova decisão.  

 

 

 

2. Jéssica Ferreira Pedrosa  

Usuária encontrava-se no terceiro mês de acompanhamento por este dispositivo, 

juntamente com o companheiro André e o filho Isaac.  

No início do mês, compreendendo a dificuldade da usuária em cumprir acordos mesmo 

com todas as orientações prestadas pela equipe, reforçamos a importância da mesma seguir os 

encaminhamentos pactuados, a exemplo do CRAS e da Agência do Trabalho, como estratégia de 

fortalecimento de sua autonomia. Contudo, quando o tema era trabalhado nos atendimentos, 

Jéssica mantinha postura omissa, apresentando, na maioria das vezes, justificativas sem 

fundamento, demonstrando certo desinteresse às intervenções.  

Apesar de trazer como meta em seu PIA a inserção em uma atividade laboral, demonstrava 

pouca iniciativa na busca de estratégias de conquista de uma vaga de emprego, necessitando 

constantemente da intervenção da equipe no sentido de pontuar a importância do trabalho 

como propulsor de seu processo de organização financeira.  
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Em decorrência das dificuldades apresentadas tanto por ela quanto por André (que 

encontrava-se em evidente processo de recaída), foi definido em reunião técnica, realizada no 

dia 04 de março - no Centro Intensivo, que seria ofertada outra proposta de cuidado a André, 

que seria seu retorno para o Intensivo por um período de aproximadamente 15 dias, oferecendo 

também o cuidado para Jéssica que poderia passar o dia no Intensivo e ir dormir na casa do 

Aluguel Social com seu filho Isac. Ao ser comunicada de tal encaminhamento, a UR reagiu de 

forma negativa, relatando não ter vontade de permanecer sozinha na casa. Pontuamos que tal 

situação seria temporária, e facilitaria seu processo de organização, uma vez que, segundo ela, 

o casal estaria vivendo intenso conflito em decorrência do uso de drogas por parte do 

companheiro.  

Apesar da resistência da companheira, André aceitou a proposta, retornando para o 

Intensivo no dia 13.03.15 (sexta-feira), contudo, no mesmo fim de semana de sua entrada, a 

equipe relatou que após uma visita de Jéssica (no dia 14.03 - sábado), ele teria pulado o muro 

da instituição. Posteriormente, em visita à casa do casal, ao ser questionado de tal ato, o mesmo 

respondeu que a UR teria dito que não iria permanecer na casa do aluguel sem ele, e iria 

“baratinar” (sic), exercendo-lhe uma forma de pressão.  

Nos dias posteriores, a usuária mostrou-se ainda menos empenhada em seu processo 

de mudança, deixando tal situação comprometer seu acompanhamento (pois a equipe passou 

a ter dificuldade em encontrá-la) e a freqüência do filho na Creche. Avaliou-se, então, a 

necessidade de novamente ofertar o retorno ao Intensivo; neste caso, apenas para passar o dia 

em virtude do cuidado com Isaac, que permaneceria o dia na creche, retornando com Jéssica 

para casa à noite, todavia, a proposta foi recusada por ela. 

Em atendimentos subseqüentes, a usuária confirmou a retomada do uso de SPA’s, 

inclusive na presença do filho.  

Em contato com a família da usuária, mais especificamente sua genitora, a mesma 

comunicou a equipe que Jéssica estaria indo ao bairro do Pina (onde moram seus parentes) para 

vender alguns objetos como tablets e celulares, possivelmente provenientes de procedimentos 

ilícitos. Também confirmou a venda de “alguns objetos do Aluguel Social, como mesa, cadeiras 
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e botijão de gás”, bem como muitos de seus pertences, como televisão e cama de casal. Relatou, 

ainda, que a avó, que ainda lhe apoiava financeiramente, não lhe ofertará mais nenhum tipo de 

ajuda, acrescentando também que não ficaria mais com Isaac.  

No dia 23.03.15, diante do contexto acima relatado, comunicamos a usuária que, diante 

de sua falta de investimento em seu processo de mudança e da dificuldade em seguir os 

encaminhamentos sugeridos pela equipe técnica, além de colocar em risco o bem-estar do seu 

filho,  estaríamos finalizando seu processo no Aluguel Social, com encaminhamento para o 

CREAS, CAPS AD e articulação com o Conselho Tutelar para repasse do caso.  A usuária, André e 

o filho Isaac foram deixados no mesmo dia no bairro do Pina, próximo à casa dos parentes de 

Jéssica.  

No dia 25.03.15, foram realizadas visitas institucionais aos conselhos tutelares de 

Piedade e da Imbiribeira (C.T que atende o bairro do Pina e já acompanhava o caso de Isaac) 

para comunicação do desligamento da usuária do Programa e da situação de Isaac, sendo 

informado a equipe que, diante da atual situação, haveria a possibilidade de destituição do 

poder familiar por parte de Jéssica. A Creche Nossa Senhora das Candeias também foi 

comunicada.  

 

3. André Francisco 

 Usuário inserido no Aluguel no dia 14.01.15, juntamente com a companheira Jéssica, 

encontrava-se finalizando o segundo mês de acompanhamento pelo Aluguel Social. Igualmente 

a companheira, apresentava significativa dificuldade em cumprir os acordos pactuados com a 

equipe técnica. Desde sua inserção, apresentou postura apática e pouco propositiva, 

interagindo de forma superficial com a equipe e apresentando constantes contradições em seu 

discurso, principalmente no que dizia respeito ao uso de drogas. 

Apesar de estar em um claro processo de recaída, quando indagado sobre sua relação 

de consumo de SPA’s, o mesmo negava, tendo grande dificuldade em admitir tal situação.  

Quando questionado sobre a frequente ausência na casa, no momento das visitas de 

acompanhamento, o mesmo relatava estar em busca de trabalho; contudo, diante da apatia do 
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UR e de seu evidente descompromisso com um projeto de mudança de vida, além da recusa, 

ainda que velada, em buscar uma vaga de emprego através da Agência do Trabalho, a equipe 

pontuava a inviabilidade de tal justificativa.  

As informações trazidas por outros usuários sobre uma recaída de André, bem como seu  

envolvimento em conflitos na praia com outros UR’s, incluindo ameaças de morte, 

intensificaram-se. Por não ter mais condições de negar tais fatos, o UR admitiu a retomada do 

uso intenso de crack e assumiu as ameaças. Diante deste contexto, conforme acima relatado, 

como estratégia de proteção, no dia 06.03, o usuário foi convidado a retornar ao Intensivo por 

um período, enquanto daríamos andamento a outras demandas, a exemplo da retirada da 

segunda via de sua certidão de nascimento. Diferentemente de Jéssica, o UR aceitou a proposta 

com mais tranqüilidade, solicitando a equipe apenas um tempo para fazer um trabalho que, 

segundo ele, teria se comprometido a fazer no período da tarde. A equipe combinou, então, de 

retornar à noite para buscá-lo, porém, o UR não estava em casa no horário pactuado, nem no 

dia subsequente de visita; apenas no dia 13.03 o usuário foi encontrado em sua casa, não 

apresentando justificativa plausível para a ausência. Conforme último encaminhamento, o 

usuário retornou ao Intensivo com a equipe, tendo abandonado o serviço no dia seguinte, 

conforme descrito acima.  

Frente ao exposto, no dia 16 de março a equipe realizou o desligamento do usuário, com 

a proposta de encaminhamento do mesmo a uma comunidade terapêutica, além do CREAS e do 

CAPS AD; todavia, André recusou, informando que iria para casa de parentes, no município de 

Igarassu. Por tratar-se de um núcleo familiar, o usuário permaneceu na casa do Aluguel até o 

dia do desligamento da companheira. A família foi comunicada. 

 

PANORAMA DO ALUGUEL SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2015 

 

USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO  

NOME BAIRRO VISITAS 

REALIZADAS 

SITUAÇÃO ATUAL DATA DA 

INSERÇÃO 

DATA DO 

DESLIGAMENTO 
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Kleber Miguel Barra de 

Jangada 

10 Em acompanhamento 14.01.2015 -  

Jéssica 

Pedrosa 

Piedade 06 Desligada 14.01.2015 23.03.2015 

André 

Francisco 

Piedade 05 Desligado 14.01.2015 14.03.2015 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10  03 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 21 

ARTICULAÇÃO COM A REDE  

SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 

Beneficiados 
 05 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No campo dos avanços, durante o mês de março, as equipes do Aluguel Social puderam 

participar de reunião de colegiado para discutir as fragilidades e potencialidades deste 

dispositivo; havendo a proposta de alinhamento de informações e procedimentos como forma 

de fortalecer o trabalho realizado pelas equipes técnicas. Como encaminhamento desta reunião, 

também foi avaliada a importância da participação da equipe do Aluguel Social quinzenalmente 

nas reuniões técnicas do Centro de Acolhimento e Apoio, buscando aprimorar a comunicação 

entre os dispositivos.   

No que diz respeito às dificuldades, cabe o reforço das informações trazidas em 

relatórios anteriores sobre a fragilização do trabalho da equipe técnica em virtude da 

manutenção de atividades de cunho burocrático/administrativo e a reclamação constante dos 

proprietários relativa ao atraso no pagamento dos aluguéis. Porém, ressaltamos a colaboração 

da executora no atendimento aos proprietários através de contato telefônico para comunicar-

lhes sobre a situação do pagamento.  

Sobre o kit inserção solicitado no mês de Janeiro, ainda não foi obtido retorno.  
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Laís Botelho 

Técnica do Aluguel Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

10/03 Colegiado CEPAD 

SEPOD: Márcia 

Ribeiro, Julieta, 

Hamilton,  

Alexandre 

Cardoso, Aldilene 

Cabral,  Juliana 

Apolônio, 

- Apresentação 

configuração da 

SEPOD e 

coordenações que 

fazem farte desta 

secretaria. 

- Ficou acordado que 

nas próximas reuniões 

estaríamos discutindo 

pautas especificas 

quanto a essa 

concepção, sendo 

sugerida para próxima 
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Sandriele, Eliane 

Verget, Flávia, 

Rafael West.  

CEPAD: Priscila 

Gadelha. 

Programa 

Atitude:  

Núcleo Recife: 

Coordenadora de 

Núcleo - Edna 

Granja, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

Feminino - Luísa 

Marilak, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

Masculino – 

Conceição 

Vasconcelos. 

Núcleo Jaboatão 

dos Guararapes: 

Coordenadora de 

Núcleo - Karla  

Rodrigues e 

Coordenadora 

- Informes: -Todos 

por Pernambuco e 

CRR Drogas. 

- Discussão sobre 

concepção do 

Programa Atitude; 

- Apresentação da 

proposta de 

pesquisa de Arturo 

Escobar - Avaliação 

de Aspectos 

Psicopatológicos e 

Autoconsciência”. 

 

reunião dia 17 de 

março de 2015 a pauta 

“Aluguel Social”. A 

reunião será realizada 

pela manhã as 08:30 

no Centro de 

Acolhimento Intensivo 

Mulher. 

Neste mesmo dia ficou 

agendada também 

reunião para o dia 24 

de março de 2015 pela 

manhã as 08:30 no 

CEPAD. 
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Técnica do 

Intensivo - 

Priscila Linhares. 

Núcleo Cabo de 

Santo Agostinho: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo - 

Jaqueline e 

Coordenadora 

Técnica do Apoio 

- Amália. 

Núcleo Caruru: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jussara e 

Coordenadora 

Técnica do Apoio 

- Carla. 

Executora IEDES: 

Ana Paula e Ana 

Patrícia. 

 

17/03 Colegiado CEPAD 

SEPOD: Rafael 

West.  
- Aluguel Social. 

- Rafael procurará 

discutir com os 

responsáveis pela 

prestação de contas 
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Programa Atitude 

Núcleo Recife: 

Coordenadora de 

Núcleo - Edna 

Granja, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

Feminino - Luísa 

Marilak, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

Masculino – 

Conceição 

Vasconcelos, e 

Equipe do 

Aluguel Social - 

Técnica Social 

Luciana e 

Motorista 

Alexandre. 

Núcleo Jaboatão 

dos Guararapes: 

Coordenadora de 

Núcleo - Karla  

Rodrigues, 

Coordenadora 

Técnica do 

- Atual situação dos 

núcleos em relação 

ao Aluguel Social. 

 

da Secretaria as 

condições de compra 

do kit de reinserção, 

para viabilizar novas 

inscrições no Aluguel 

Social; 

- Rafael verá a 

viabilidade de marcar 

uma reunião entre a 

Secretaria e as 

Executoras, no sentido 

de diluir obstáculos na 

burocracia do Aluguel 

Social; 

- Edna enviará para 

todos/as presentes na 

reunião os 

documentos 

norteadores do 

Aluguel Social. São 

eles: termo de 

referência do 

Programa ATITUDE e 

texto elaborado pela 

Gerência de Política 

sobre Drogas e a 

Consultoria em serviço 

sobre o Aluguel Social. 

Cabe aos/às 

coordenadores/as de 

Núcleo 
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Intensivo - 

Priscila Linhares e 

Equipe do 

Aluguel Social - 

Técnica Social 

Lais Botelho e 

Motorista Irandir 

Lima. 

Núcleo Cabo de 

Santo Agostinho: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo - 

Jaqueline  e 

Técnica Social do 

Aluguel Social - 

Juliana. 

Núcleo Caruru: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jussara e Equipe 

do Aluguel Social 

- Técnica Social 

Heryca e 

Motorista 

Manoel. 

disponibilizarem para 

as equipes também a 

proposta técnica de 

cada Executora.  

- Foi agendada outra 

reunião para 08 de 

abril, 08:30, no 

Intensivo Mulher, para 

que cada equipe 

apresente o 

reposicionamento do 

Aluguel Social, a partir 

da leitura e discussão 

dos documentos.  
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Executora IEDES: 

Renata Almeida. 

Executora 

CERCAP: Roberta. 

 

 

24/03 COLEGIADO CEPAD 

SEPOD: 

Superintendente 

de Atenção aos 

Usuários e seus 

Familiares - 

Rafael West; 

Coordenação 

Técnica – Malu 

Freire. 

Programa 

ATITUDE: 

Núcleo Recife:  

Coordenadora de 

Núcleo – Edna 

Granja, 

Coordenadora 

Técnica do Apoio 

– Catarina Dias. 

Núcleo Jaboatão: 

Coordenadora de 

Núcleo - Karla 

Rodrigues, 

 

- Pesquisa com 

Arturo Escobar que 

acontecerá nas 

unidades do 

Programa ATITUDE. 

- Estágio Curricular. 

- Justificada a 

ausência da 

Coordenadora 

Técnica do Apoio 

Caruaru – Karla, por 

motivo de doença. 

- Mudanças na 

Coordenação  do 

Centro de 

Acolhimento 

Intensivo Recife e 

na  equipe do 

 

 

 

 

 

- Será realizada nos 

serviços do Programa 

Atitude, inicialmente 

em Recife e Jaboatão, 

uma pesquisa sobre o 

estudo da consciência 

e uso de drogas, ligada 

a UFPE, e liderada por 

Arturo Escobar. Este 

aproveitou o 

momento para 

descrever o objetivo 

da pesquisa e ficou de 

enviar por e-mail o 

possível cronograma e 

carta de apresentação 

com autorização da 
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Coordenadora 

Técnica do Apoio 

– Sulamy Patricia, 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Priscila Linhares. 

Núcleo Cabo: 

Coordenador de 

Núcleo – João 

Marcelo, 

Coordenadora 

Técnica do Apoio 

– Amália, 

Coordenadora 

Técnica – 

Jackeline.  

Núcleo Caruaru: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo – 

Jussara e 

Supervisora do 

Apoio Caruaru. 

IEDES: 

Coordenadora 

Técnica Patrícia. 

Obs.: 

participação 

também de 

Núcleo Recife e 

Núcleo Jaboatão. 

- Informe sobre o 

Fórum 

Metropolitano de 

Pessoas em 

Situação de Rua.  

- Rodada sobre a 

atual situação dos 

serviços. 

- Problemas com a 

vizinhança do Apoio 

Jaboatão. 

- Problemas de 

recursos humanos 

no Intensivo 

Caruaru. 

- Necessidade de 

avaliação da forma 

de monitoramento 

dos dados 

quantitativos dos 

Centros Intensivos. 

- Necessidade de 

realização de 

reunião para 

pesquisa para todas as 

coordenações de 

unidade. 

 

- Priscila informa que a 

reabertura do Fórum 

Metropolitano de 

População em 

Situação de Rua 

acontecerá dia 

09.04.15, as 9h. O 

convite para o evento 

será repassado  para 

conhecimento de 

todos os presentes. 

 

- Malu informa que 

algumas universidade 

estão procurando a 

Secretaria em busca 

de parceria para 

realização de estágio 

curricular, destacando 

também o ganho para 

os serviços caso 

possam receber tais 

estagiários. Rafael 

informa ainda que 

verá também a 

possibilidade de 

disponibilização de 



 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude – SDSCJ 

Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas 

Gerência Geral de Política sobre Drogas – GPD 

Superintendência de Atenção aos Usuários de Drogas e Seus Familiares 

RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

JABOATÃO DOS GUARARAPES 

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

128 

 

Arturo Escobar – 

Pesquisador. 

discussão sobre 

Centro de 

Acolhimento 

Intensivo. 

 

 

 

 

 

bolsas para estes 

estagiários. 

 

- Edna justifica a 

ausência da 

Coordenadora do 

Intensivo Masculino 

de Recife, verbalizado 

que Conceição esta se 

despedindo das suas 

atividades no 

Programa neste mês. 

Neste sentido quem 

assumirá a 

Coordenação do 

Intensivo masculino 

será Luiza Marilac, 

atual coordenação 

técnica do Intensivo 

Feminino. Quanto a 

coordenação técnica 

do Intensivo Feminino, 

Edna anuncia a 

chegada de uma nova 

profissional, que 

assumirá a partir de 

abril. 

- Além das mudanças 

de coordenação 

técnica, Edna informa 

a saída da Supervisão 
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do Apoio Recife – 

Fatima Lindoso e de 

outras pessoas que 

compõem a equipe do 

núcleo. Destaca ainda 

que estão 

acontecendo seleções 

para suprir as vagas 

em aberto. 

 

- O Núcleo Jaboatão 

também comunica 

sobre mudança no 

quadro funcional 

devido a solicitação de 

demissão de alguns 

funcionários. Também 

estará acontecendo 

seleção para o 

suprimento das vagas.    

 

- Sulamy e Carla 

descrevem que estão 

passado por 

problemas com a 

vizinhança, que 

segundo elas não 

aceita a localização da 

unidade e que 

também esta 

buscando estratégias 
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para solução do 

problema. 

 

- Jussara Descreve que 

esta passando por 

graves problemas em 

relação ao recursos 

humanos do Intensivo 

Caruaru, com falta de 

profissional no quadro 

a mais de 2 meses. 

Trazendo também a 

dificuldade quanto a 

falta da Coordenação 

de Núcleo, segundo 

ela, após a saída de 

Renata, não houve 

substituição. 

 

- Rafael informa que 

fará visita à caruaru 

com o objetivo de 

agilizar a solução para 

os problemas 

enfrentados no 

Núcleo. 

 

- Após a rodada de 

informações sobre a 

atual situação dos 

centros Intensivos é 
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retirada uma data 

para a realização de 

uma reunião de 

Colegiado discutir 

sobre a metodologia 

de atuação dos 

Centros Intensivos, 

que será realizada no 

dia 14.04.15 às 8h30 

no CEPAD. 

 

- É trazido pelas 

Coordenações de 

Núcleo e dos 

Intensivos a 

necessidade de 

reavaliação da forma 

de monitoramento 

quantitativo dos 

dados do Centro de 

Acolhimento 

Intensivo. Cardoso 

informa que vai avaliar 

tal possibilidade e 

conversar também 

com a equipe de 

monitoramento dos 

dados do Pacto Pela 

Vida.  
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-Cada Centro Intensivo 

ficou responsável de 

produzir uma 

apresentação, para 

expor no dia 14.04.15. 

24/03 

Seleção para 

do cargo de 

vigia do 

Intensivo 

Jaboatão 

IEDES 

Responsáveis 

pela seleção: 

Coordenadora 

Técnica do 

Intensivo 

Jaboatão – 

Priscila Linhares 

e Coordenadora 

do IEDES - 

Renata Almeida. 

Candidatos: Caio, 

Ronaldo, Marcos 

e Silvio. 

 

- Seleção para o 

cargo de Vigia do 

plantão noturno 

para o Centro de 

Acolhimento 

Intensivo Jaboatão. 

- Candidato 

selecionado: Silvio 

Gomes da Silva. 

 

- Previsão para o início 

das atividades no dia 

26.03.2015. 

31/03 

Reunião de 

coordenação 

do Centros 

Intensivos 

Intensivo 

Caruaru 

Coordenações 

Técnicas dos 

Intensivos dos 

Núcleos Cabo, 

Jaboatão e 

Caruaru. 

- 

Encaminhamentos. 

- Fluxo de 

atividades. 

- Articulações em 

rede. 

- PIA. 

- Retirado 

planejamento de 

agenda para as 

reuniões por 

categoria. 

 

- Elaboração de pré-

apresentação para 

servir de base na 

discussão sobre o 
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- Reunião de 

categorias para 

trocas de 

experiências entre 

os serviços 

Intensivos. 

Intensivo em 

Colegiado. 

 

 

 

 

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

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES 
PAUTA DA 

REUNIÃO 
ENCAMINHAMENTOS 

02/03 
Reunião de 

Núcleo  
Apoio  

Supervisora- 

Marcia Cristina; 

Técnica Social 

Psicologia: 

Cristina chagas; 

Supervisora 

Cristiane Tadu e 

Técnica em 

Psicologia: 

Noemi 

 

Discussão de Caso: 

Amaro Pedro 

 

  

 

 

Encaminhado para o 

Aluguel Social direto do 

Apoio. 

04/03 
Reunião de 

Consultoria 
Intensivo 

Coordenadora 

de Núcleo – 

Karla Rodrigues, 

Supervisora- 

Marcia Cristina e 

Consultora – 

Michele. 

- Repasses da 

atividades 

realizadas na  

ultima semana. 

- Grupos. 

 

 

Sem encaminhamentos 

para esta reunião. 
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04/03 
Reunião 

Técnica 
Intensivo 

Coordenadora 

de Núcleo – 

Karla Rodrigues, 

Supervisora- 

Marcia Cristina e 

Consultora – 

Michele e toda a 

equipe. 

Informes: - Data 

para oficina com 

os preceptores. 

 

- Planejamento das 

atividades de 

março. 

  

- Desligamentos e 

admissões. 

 

- Aluguel social/ 

grupo de egressos. 

- Ponto eletrônico. 

 

- Grupos. 

 

- Levantamento 

dos 

encaminhamentos 

inserção sócio 

produtiva dos 

- Acontecerá, de  acordo 

com o planejamento do 

mês de março. Uma 

semana de atividades 

voltadas à mulher em 

comemoração ao dia 

internacional da Mulher. 
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usuários desde 

início das 

atividades do 

Intensivo Jaboatão 

(2011). 

 

- Saídas. 

11/03 
Reunião 

Técnica 
Intensivo 

Coordenadora 

Técnica – 

Priscila Linhares, 

Supervisora- 

Marcia Cristina e 

toda a equipe. 

- Informes:- Atraso 

nos salários;- 

Preceptoria de 

Estágio nos 

serviços. 

- Relatório Mensal. 

- Reorganização do 

cronograma de 

atividades. 

- Mutirão. 

- Aluguel Social. 

- Levantamento de 

temas para estudo 

em equipe. 

- Casos.  

– Inserção da atividade 

Mutirão no cronograma 

de atividades, ideia 

pensada para promover 

uma melhor organização 

do espaço através da 

colaboração mútua. 

- Foram levantados os 

seguintes temas para 

estudo em equipe: 

 Acolhimento; 

 Regimento 

interno; 

 Função; 

 Desligamentos; 

 Mediação de 

conflitos; 

 Aluguel Social; 

 Relacionamento 

entre casais no 

serviço e sexo. 
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18/03 

Reunião 

com a 

Consultoria  

Intensivo  

Coordenadora 

de Núcleo – 

Karla Rodrigues, 

Coordenadora 

Técnica – 

Priscila Linhares; 

Supervisora- 

Marcia Cristina e 

Consultora – 

Michele. 

- Repercussão em 

relação ao atraso 

de salários na 

equipe técnica. 

- Proposta de 

funcionamento em 

esquema de  

rodízio. 

 

 

Sem encaminhamentos 

para esta reunião. 

18/03 
Reunião 

Técnica 
Intensivo 

Coordenadora 

Técnica – 

Priscila Linhares; 

Supervisora- 

Marcia Cristina e 

Consultora – 

Michele e toda a 

equipe. 

- Informes: - 

Oficina com os 

preceptores. 

- Leitura do 

documento 

enviado pelo IEDES 

com 

posicionamento a 

respeito do atraso 

nos salários. 

- Proposta de 

estratégias para 

enfrentar o atraso 

dos salários, 

rodízio ou 

revezamento de 

dias. 

- Aluguel Social. 

- Pedidos de 

materiais e 

suprimentos. 

- Profissionais do serviço 

fazem propostas de 

revezamento de dias de 

trabalho, sem redução da 

carga horária, como 

estratégia para superar as 

dificuldades relativas ao 

atraso dos salários. 
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- Casos. 

25/03 
Reunião 

Técnica 
Intensivo 

Coordenadora 

Técnica – 

Priscila Linhares, 

Supervisora- 

Marcia Cristina e 

toda a equipe. 

- Informes: - 

Pesquisa a ser 

realizada por 

Arturo Escobar no 

Centro Intensivo 

Jaboatão. 

- Chegada do novo 

profissional para 

trabalhar como 

Vigia – Silvio. 

- Cronograma de 

atividades. 

- Relatórios. 

- Hora extra e 

horário de almoço. 

- Aluguel Social. 

- Programação de 

atividades durante 

a Semana Santa no 

Intensivo. 

- Casos. 

 

- Foram programadas 

atividades lúdicas para 

acontecer durante o 

feriado da semana santa 

no Intensivo. Além disto 

abriremos o serviço para 

visitação dos familiares na 

sexta feira dia 03.04. 

 

 

 

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

SECRETARIA) 
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DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA REUNIÃO ENCAMINHAMENTOS 

03/03 

Reunião 

com a 

Executora 

IEDES 

Representantes do 

IEDES: Renata 

Almeida, Patrícia e 

Ana Paula. 

  

Núcleo Jaboatão: 

Coordenadora de 

Núcleo - Karla 

Rodrigues, 

Coordenadora 

Técnica do Apoio – 

Sulamy Patricia e 

Apoios 

administrativos do 

Apoio e do Intensivo 

– Ana Claudia e 

Mayara. 

 

- Pendências relativas 

ao RH e departamento 

pessoal. 

- Ponto eletrônico. 

- Advertências. 

- As pendências foram 

enviadas à executora 

para solução dos 

problemas 

apresentados. 

 

- As advertências à 

equipe técnica devem 

ser direcionadas pela 

coordenação para a 

executora,  e o 

documento será 

assinado junto ao 

departamento 

pessoal na Executora. 

16/03 

Reunião 

com a 

Executora 

IEDES  

Representantes do 

IEDES: Fábia, Renata 

Almeida, Patrícia e 

Ana Paula. 

  

Núcleo Jaboatão: 

Coordenadora de 

Núcleo - Karla 

Rodrigues, 

Coordenadora 

Técnica do Apoio – 

- Apresentação de 

Fábia como nova 

colaboradora na 

equipe de 

Coordenação do 

IEDES. 

- Serviços. 

- Pedidos e CI´s. 

- Relatórios. 

- Atraso nos salários. 

 

- As CI´s relativas ao 

núcleo Jaboatão 

devem ser enviadas 

ao IEDES até a terceira 

sexta no mês e a 

Executora terá 8 dias 

para responder aos 

comunicados 

internos. 
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Sulamy Patricia, 

Coordenadora 

Técnica do Intensivo 

– Priscila Linhares. 

 

 

 

 

 

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 01 

REUNIÃO INTERSETORIAL 02 

ESTUDO DE CASO 33 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 00 

CONSULTORIA 02 

REUNIÃO NA EXECUTORA 02 

TOTAL 40 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 
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Justificativa: Nossa reunião técnica é realizada semanalmente na sempre quarta-feira no 

horário de tarde, e no mês de março tivemos de acordo com o calendário apenas quatro datas 

para realização da reunião técnica.   

 

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 
47 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

TOTAL 
12 A17 18 A 23 24 A 29 30 A 40 41 A 59 

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 0 8 14 15 3 0 0 40 

F 0 1 3 3 0 0 0 7 

 

COLEGIADO 02 03 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 05 04 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 0 0 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL / IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

45 

Homossexual 

1 

Bissexual 

1 

Não 

Informado 
47 

Travesti 

0 

Transexual 

0 
0 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA BRANCA PARDA AMARELA INDÍGENA  
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11 12 23 1 0 47 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 33 

¼ SALÁRIO MÍNIMO 2 

½ SALÁRIO MÍNIMO 2 

1 SALÁRIO MÍNIMO 8 

2 SALÁRIO MÍNIMO 1 

3 SALÁRIO MÍNIMO 0 

ACIMA DE 3 SALÁRIO MÍNIMO 1 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL 47 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 43 

ÁLCOOL 1 

MACONHA 3 

COCAÍNA 0 

SOLVENTE 0 
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TOTAL GERAL 47 

 

 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 26 

NÃO 21 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 47 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 33 

NÃO 14 

NÃO INFORMADO 00 

TOTAL GERAL 47 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR 

AGRESSÃO FÍSICA 
01 
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TABELA IX - ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

DESLIGAMENTO POR 

SOLICITAÇÃO 
06 

DESLIGAMENTO POR 

ABANDONO 
1 

RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 01 

CONCLUSÃO DO PIA 01 

OUTROS/ AVALIAÇÃO 

TÉCNICA/AGRESSÃO 

VERBAL/TRANSFERENCIA 

05 

TOTAL 15 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA - 04 

GRUPO PSICÓLOGO 11 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 12 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 11 

TOTAL 34 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 96 

VISITA DOMICILIAR     05     

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS 

USUÁRIOS 
18 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 173 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 135 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 96 

TOTAL 404 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 58 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 39 

GRUPO FAMÍLIA 04 10 
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SAÍDA TERAPÊUTICA 56 

ASSEMBLÉIA 02 

OUTROS 22 

TOTAL GERAL    199 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 01 

CREAS 01 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 01 

ALUGUEL SOCIAL 00 

CONSELHO TUTELAR 01 

OUTROS?BOLSA FAMILIA/CASA DA CIDADANIA /FOTOS/BANCO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / 
08 

TOTAL 12 

 

 

 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 00 

PSF/UBS 21 

CTA 05 

CAPS II 02 
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CAPS III 00 

CAPS ADi 00 

CAPS AD 06 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 02 

POLICLÍNICA 01 

HOSPITAL GERAL 17 

UPA 26 

OUTROS? 00 

TOTAL 80 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 03 

DHPP 00 

JUDICIÁRIO 03 

MINISTÉRIO PÚBLICO 00 

GOVERNO PRESENTE 00 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 09 

INSS 00 

AGÊNCIA DO TRABALHO 05 

COMUNIDA/DE TERAPÊUTICA 03 

ONG 00 

OUTROS? 11 

TOTAL: 34 
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INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 03 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 00 

TRABALHO FORMAL 00 

TRABALHO INFORMAL 01 

OUTROS? 11 

TOTAL: 15 
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11 Aluguel Social – MARÇO 2015 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10  03 

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20  21 

ARTICULAÇÃO COM A REDE  

SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 

Beneficiados 
 05 

 

Obs.: Justificamos que estamos buscando junto à Executora e à Secretaria Executiva para 

a solução de problemas operacionais para, assim, conseguir a inserção de outros usuários no 

Aluguel Social, visto que temos usuários com o perfil identificado pela equipe. 

 

_______________________________________________ 

Priscila Linhares 

Coordenadora Técnica 

Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão 

Programa ATITUDE 

Assistente Social 

CRESS 5821 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1 - QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

ITEM Nº DA 

CI 

DATA ASSUNTO SITUAÇÃO 

1 47 25/02 SOLICITAÇÃO DE HORA EXTRA PENDENTE 

2 48 04/03 SOLICITAÇÃO DE DIARIA  PENDENTE 

3 49 05/03 
SOLICITAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE 

PILHAS 
CONCLUIDA 

4 50 05/03 SOLICITAÇÃO DE HORA EXTRA PENDENTE 

5 51 05/03 
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA 

OFICINA CULINÁRIA  
PENDENTE 

6 52 13/03 
SOLICITAÇÃO DE DEMISSÃO DE 

JOSÉ ROBERTO 
CONCLUIDA 

7 53 13/03 
SOLICITAÇÃO DE VISTORIA PARA 

MÁQUINA DE LAVAR 
PENDENTE 

8 54 13/03 
SOLICITAÇÃO DE REPARO NO 

TELHADO 
PENDENTE 

9 55 13/03 
SOLICITAÇÃO DE VISTORIA NOS 

INTERRUPTORES 
PENDENTE 

10 56 13/03 INFORME RELAÇÃO DA CARNE CONCLUIDA 

11 57 13/03 
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 

NOVOS JOGOS 
PENDENTE 
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12 58 13/03 
SOLICITAÇÃO DE CONSERTO NO 

BANHEIRO FEMININO 
PENDENTE 

13 59 17/03 
COMUNICADO SOBRE PROBLEMAS 

COM A BOMBA 
CONCLUIDA 

14 60 18/03 SOLICITAÇÃO DE MEDICAÇÃO  PENDENTE  

15 61 18/03 
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA 

ESCRITORIO  
PENDENTE  

16 62 18/03 
SOLICITAÇÃO DE CONSERTO DA 

CAMPAINHA 
PENDENTE 

17 63 18/03 
INFORME RELACIONADO AOS 

TELEFONES DA CASA E INTERNET  
PENDENTE 

18 64 18/03 
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA 

OFICINA CULINÁRIA 
CONCLUIDA 

19 65 19/03 
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL – 

GRUPO PERCUSSÃO E CAPOEIRA 
PENDENTE 

20 66 19/03 
SOLICTAÇÃO DE REVESTIMENTE 

FUMÊ 
PENDENTE 

21 67 19/03 
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA 

OFICINA DE PESCA 
PENDENTE 

22 68 19/03 
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA 

OFICINA DE CESTA OU VASO 
PENDENTE 

23 69 24/03 SOLICITAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO PENDENTE 

24 70 24/03 
SOLICITAÇÃO DO CONSERTO DA 

PORTA DA COZINHA 
PENDENTE 

25 71 24/03 INFORME LISTA DA FEIRA CONCLUIDA 

26 72 27/03 
SOLICITAÇÃO DE TORNEIRA PARA 

PIA 
CONCLUIDA 
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27 73 27/03 
SOLICITAÇÃO DE AQUISÃO DE 

MATERIAS PARA PÁSCOA  
PENDENTE 

28 74 27/03 

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 

INTERRUPTORES PARA O QUARTO 

FEMININO 

PENDENTE 

29 75 27/03 RELATO DE ASSEMBLÉIA  PENDENTE 

30 76 31/03 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PENDENTE 

 

 

 
 


