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

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Fundamentado na Política Nacional de Assistência Social, o 

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

fenômeno da dependência química de modo amplo, compreendendo a dinâmica da relação 

sujeito-droga-contexto. Consideramos a diversidade de relações com as drogas, que não 

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

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

e ações de proteção social. 

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

criado pelo Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos. Em 2015 a secretaria passou por uma reformulação ampliando para secretaria de 

Desenvolvimento Social Criança e Juventude.    De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, aprovada pelo CNAS - 

Conselho Nacional de Assistência Social, o Centro de Acolhimento Intensivo está descrito dentre 

os Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade na modalidade de Abrigo 

Institucional. 

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

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

encontram em vulnerabilidade social, com grande exposição à violência, que vivenciem 

situações de ameaça e conflitos decorrentes do uso de crack e/ou outras drogas. Além do 

acompanhamento aos usuários, o serviço oferta atendimento aos seus familiares.   

Em relação ao funcionamento do equipamento podemos destacar algumas 

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

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

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

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

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

qualitativa, às ações e atividades realizadas no mês de Março de 2015, na unidade do 

Programa Atitude - Centro de Acolhimento Intensivo Cabo, com intuito de fornecer 

dados precisos sobre o funcionamento do referido programa.  

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

cuidadores, educadores, oficineiros, livros de grupos e oficinas, planilhas de 

planejamento mensal e observações empíricas cotidianas. Após esta fase de coleta 

foram realizados estudos e análise crítica do conteúdo deste material, os quais 

resultaram na aglutinação do pensar de nossa equipe interdisciplinar em ação. 

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

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

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

anexos, informações de CI’s e registros fotográficos.  

 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

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

Telefones de contato: 8923 9621 

E-mail da instituição: intensivocabo@gmail.com 

Executora: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

 

FUNÇÃO NOME 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Jacqueline Oliveira dos Santos 

SUPERVISÃO Alana Cristina de Almeida Lima Estanislau 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Marina Maria Silva Felix 

TÉCNICO EM PSICOLOGIA Patrícia Oliveira Portugal 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Juliana Ávila Prado 

TÉCNICO EM SERVIÇO SOCIAL Nathália Maria Moura Vieira de Souza  
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TÉCNICO EM QUALIDADE DE 
VIDA 

Maria do Livramento da Silva Irma 

CUIDADORES Kátia Rosangela Carnaúba de Souza 

CUIDADORES Cristiane Maria da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Andrea Barbosa da Silva 

EDUCADOR SOCIAL Cleópatra Dominique Cavalcanti do Carmo 

EDUCADOR SOCIAL Ana Paula Patrício de Souza 

EDUCADOR SOCIAL Rita de Cássia Pereira da Cunha 

EDUCADOR SOCIAL Sônia do Espírito Santo Souza 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Victor Henrique Andrade da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Cicleide Maria de Santana 

AUXILIAR DE COZINHA Maria Ercília da Silva 

AUXILIAR DE COZINHA Patrícia Juliana da Silva 

SERVIÇOS GERAIS Edvaldo Francisco de Oliveira 

MOTORISTA Eduardo José Almeida Correia 

MOTORISTA Glaydson Lima Aragão 

MOTORISTA Kleiton Teles Gomes da Silva 

MOTORISTA Valdeci José da Silva 

VIGIA Antônio Teotónio de Oliveira 

VIGIA Marcos Kennedy Nascimento 

VIGIA Roberto Borges de Araújo 

VIGIA Valdemir Aureliano da Silva 

   

4. EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL 

 

FUNÇÃO NOME 

PSICÓLOGA Juliana de Arruda Falcão 

MOTORISTA Jandilson Florentino de Souza 
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5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

INTENSIVO 

 

 No mês de março, a unidade do Centro de Acolhimento Intensivo Cabo, acolheu 

quarenta e três usuários, mantendo a meta semanal estabelecida. Foram realizadas duas 

assembleias, proporcionando um espaço de reflexão voltado para o exercício da cidadania, 

expondo opiniões, dúvidas, críticas, sugestões e elogios. A coordenação e a supervisão 

participaram da assembleia, como técnicos sociais, educadores e usuários. 

 O referido mês foi marcado pelas diversas articulações externas com a rede intersetorial 

dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Belo Jardim, Santa Cruz do Capibaribe, Carpina, 

entre outros. 

Foi realizada reunião com o Programa Atitude, Proteção Especial, Proteção Básica e Associação 

Cristo é Vida a fim de instituir fluxos de encaminhamentos dos usuários, assim como 

agendamento de reunião junto às coordenações de CRAS do município do Cabo de Santo 

Agostinho.  

 Na referida reunião foram instituídos fluxos de atendimento dos usuários e seus 

familiares juntos aos CRAS do município. Será realizado mutirão para inscrição no CADÚnico 

previsto para o mês de Abril do corrente ano.  

 Recebemos a visita do Acessuas que teve como objetivo colher informações sobre 

usuários que já concluíram o PIA e que foram inseridos em cursos profissionalizantes do 

Pronatec /SENAI.  

 Fomos visitados pela a secretária de Políticas sobre Drogas do Estado, Márcia Ribeiro. A 

mesma esteve conhecendo a unidade no qual realizou uma roda de conversa com os usuários, 

em que os mesmos puderam expressar mudanças de vida e desejos de melhorias para a unidade 

e para o Programa.  

 

5.1. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 

O setor de Psicologia realizou as seguintes atividades: Escutas individualizadas, 

acolhimentos de novos usuários no equipamento, articulações com os Centros de Acolhimento 

e Apoio Cabo, Jaboatão, Caruaru e Recife além dos Intensivos Recife e Jaboatão. As articulações 

seguiram com CAPS AD, FUNASE de Caruaru, Escola Modelo de Gaibú, CREAS de São Caetano 

além do CRAS do município de Cabo.  Avaliamos que as articulações tiveram pleno sucesso, 

como por exemplo, a reinserção de alguns usuários a rede formal de ensino. 
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O setor manteve participação e colaboração em reuniões de equipe, supervisões e 

assembleias, sendo ativo e propositivo as temáticas desenvolvidas nos diversos espaços.  

  Continuamos realizando atendimentos familiares, seja este nas visitas domiciliares, em 

grupo ou de forma individualizada, respeitando a singularidade do indivíduo e o momento 

trazido pelos mesmos.  É importante ressaltar que além das visitas planejadas e sistemáticas, 

realizamos uma visita, em especial, que tinha como objetivo estimular a família no processo de 

inserção de um dos usuários no aluguel social, tendo em vista que o mesmo vem acontecendo 

de forma partilhada equipamento, família, usuário e rede intersetorial.   

Tivemos participação nas atividades de esporte e lazer, conduzido por Alessandra, 

oficineira de Educação Física. Na ocasião acompanhamos os usuários a praia de Enseada dos 

Corais, sendo possível a realização de um campeonato de futebol, vôlei e um jogo de equilíbrio 

a partir do “Slackline”. 

Viabilizamos a retirada de documentações, via Balcão de Direitos e Expresso Cidadão, 

assim como encaminhamos usuários para a Agência do Trabalho, estimulando assim o exercício 

da cidadania e a inserção no mercado de trabalho formal. 

Identificamos ainda como avanço, a troca de conhecimento entre os profissionais a partir 

das reuniões técnicas e de supervisões. Percebemos que os espaços citados vêm acontecendo 

como capacitação em serviço, no qual o nível de compreensão e apropriação da equipe é 

perceptível. 

 

5.2. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Foram realizadas ações que visam acolhimento de usuários referenciados dos 

Municípios do Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Recife e Caruaru, além de 

transferência de usuários para o Centro de Acolhimento Intensivo Jaboatão dos Guararapes. 

Estas ações ocorreram após discussão de casos com os respectivos equipamentos. Também 

foram desenvolvidas as seguintes atividades: Atendimento individual e em grupo, 

encaminhamentos para a Rede SUAS e Rede SUS e articulações com a rede intersetorial. 

Realizou-se discussão dos casos encaminhados ao CREAS do município do Cabo de Santo 

Agostinho, e ao CRAS Praias para inscrição de usuários no CADÚnico.  Assim como, participação 

em reuniões de equipe e supervisão. 

A equipe vem realizando, junto aos usuários e seus familiares, o Plano Individual de 

Atendimento (PIA) e acompanhando a continuidade e conclusão deste. Tal planejamento tem 

como objetivo, estimular e empoderar os usuários no processo de autonomia e cuidado com 
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sua saúde, retirada de documentações e inserção no mercado de trabalho. A equipe vem 

estimulando diariamente para que os usuários passem a marcar suas próprias consultas 

médicas, dessa forma  passando a perceber e valorizar as suas próprias conquistas. A retirada 

de documentações, através do Balcão de Direitos ou Expresso Cidadão vem dando continuidade.  

Estamos trabalhando na perspectiva da inserção dos usuários no mercado de trabalho, 

ofertando orientações e encaminhado a Agencia de Trabalho do Município do Cabo de Santo 

Agostinho e de Ipojuca. 

As articulações realizadas com a rede SUS aconteceram em dois momentos: O primeiro 

momento vem através do encaminhamento da técnica de qualidade de vida, onde as técnicas 

de referência que acompanham os usuários identificam e repassam as demandas para a 

profissional e no segundo momento acontece através dos próprios usuários que articulam a 

rede através do acompanhamento do CAPS AD. 

A equipe continua apresentando práticas e estratégias de redução de danos para que os 

usuários possam ter um convívio menos danoso com uso da droga, isto ocorre através de 

reflexões no momento de escuta individual e/ou em grupo. 

Com relação à qualificação profissional a equipe continua realizando cadastramento dos 

usuários e seus familiares no ACESSUAS com objetivo de capacitá-los e, posteriormente, inseri-

los no mercado de trabalho. Acreditamos na necessidade de pensar estratégias para motivar o 

desejo pela capacitação profissional e estimular a continuidade dos estudos para a elevação da 

escolaridade. Em contrapartida, no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho, estamos 

estimulando o usuário a procurar trabalho formal e/ou informal, motivando a elaboração do seu 

currículo com apoio do técnico, como também noções básicas e comportamentais voltadas aos 

processos seletivos que alguns possam a vir participar. Foi possível a inserção no mercado de 

trabalho informal como auxiliar de pedreiro, diarista em uma empresa alimentícia, garçom em 

um bar local, e tatuador nas praias do litoral sul.  

Estamos refletindo com o grupo numa ótica voltada ao um planejamento financeiro 

saudável das quais este recurso venha possibilitar melhorias e benefícios duradouros voltados 

também para o seu projeto.  

Em relação à articulação realizada com a Vara da Infância de Paulista, esta teve como 

finalidade discutir os casos e assegurar o direito dos genitores de visitar seus filhos no Abrigo 

Maná e acompanhar o processo de guarda dos mesmos  que, decorrente do uso intenso e 

desorganizado de drogas por parte dos pais,  foi suspenso. Essa articulação foi necessária, uma 

vez a equipe acredita que o abrigo é uma casa de acolhimento provisória, tendo sempre em vista 

o retorno da criança ou do adolescente à família de origem com o menos tempo possível, 

conforme rege o Art. 92 do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, que também assegura o 
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direito à convivência familiar e comunitária. Nesse momento  houve a discussão do caso com o 

Abrigo Maná,  que teve a chance de  historiar brevemente as relações do núcleo familiar, a 

vulnerabilidade enfrentada e a perda da tutela  filhos desse casal.  

A articulação com o INSS teve como objetivo encaminhar o usuário a uma análise dos 

cálculos do benefício concedido pela previdência social, levando em consideração os critérios 

exigidos por esta instituição para a concessão deste. 

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

que tiveram reflexões esclarecedoras, direcionando e potencializando a atuação da equipe 

voltada para o usuário, na perspectiva da assistência, diante da complexidade da proposta de 

trabalho. 

O desafio encontrado no desenvolvimento das ações junto ao usuário se dá na relação do 

uso de substâncias psicoativas, trazendo arraigado em seus discursos, falas preconceituosas. 

Nestes momentos a equipe vem se propondo a trabalhar na ótica do cuidado, em que os 

usuários são responsáveis por suas decisões e consequência, apresentando e fortalecendo 

práticas e estratégias de redução de danos para que eles possam ter um convívio menos danoso 

com uso da droga caso venha ser seu projeto.  

 

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

 

No mês de março foram realizados cento e sessenta e nove atendimentos de Qualidade de 

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

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

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

Mendo Sampaio).  

Para o CAPS ad foram encaminhados oito usuários para atendimento com Psiquiatra 

ambulatorial e um de urgência.  

No dia 16/03/2015, a Técnica em Qualidade de Vida - TQV acompanhou o usuário 

P.R.S.J.  ao Hospital das Clinicas para uma investigação clínica, após encaminhamento da rede 

de saúde municipal.  No dia 19/03/2015, a TQV realizou visita no Hospital das Clínicas ao usuário 

para discutir o caso com a equipe do HC. No dia 23/03/2015, a referida técnica realizou visita 

domiciliar aos familiares do usuário, acima citado, com objetivo de sensibilizar a família sobre a 

importância da presença dos mesmos no acompanhamento hospitalar do usuário.  

A técnica, nesse mês, realizou quatro grupos de Qualidade de Vida expondo para os 

usuários temáticas de forma interativa e participativa. Ainda neste mês, a unidade do Intensivo 
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Cabo recebeu a enfermeira e coordenadora Secretaria de Saúde do Município do Cabo para 

ministrar palestra para os usuários sobre Tuberculose. 

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

responsabilidade e atribuições da técnica de qualidade de vida. Ressaltamos que a 

administração das medicações acontece apenas , conforme prescrição médica.  

 As cuidadoras, dentro deste setor, têm contribuído de forma relevante, pois as mesmas 

realizam a administração de medicação de forma supervisionada e previamente separada pela 

técnica de qualidade de vida em ausência. 

Durante o mês não houve atendimento ambulatorial  odontológico devido à deficiência 

na rede municipal que vem passando por ajustes e reestruturação.  

 

5.4. DESCRIÇÃO QUALITTIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE EDUCADOR SOCIAL 

 

O setor de educador social desenvolveu no mês de março: Intervenções, escutas 

individuais, oficinas, evoluções, entrega de materiais de higiene pessoal e limpeza, 

urgenciamento e acompanhamento para a rede de saúde na ausência da Técnica de 

Qualidade de Vida,  como também acompanhamento dos usuários para retirada de 

documentações junto ao Balcão de Direitos, atividades externas de Educação física 

(praia), participação das atividades grupais junto aos técnicos, entregas de kit no 

acolhimento de novos usuários, abertura de armários, acompanhamento nas refeições, 

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

usuários, monitoramento nos dormitórios, mediação de conflitos e estudo de caso nas 

reuniões técnicas e de supervisão.  

Em março podemos destacar a oficina de pintura em tela, onde a proposta 

atrativa teve como consequência a maior interação e participação dos usuários em todas 

as atividades realizadas. 

 

5.5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS À FAMÍLIA 

 

As ações realizadas junto a família foram sistematizadas através de atendimentos 

individuais, tanto por telefone quanto presencialmente no equipamento. Nas ocasiões, 

efetuamos encaminhamentos para os entes familiares, voltados a Rede SUAS e SUS e demais 
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políticas setoriais, realizamos grupo família, visita domiciliar e escutas individualizadas. Além 

disso, foram dadas orientações sobre a importância de compreender o momento dos usuários 

em processo de cuidado ofertados pelo programa.  

Discutimos no grupo família temáticas voltadas para arranjo, composição e núcleo 

familiar buscando fortalecer os vínculos, ampliar a compreensão e estimular o respeito à 

diversidade. 

A equipe vem vivenciando uma resistência por parte de algumas famílias em 

comparecer ao equipamento, mesmo sendo informando da importância que tem a sua 

participação dentro deste espaço, algumas justificam problemas de saúde ou até mesmo por 

residir distante do equipamento, no entanto, uma boa parte não tem desejo de acompanhar, 

pois os vínculos estão rompidos. Nesta situação estamos lançando mão das visitas familiares 

com o objetivo de estimular o fortalecimento desses  vínculos rompidos. Utilizamos também, 

com  frequência, o telefone para articular as famílias e tentar estabelecer uma rotina de 

participação no grupo.    

 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

SETOR COMUM A TODOS 

Oficina de Educação Física 

Objetivo: Proporcionar momento de atividade física, conscientizar os usuários sobre os cuidados 

com a saúde e o corpo. 

Metodologia: Utiliza-se de jogos recreativos, gincanas, futebol, polo aquático, vôlei, torneios, 

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

praia.  

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

saudáveis.  

 

SETOR DE PSICOLOGIA 

Grupo: Bom Dia 

Objetivo: O grupo Bom Dia tem como objetivo proporcionar momentos de interação e reflexão 

entre os usuários seja a partir de uma música, mensagem, dinâmica, entre outras possibilidades.  

No momento do “Bom Dia” procuramos estimular os usuários quanto à importância da 

organização do espaço e da manutenção deste.  
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Metodologia: Em um primeiro momento, no grupo Bom Dia, foi possível a realização de uma 

homenagem a um usuário que seria transferido para o equipamento de Caruaru. Essa 

homenagem foi elaborada pelos usuários da casa, na ocasião foi feita uma mensagem e 

escutaram uma música religiosa.  

Em outra ocasião, foi realizada uma Roda de Conversa para discutir a limpeza da casa e 

“riscos e traços indevidos” nas paredes dos dormitórios, após a realização do mutirão da pintura 

do equipamento dos quais os mesmos realizaram. Diante disso, foi realizada uma conversa de 

reflexão sobre os atos e posturas incoerentes na unidade.  

Em outro “Bom Dia” iniciamos o grupo com uma mensagem de Charles Chapplin 

chamada “Dia bom?”, após a leitura da mensagem fizemos uma reflexão sobre o que precisamos 

para ter um dia agradável e produtivo.  

Posteriormente, em outro grupo, foi possível trabalhar uma mensagem do livro ‘365 

dias de Inspiração’ que propõe o aproveitamento da vida a partir de coisas simples e ações 

simples, bem como ajudar o próximo e experienciar coisas novas. Já em outro grupo, foi 

necessário refazer as comissões de organização de limpeza dos dormitórios e da casa, bem como 

falamos da utilização do som em momentos e lugares inadequado, além de ter falado sobre a 

importância na participação dos grupos. Por fim, foi realizado um grupo “Bom Dia” onde todos 

os usuário parabenizaram uma usuária que estava aniversariando, na ocasião todos deixaram 

uma mensagem. Ainda neste momento foi possível fazer uma reflexão sobre conclusão de PIA 

e também sobre a inserção de dois usuários no Aluguel Social. 

Resultados: Foi possível observar uma maior interação dos usuários nos grupos “Bom Dia”, com 

uma participação atuante, bem como foi perceptível a tomada de iniciativas para compor as 

atividades solicitadas.   

 

Grupo: Redução de Danos 

Objetivo: O grupo de Redução de Danos (RD) tem como finalidade trabalhar de forma lúdica as 

estratégias de RD, assim como promover uma intervenção preventiva e assistencial aos 

usuários. O grupo propõe orientar e estabelecer ações de redução de danos, considerando a 

qualidade de vida, o bem-estar individual e comunitário, o contexto de vulnerabilidade e o risco 

social. Diante disso, pretendeu-se atingir uma discussão de forma participativa e subsidiar 

tecnicamente o desenvolvimento do tema exposto para ampliar a percepção e o entendimento 

dos usuários no que diz respeito à política de Redução de Danos.  

Metodologia: Foi realizado um “Cine debate” a partir de uma sessão de cinema com o vídeo 

“Curiosidade – Como funcionam as drogas?” Esse vídeo é uma produção da Discovery sobre as 

drogas, na ocasião é proposta uma experiência com pessoas que utilizam drogas distintas e elas 
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são submetidas a uma série de atividades. Com isso, o vídeo traz algumas dificuldades sobre o 

uso abusivo de substâncias psicoativas. Após a realização do vídeo foi possível organizar uma 

roda de conversa, onde os usuários expressaram o que compreenderam. 

Em um segundo momento foi possível a realização de um documentário chamado: 

“Epidemia do Crack” 2013, com a participação do Epidemiologista da FIOCRUZ Francisco Bastos 

e a Pesquisadora da Unifesp Solange Nappo. O vídeo retrata relatos de usuários de crack, bem 

como a dinâmica dos profissionais e instituições que lidam com essa temática, tais como 

Consultório de Rua, CAPS AD e Clínicas de Tratamento. O vídeo traz de forma esclarecedora a 

realidade da dependência do crack. Após a realização do documentário foi necessário uma roda 

de conversa com a realização de perguntas e respostas sobre o assunto trabalhado no vídeo. 

Resultados: Com a realização dos grupos de RD foi possível observar a compreensão das 

temáticas elaboradas a partir dos questionamentos que surgiram com os vídeos educativos. 

 

Grupo: Auto Estima 

Objetivo: Chamar a atenção para as qualidades, para a auto avaliação positiva, trabalhar a 

habilidade social, assim como potencializar a capacidade de se colocar no lugar do outro. 

Metodologia: No primeiro momento foi feita a dinâmica: - “A teia”, onde em círculo os 

participantes amarraram o barbante no dedo falavam seu sobrenome, lazer preferido, fruta que 

mais gostavam. Assim o rolo de barbante era passado para outro participante e este repetiu o 

que o anterior falou sobre si, e falava sobre suas preferências, passando para o próximo. Após a 

dinâmica foi aberta a roda de diálogo para o grande grupo, em que todos trouxeram relatos da 

experiência, surgindo colocações tais como: atenção ao outro, cuidado ao ouvir, acolhimento 

de quem está do seu lado entre outras.  

Em outro momento foi feita a dinâmica - “Incentivando o outro”, em que os 

participantes em duplas escolheram lembretes em um cestinho de palavras de incentivo, e liam 

para a sua dupla. Na segunda rodada quem ouviu leu para seu par. Após a dinâmica foi aberto 

ao diálogo. O grupo pode expor os sentimentos durante a atividade.  

Em momento posterior foi utilizado o “Inventário das crenças centrais”. A técnica foi 

aplicada de forma individual, para o usuário preencher sobre o que ele pensa sobre si mesmo, 

sobre as pessoas e sobre o mundo que cada um constrói. Após a aplicação da técnica foi lido 

para o grande grupo sem identificação e fora levantado uma reflexão sobre a importância dos 

pensamentos, e que estes influenciam as emoções e comportamentos. 

Resultados: Após todas as dinâmicas aplicadas foram levantadas reflexões acerca de cada uma, 

tivemos como resultados a auto avaliação de cada usuário, manifestação de críticas positivas e 
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a colaboração de todos, estimulando assim o fortalecimento da auto estima, a interação social 

e o exercício da auto expressão. 

 

SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

Grupo: Meio Ambiente 

Objetivo: A educação ambiental torna-se imprescindível para a sensibilização de que cada 

indivíduo é responsável pela construção de um mundo justo e equilibrado ecologicamente, 

requerendo responsabilidade individual e coletiva, onde  é possível criar e aplicar maneiras 

sustentáveis de interação da sociedade e a natureza. A fauna, assim como os demais recursos 

ambientais, exerce uma função no ecossistema e é indispensável para seu equilíbrio. É dizer que 

cada um dos elementos do ecossistema tem a missão a cumprir para mantê-lo estruturado e em 

harmonia. 

Então, o objetivo deste grupo é investir em mudança e transformação do pensamento 

em relação ao meio ambiente, uma vez que o indivíduo está inserido nesse sistema.  

O grupo visa uma reflexão acerca das temáticas propondo ações que estimule a 

qualidade de vida e se relacione com a preservação da natureza. Sendo relevante trabalhar junto 

aos usuários assuntos da atualidade que impacta na qualidade de vida dos mesmos. 

Metodologia: Este foi desenvolvido em quatros encontros, onde no primeiro momento foi um 

sociodrama com os usuários utilizando como texto a fábula da ecologia e do tracajá. Inicialmente 

foi lido a fábula e posteriormente discutido o texto, logo depois sendo passando para a 

dramatização. 

Já no segundo momento, foi refletido sobre a extinção de alguns animais e suas 

consequências ao meio ambiente e na qualidade de vida. Foi utilizada uma música de passaredo 

de Chico Buarque que depois estimulou que o próprio grupo crie uma música ou paródia que 

fale sobre a extinção dos animais. 

No terceiro momento, desenvolveu-se uma dinâmica falando sobre a existência do 

ecossistema e a interligação da fauna para um meio ambiente saudável e sustentável. Fazendo 

com que os participantes sintam-se integrantes e atores da preservação da fauna.   

No quarto momento, desenvolvemos uma reflexão sobre o texto “o valor de uma vida”, 

escrita por Pedro Bandeira no qual foram confeccionados cartazes expondo a sua interpretação 

sobre o texto apresentado. 

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

a participação dos usuários. Utilizamos algumas ferramentas para facilitar a compreensão do 
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grupo acerca do tema, tais como: vídeos, técnicas entre outros. Percebemos que ao utilizarmos 

cartazes, tarjetas, DVD, DATA SHOW e NOTEBOOK obtivemos uma maior absolvição.  

Resultados: Espera-se que haja uma mudança e transformação do pensamento, visando uma 

qualidade de vida que se relaciona com a preservação da natureza. Buscamos também 

desenvolver valores e atitude de respeito com usuários, despertando uma consciência ecológica 

de preservação. 

 

Grupo: Cidadania 

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

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

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

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

esse tema se faz necessário dentro do Programa Atitude. Foi relevante trabalhar junto aos 

usuários a temática de violência de gênero por este ter sido o mês, onde se é comemorado o 

Dia Internacional da Mulher. 

Metodologia: Utilizamos vídeos, técnicas lúdicas, textos e dinâmicas todas voltadas a temática 

escolhida no corrente mês.  

  No primeiro encontro do mês o objetivo foi conhecer o porquê do dia 08 de março ser 

comemorado o Dia Internacional da Mulher. A proposta era uma atividade lúdica que fosse 

possível compreender a relação do machismo e da violência, porém esta atividade só foi 

realizada no segundo encontro devido ao debate que ocorreu quando foi lido um texto sobre 

machismo.  

No segundo encontro foi trabalhado a dinâmica “Machismo e Violência”, com objetivo 

de promover uma reflexão sobre como a construção das identidades e práticas de homens 

jovens é influenciada por modelos machistas de comportamento – propagados por amigos, 

comunidade, família e a mídia que podem levá-los a adotar atitudes violentas.   

No último grupo Cidadania do mês de março exibimos o filme “Dormindo com o Inimigo” 

que narra à história de uma mulher recém-casada que é submetia a cárcere privado e a violência 

doméstica. Em seguida realizamos um debate resgatando pontos trabalhados nos encontros 

anteriores.  

Resultados: Os usuários refletiram sobre a temática proposta, as violações que ocorrem, 

compreendendo as consequências que são causadas por atitudes machistas.  

 

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

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

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

cotidiano (seja de forma leve, lúdica ou reflexiva), o momento do bom dia se faz importante 

para tal fim. No mês de março, o setor de Serviço Social, realizou oito grupos Bom Dia. 

Metodologia: As atividades realizadas foram propostas pela equipe que procurou estimular que 

eles mesmos sugerissem como desejam iniciar o dia de forma a lhes conferir autonomia e 

facilitar o momento, acompanhado de algum técnico. Foram feitas reflexões de mensagens, 

como: “O que você pode fazer para mudar o mundo?” e “Valorize” de autores desconhecidos. 

Realizamos dinâmicas como: “Telefone sem fio”, “Cumprimento criativo” e “Nó Humano”.  Além 

das mensagens e das dinâmicas, também foram realizadas reflexões da música “Mais uma vez” 

e “Será”, assim como organização das comissões semanais. 

Resultados: A modificação gradual de comportamento que os usuários vêm iniciando as 

atividades do dia de forma lúdica, leve e reflexiva.  

 

Grupo: Família 

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

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

Metodologia: O Grupo Família ocorre aos sábado, no período da tarde. Foi realizada uma 

atividade com o objetivo dos usuários refletirem sobre: “Família real e a Família Ideal”, 

solicitamos que desenhassem ou escrevessem o que seria ideal e real. Para finalizar refletimos 

o que cada participante está fazendo para que a Família Ideal torne-se Real. 

Resultados: Uma maior reflexão sobre a importância das relações familiares no qual fortalece o 

processo de cuidado que estão vivenciando. 

 

SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 

Grupo: Qualidade de Vida 

Objetivo: Sensibilizar os usuários a ter responsabilidade com sua saúde, praticando cuidado 

voltado a prevenções. 

Metodologia: No grupo com o tema tuberculose foi realizada uma palestra com a enfermeira e 

Coordenadora da Secretaria de Saúde do Município do Cabo, em que a mesma discutiu o que é 

a doença, sintomatologia, prevenção, diagnóstico e o tratamento, desmistificando e 

esclarecendo as dúvidas levantadas pelos os usuários. Utilizamos como o recurso do data show 

que facilitou a técnica aplicada pela palestrante.  
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  Já no grupo cujo a temática foi Câncer Anal foi exibido um vídeo onde explicava como 

se dá o início da doença, sintomatologia, prevenção, diagnóstico e o tratamento. No final teve 

uma discussão sobre o tema.  

No grupo posterior teve a proposta do autocuidado. Foi realizada uma caminhada na 

praia a fim de estimular nos usuários a perceber que podemos adquirir hábitos saudáveis com 

o custo zero estimulando a saúde do corpo e mente.  

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

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

possam entender e apreender a importância da sua saúde 

Resultados: Um maior conhecimento sobre vida saudável.  

 

SETOR DE EDUCADOR SOCIAL 

Oficina de Convivência  

Objetivo: As atividades realizadas tiveram como objetivo apresentar uma visão 

diferenciada da realidade dos usuários permitindo através do conhecimento de sua 

cultura de raiz, novas alternativas de geração de renda, utilizando como facilitador a 

arte.  

Metodologia: O primeiro passo foi à apresentação da oficina utilizando como facilitador 

um vídeo que trazia depoimentos de personalidades que alcançou um resultado positivo 

no seu projeto de vida investindo na arte. O segundo passo foi construir um contrato de 

convivência com o objetivo de compactuar a importância da oficina e as 

responsabilidades dos participantes direcionado através de atividades lúdicas e 

dinâmicas. No terceiro passo foi à apresentação de slides e vídeos onde foram 

apresentados aos participantes algumas técnicas que serão utilizadas na oficina, como 

também alguns Mestres da pintura (pintores famosos) e suas obras. 

Resultados: Mudança de hábitos em seu cotidiano através do conhecimento de sua 

cultura, proporcionando também a interação entre os usuários e momentos de 

descontração diminuindo assim o estresse diário. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O Intensivo Cabo permanece com dificuldades para inserção dos usuários em cursos 

profissionalizantes, visto que o órgão municipal Acessuas não está disponibilizando vagas para 

cursos do Pronatec. 

Como já destacado anteriormente, a rede municipal de assistência odontológica está 

enfrentando problemas estruturais e os usuários acompanhados pelo núcleo do Cabo 

permanecem sem atendimento odontológico.  

Destacamos a visita da secretária de Políticas sobre Drogas, Márcia Ribeiro a unidade do 

Intensivo Cabo do qual trouxe reflexões acerca da sua visita, acompanhamento, manutenção do 

equipamento e a relação junto a equipe.  

 

8. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 

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

CAPACITAÇÕES). 

 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANTE

S 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENT
OS 

10/0
3 

Reunião 
de 

colegiado  
Cepad 

Coordenadore
s técnicos, 

coordenadore
s de núcleo, 
equipe de 
gestão da 
secretaria, 
Patrícia e 

Jacqueline.  

 Organogram

a;  

 Informe;  

 Concepção 

do atitude; 

 Terno de 

referência;  

 Será 
realizado 
reuniões com 
eixo (Aluguel, 
intensivo, 
Atitude nas 
ruas e apoio)  

10/0
3 

Capacitaçã
o 

Secretari
a de 

Educaçã
o do 

Municípi
o do 
Cabo 

Equipe 
Atitude 

 Tuberculose 

 Capacitação 
das equipes. 

 

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

 

DAT
A 

ATIVIDADE LOCAL 
PARTICIPANT

ES 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 
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04/03 
Reunião de 

Equipe 
Intensiv
o Cabo 

Marina, 
Nathália, 

Jacqueline, 
Livramento, 
Cleópatra, 

Juliana, 
Patrícia, 

Sônia, Victor, 
Jandilson e 

Alana 

 Informes 

administrativos

;  

 Relatório 

mensal; 

 Oficinas; 

 Passeios 

externos; 

 Aluguel Social; 

 Pertence de 

usuários; 

 Instrumental 

dos veículos; 

 Estudo de 

caso: Wiank 

Douglas, José 

Eduardo. 

 Toda sexta-feira, 
a equipe deixará 
os dados 
semanais para 
inserção na 
planilha; 

 Adicional 
noturno será 
recebido no mês 
subsequente; 

 Aguardando 
posicionamento 
da executora 
quanto a 
oficialização ou 
não do feriado 
no carnaval; 

  Coordenação 
está realizando 
avaliação com os 
trabalhadores; 

 Folhas de ponto 
precisam ser 
assinadas 
diariamente; 

  Supervisão irá 
discutir com as 
categorias o 
relatório mensal; 

 Educadores irão 
realizar 
planejamento e 
oficinas voltadas 
para a geração 
de renda; 

 Articular 
passeios 
externos, assim 
como transporte 
gratuito 
ofertado pela 
Prefeitura do 
Cabo; 

 Inserção de três 
usuários no 
Aluguel Social, 
em que os 
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mesmos irão 
custear 
utensílios 
básicos; 

 Equipe não irá se 
responsabilizar 
por pertences de 
usuários. Os 
mesmos serão 
responsáveis por 
todos e 
quaisquer 
objetos pessoais. 
Será repassado 
em assembleia 
que dinheiro e 
documentos não 
poderão ser 
guardados nos 
armários de 
responsabilidad
e da equipe; 

 Implantado novo 
instrumental dos 
veículos em que 
o funcionário 
que utilizar o 
carro com as 
demandas da 
unidade terá que 
assinar o 
percurso; 

 Wiank Douglas 
irá para 
audiência em 
06/03 e o carro 
da unidade dará 
suporte; 

 Conclusão de PIA 
do usuário José 
Eduardo com 
encaminhament
o a rede de 
assistência; 
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09/03 Reunião de 

supervisão 

Intensivo 

Cabo 

Alana, 

Nathália e  

Marina 

 Estudo de 
caso: Jardson; 
Jorge; 
Wallace, 
Dayvson 
(Luana) 

 Aluguel Social  

 Agendar perícia 
do INSS para o 
usuário Jardson; 

 Encaminhar o 
usuário Jorge 
para a retirada 
de título de 
eleitor e 
reservista; 

 Retirada de RG 
de Wallace, 
encaminhar a 
família ao 
Acessuas; 

 Encaminhar 
Dayvson (Luana) 
para retirada de 
título de eleitor 
e reservista, 
encaminhar ao 
Fórum para 
assinar 
liberdade, 
inscrever no 
Acessuas; 

 Proposta de 
república com 
os usuários 
custeando o kit 
de inserção 

09/03 Reunião 

administrati

va  

Intensivo 

Cabo 

Jacqueline e 

Victor  
 Rotina; 

 Envio de Ci,s; 

 Planilha de 
monitorament
o, banco de 
dados e ficha 
dos usuários; 

 Utilização dos 
equipamentos 
da unidade; 

 Relação os 
colegas de 
trabalho;  

 Relação 
usuários;  

 Diariamente ser 
avivada a rotina;  

 Enviar as Ci, s no 
final de cada 
mês em sendo 
por eixo 
(Manutenção, 
pessoal e etc). 

 Enviar as 
planilhas 
conforme 
orientações dos 
prazos;  

 Os 
equipamentos 
não deveram ser 
utilizados com 
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objetivos de 
benefício 
pessoal;  

 Estabelecer uma 
relação de 
respeito, 
partilha e ética 
evitando 
conflitos junto 
aos usuários e 
equipe; 

11/0
3 

Reunião de 
Equipe 

Intensiv
o Cabo 

Marina, 
Nathália, 

Jacqueline, 
Victor, 

Andrea, 
Juliana Ávila, 

Juliana Falcão, 
Alana, 

Livramento, 
Patrícia, Rita e 

Jandilson 

 Atraso de 

salário da 

equipe; 

 Avaliação da 

equipe; 

 Organograma 

da Secretaria; 

 Aluguel 

Social; 

 Termo de 

Referência do 

Programa; 

 Repasse da 

reunião com a 

rede SUAS; 

 Preceptoria; 

 Estudo de 

caso: José 

Bruno, 

Jardilson, 

Paulo 

Roberto; 

 Relação a 

equipe com o 

auxiliar 

administrativ

o;  

 Relatórios 

encaminhado

s ao Apoio; 

 Não há revisão 
para 
regularização do 
pagamento dos 
funcionários, 
repercussões e 
desdobramentos 
para a equipe; 

 Processo de 
avaliação 
iniciado. 
Educadora 
Andrea trás 
avaliação 
positiva do 
processo de 
avaliação; 

 O novo 
organograma da 
secretaria será 
encaminhado a 
unidade; 

 Dentro do novo 
formato da 
Secretaria, o 
Aluguel Social 
vem sendo 
rediscutido, 
inclusive a 
compra dos kits 
de inserção dos 
usuários; 

 Aluguel Social 
recebe hoje a 
nova técnica da 
modalidade 
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 Cachorro na 

unidade; 

 Dificuldades 

com a rede de 

odontologia; 

 Relatório 

mensal; 

  Revisitado o 
Termo de 
Referência e as 
atribuições serão 
rediscutidas no 
processo de 
avaliação; 

 Discutido fluxo 
com a rede SUAS 
e tirado 
encaminhament
os, tais como, 
inclusão dos 
usuários no 
CADÚnico, 
acesso aos CRAS, 
encaminhament
os ao CREAS, 
encaminhament
o a Associação 
Cristo é Vida 
(Albergue) 
deverá passar 
pelo CRAS ou 
CREAS, de 
acordo com a 
demanda do 
usuário, 
agendada 
reunião com as 
coordenações de 
CRAS, articulado 
transporte para 
atividades 
externas; 

 Técnicos da 
unidade 
receberão 
estudantes da 
Faculdade 
Pernambucana 
de Saúde para 
estagiar na 
unidade. A FPS 
irá ofertar oficina 
de capacitação 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

2

3 

 

 

para os 
preceptores; 

 José Bruno será 
encaminhado ao 
Aluguel Social, 
inicialmente na 
modalidade 
individual. Há 
possibilidade de 
a família 
acompanhar. 
Discutir o caso 
com o CREAS 
Belo Jardim; 

 Usuário Jardson 
será 
encaminhado ao 
CREAS 
municipal. TR irá 
discutir o caso 
com aquele 
serviço; 

 O usuário Paulo 
Roberto 
permanece 
internado no 
Hospital das 
Clínicas para 
investigação de 
demandas de 
saúde. A TQV e a 
TR realizarão 
visita no hospital 
ao usuário e para 
discussão do 
caso com a 
equipe do HC; 

 Equipe coloca 
insatisfações 
com a postura do 
auxiliar 
administrativo 
para com os 
trabalhadores da 
unidade; 

 Protocolar 
relatórios 
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encaminhados 
ao Apoio Cabo; 

 Familiar de um 
usuário adotará 
o cachorro; 

 A dificuldade de 
articulação com 
a rede de 
odontologia será 
repassada ao 
coordenador de 
núcleo; 

 Supervisão se 
reunirá com cada 
categoria para 
tirar as dúvidas e 
realizar ajustes 
no relatório 
mensal. 

17/03 Reunião de 

supervisão 

Intensivo 

Cabo 

Alana, 

Livramento, 

Juliana, Rita, 

Patrícia e 

Andrea 

 Estudo de 
casos: 
Edmilson, 
Jaidete, 
Charles, Paulo 
Roberto, 
Rafael, 
Kleiton; 

 Famílias   

 Edmilson 
consulta 
psiquiátrica; 

 Jaidete 
encaminhar ao 
psiquiatra; 

 Charles 
encaminhar ao 
clínico; 

 Paulo Roberto 
foi encaminhado 
emergência e 
transferido ao 
Hospital das 
Clínicas, TR irá 
realizar visita no 
hospital; 

 Rafael 
encaminhar a 
educação – EJA.  

 Kleiton 
encaminhar ao 
CAPS AD, clínico, 
Agência do 
Trabalho, 
resgate dos 
documentos; 
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 Sensibilizar as 
famílias para 
participação no 
grupo família. 

18/0
3 

Reunião de 
Equipe 

Intensiv
o Cabo 

Patrícia 
Portugal, 

Alana, Juliana 
Falcão, 
Patrícia 

Juliana, Sônia, 
Ercília, 

Marina, 
Juliana Ávila, 

Cleopatra, 
Livramento, 

Victor, 
Nathália, 
Patrícia 

Portugal, João 
Marcelo, 

Jacqueline, 
Eduardo, 
Lúcio e 

Jandilson 

 Estudo de 

caso: Joilson, 

José Bruno, 

Paulo 

Roberto, 

Kleiton, 

Fábio, 

Edmilson; 

 Aluguel 

Social: Iago; 

 Salário da 

equipe 

 Realizada visita 
domiciliar a 
família do 
usuário Joilson. 
Agendada 
triagem para o 
Fagner 
(Mirueira), 
articulado 
acompanhament
o da família na 
inserção; 

 Realizada visita 
domiciliar a 
genitora do 
usuário José 
Bruno. Vínculo 
familiar 
fragilizado. 
Articulado CREAS 
do município de 
Caruaru para dá 
suporte a família 
e ao usuário na 
inserção do 
Aluguel Social; 

 Usuário Paulo 
Roberto foi 
encaminhado 
pela rede de 
saúde municipal 
ao Hospital das 
Clínicas para 
investigação de 
demandas de 
saúde, TR e TQV 
irão realizar visita 
domiciliar a 
família; 

 Realizar 
atendimento a 
família do 
usuário Kleiton, 
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encaminhar ao 
CAPS AD, 
estabelecer 
metas e prazos 
no PIA; 

 Resgatar os 
vínculos 
familiares do 
usuário Fábio, 
discutir o caso 
com Recife, perfil 
do Aluguel Social, 
encaminhar a 
agencia do 
trabalho e curso 
na área de 
vigilante; 

 Discutir o caso do 
usuário Edmilson 
com o Intensivo 
de Caruaru, TR 
construir 
relatório para 
encaminhament
o ao CREAS da 
cidade de 
Carpina, 
trabalhar 
conclusão de PIA; 

 Articulada 
reunião com o 
CREAS de Santa 
Cruz do 
Capibaribe para 
acompanhament
o do usuário na 
finalização do 
Aluguel Social; 

 Repassada a 
reunião com os 
núcleos do 
Aluguel Social. 
Repensar com a 
equipe as 
condicionalidade
s para o Aluguel 
Social; 
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 Não há previsão 
para o 
recebimento da 
segunda metade 
do salário. 
Ressaltado o 
compromisso da 
equipe no 
atendimento aos 
usuários; 

23/0
3 

Reunião de 
Supervisão 

Intensiv
o Cabo 

Marina, 
Nathália, 
Juliana, 

Livramento e 
Alana 

 Estudo de 

caso: Paulo 

Roberto, 

Mácio, 

Janyson, 

Fábio, 

Iraquitan, 

José Bruno 

 Aluguel 

Social: Ramon 

e Iago, 

 Usuário Paulo 
Roberto será 
encaminhado 
novamente ao 
hospital; 

 Discutir o caso do 
usuário Márcio 
com Jaboatão 
para 
transferência 
para Intensivo 
Recife; 

 Encaminhar 
Janyson ao 
mercado de 
trabalho; 

 Fábio irá resgatar 
a CTPS, 
encaminhar a 
Agência do 
Trabalho e ao 
psiquiatra; 

 Ver com 
administrativo 
cesta básico para 
inserção no 
Aluguel Social; 

 Dialogar com o 
usuário sobre a 
transferência 
diante a ameaça; 

  Técnica de 
referência do 
Intensivo irá 
realizar visita 
domiciliar a 
Ramon e Iago; 
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24/0
3 

Reunião de 
intensivos  

Intensiv
o 

caruaru  

Jacqueline, 
Jussara e 
Priscila; 

 Fluxo; 

 Rede; 

 Atividades; 

 Protocolo; 

 Foi concluído a 
matriz do 
relatório; 

24/0
3 

Reunião de 
Supervisão 

Intensiv
o Cabo 

Juliana Ávila, 
Patrícia, Rita e 

Alana 

 Estudo de 

casos: Paulo 

Roberto, João 

Paulo, 

Leandro 

Lenon, 

Gersino, 

Lucyan, Paulo 

Roberto, 

Loris, Italo, 

Monize; 

 Atendimento 

no PSF 

Enseada dos 

Corais.  

 Discutir o caso de 
Paulo Roberto 
com a equipe do 
Hospital, 
repassar ao 
serviço social 
novo número de 
telefone da 
família; 

 Companheiro de 
João Paulo virá à 
unidade para 
visitá-lo; 

 Encaminhar 
Leandro ao CTA, 
discutir o caso 
com o CAPS AD, 
discutir com o 
usuário e família 
conclusão de PIA; 

 Encaminhar 
Gersino ao 
psiquiatra; 

 Encaminhar 
Lucyan para 
retirada de 
documentação; 

 Reavaliação do 
PIA dos usuários 
Ricardo e Paulo 
Roberto; 

 Encaminhar os 
usuários Ítalo e 
Loris a Agencia 
do Trabalho; 

 Encaminhar 
Monize para 
atualização do 
Bolsa Família; 

 A TQV irá 
agendar reunião 
com o PSF de 
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Enseada dos 
Corais para 
articular 
atendimento 
médico. 

25/0
3 

Reunião de 
Equipe 

Intensiv
o Cabo 

Alana, Rita, 
Marina, 

Juliana Falcão, 
Ana Paula, 

Livramento, 
Jandilson, 

Juliana Ávila, 
Victor, 
Patrícia 

Portugal e 
Jacqueline. 

 Aluguel Social: 

José Bruno, 

Jardson; 

 Uso de 

medicação; 

 Estudo de 

caso: Joilson, 

Ricardo, 

Márcio, Paulo 

Roberto 

 Lista de 

usuários para 

o Balcão de 

Direitos; 

 Grupos; 

 Uso de droga 

na unidade 

 Em 07/04/15 a 
técnica do 
Aluguel Social 
fará 
apresentação 
sobre Acordo de 
Convivência do 
Aluguel Social; 

 Na próxima 
sexta-feira 
(27/03) será 
realizada a 
inserção do 
usuário José 
Bruno no 
Aluguel Social; 

 O usuário 
Jardson será 
transferido para 
Caruaru e lá será 
inserido na 
república; 

 Toda medicação 
só poderá ser 
dispensada 
conforme 
orientação 
médica; 

 Joilson tem 
triagem 
agendada para 
31/03 na 
enfermaria Guy 
Faget, Hospital 
da Mirueira; 

 Articular com 
Intensivo Recife 
a transferência 
do usuário 
Ricardo; 

 O usuário 
Márcio já está 
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com vaga 
garantida no 
Intensivo Recife. 
A transferência 
ocorrerá em 
26/03; 

 O usuário Paulo 
Roberto foi 
internado 
novamente no 
Hospital das 
Clínicas. TR e 
TQV farão visita 
no leito e 
domiciliar. 
Articular CREAS 
para 
acompanhar a 
família; 

 Administrativo 
encaminhará 
por e-mail a lista 
com o nome dos 
usuários para 
retira de 
documentação. 
Depois a lista 
será impressa e 
fixada no quadro 
de aviso; 

 Grupos terão 
propostas mais 
dinâmicas e 
voltados ao 
externo, ao 
convívio social. A 
programação de 
grupo será 
reorganizada 
com novas 
propostas para 
ser 
apresentadas na 
próxima 
reunião.  

 Usuário sob 
efeito de SPA ou 
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suspeita de uso 
será afastado do 
serviço; 

31/0
3 

Reunião de 
Supervisão 

Intensiv
o Cabo 

Juliana Ávila, 
Patrícia, Rita, 

Andrea e 
Alana 

 Estudo de 

casos: Paulo 

Roberto, 

Ricardo, Ítalo, 

Edmilson 

 Aluguel Social 

 Discutir o caso 
de Paulo 
Roberto com o 
Apoio e 
encaminhar à 
Comunidade 
Terapêutica; 

  Reavaliar o PIA 
junto ao usuário 
Ricardo; 

 Discutir com a 
família e usuário 
Ítalo a conclusão 
de PIA; 

 Discutir com o 
usuário 
Edmilson sobre 
conclusão de 
PIA; 

 Inserção para 
república: João 
Paulo e Leandro 

 

 

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

SECRETÁRIA) 

 

DAT
A 

ATIVIDAD
E 

LOCAL 
PARTICIPANTE

S 
PAUTA DA 
REUNIÃO 

ENCAMINHAMENTO
S 

02/0
3 

Reunião 
RH /Iedes  

Sede 
Iedes  

Jacqueline, 
Patrícia, 

Renata, Victor, 
João Marcelo, 
Amália, Diego 
e Ana Paula.  

 Folha de 

ponto; 

 Orientação 

sobre 

processo 

dimensional 

e 

advertência; 

 As folhas 
deveram ser 
entregues até o 
10 dia de cada 
mês.  

 Deverá ser 
comunicado 
previamente as 
situações de 
advertência e 
ou demissão.  
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17/0
3 

Reunião 
Aluguel 
Social  

Intensiv
o 

Mulher 

Rafael, João, 
Jussara, 
Priscila, 

Renata, Karla, 
Marylak e 
Conceição.  

 Aluguel 

Social 

 Cada 
equipamento 
construir uma 
apresentação 
de como está 
funcionando o 
Aluguel Social;  

30/0
3 

Reunião  Iedes 

Alexandre 
Cardoso, 
Hamilton, 

Fábia, Renata, 
Patrícia, 

coordenações, 
supervisões e 

administrativos 
dos núcleos 

Cabo e 
Jabotão. 

 Relatório 

Mensal: 

apresentação 

do Google 

drive, 

funcionament

o da 

ferramenta e 

repasse dos 

dados, data 

para o 

lançamento 

dos dados. 

 Os dados serão 
lançados toda 
segunda-feira. 
Serão 
contabilizados 
até o domingo; 

 Realização de 
backup dos 
arquivos; 

 Supervisão e 
coordenação 
checar dados 
quantitativos no 
relatório, quadro 
de 
acompanhament
o e banco de 
dados; 

 Técnicos que não 
entregar os 
dados serão 
advertidos; 

 Ficha de 
acolhimento será 
atualizada pelo 
Apoio; 

 Identificar no 
relatório ajustes 
necessários e 
encaminha à 
Hamilton e 
Cardoso. 

 

 

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

 

9.1 DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO INTENSIVO 
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ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 1 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 2 

REUNIÃO INTERSETORIAL 5 

ESTUDO DE CASO 54 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 1 

CONSULTORIA 0 

REUNIÃO NA EXECUTORA 03 

TOTAL 66 

 

 

 

 

TABELA I - SEXO E FAIXA ETÁRIA 

 

USUÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 

 

 

 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ACOLHIMENTO 
30 Adultos e/ou 20 

adolescente 
43 

SEXO 

POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 

TOTAL 
12 A17 18 A 23 24 A 29 30 A 40 41 A 59 

60 EM 

DIANTE 
N.I. 

M 0 9 17 6 7 0 0 39 

F 0 1 2         1 0 0 0 4 

AÇÕES META MÍNIMA 
METAS 

EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 2 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 4 4 
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TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 

0 1 1 

 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ TOTAL 

0 0 0 

 

TABELA III - ORIENTAÇÃO SEXUAL /IDENTIDADE GÊNERO 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL TOTAL 
IDENTIDADE DE 

GÊNERO 
TOTAL 

Heterossexual 

37 

Homossexual 

5 

Bissexual 

00 

Não 

Informado 

1 

43 
Travesti 

3 

Transexual 

00 
3 

 

TABELA IV - GRUPOS ÉTNICOS 

 

GRUPOS ÉTNICOS TOTAL 

PRETA 

10 

BRANCA 

10 

PARDA 

21 

AMARELA 

2 

INDÍGENA 

0 

 

43 

 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

 

SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA TOTAL 

SEM RENDA 24 
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¼ SALÁRIO MÍNIMO 2 

½ SALÁRIO MÍNIMO 0 

1 SALÁRIO MÍNIMO 4 

2 SALÁRIO MÍNIMO 4 

3 SALÁRIO MÍNIMO 3 

ACIMA DE 3 SALÁRIO MÍNIMO 1 

NÃO INFORMADO 5 

TOTAL 43 

 

TABELA VI - SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 
 

MOTIVAÇÃO TOTAL 

CRACK 42 

ÁLCOOL 0 

MACONHA 0 

COCAÍNA 0 

SOLVENTE 1 

TOTAL GERAL 43 

 

TABELA VII – POTENCIAL DE RISCO 

 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 13 

NÃO                       30 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 43 

 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 36 

NÃO 7 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

3

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA VIII - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO 
FÍSICA 

0 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 
                                                         

2 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO 1 

RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 0 

CONCLUSÃO DO PIA                      1 

OUTROS 6 

TOTAL 10 

 

 

TABELA IX- ATENDIMENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 43 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA – 04 

GRUPO PSICÓLOGO 23 

GRUPO DE SERVIÇO SOCIAL 20 

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 4 

TOTAL 47 
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AÇÕES TOTAL 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 192 

VISITA DOMICILIAR 3 

ATENDIMENTO DE TRIAGEM E ACOLHIMENTO DE NOVOS 
USUÁRIOS 

10 

SAÍDA TERAPÊUTICA 261 

ASSEMBLÉIA 2 

OUTROS/QUAL? 3 

TOTAL GERAL 471 

 

TABELA X – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL META MÍNIMA - 50 

ATENDIMENTO ASSISTENTE SOCIAL 202 

ATENDIMENTO PSICÓLOGO 260 

ATENDIMENTO QUALIDADE DE VIDA 192 

TOTAL 654 

AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

OFICINAS 50 52 

ATENDIMENTO À FAMÍLIA 30 48 

GRUPO FAMÍLIA 4 04 
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REDE SUAS QUANT. 

CRAS 8 

CREAS 13 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO (TRANSFERÊNCIA) 4 

ALUGUEL SOCIAL 1 

CONSELHO TUTELAR 0 

OUTROS? 3 

TOTAL 32 

 

REDE SUS QUANT. 

NASF 1 

PSF/UBS 0 

CTA 6 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 15 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 2 

POLICLÍNICA 4 

HOSPITAL GERAL 6 

UPA 9 

OUTROS? 6 

TOTAL 49 

 

DEMAIS POLÍTICASSETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 2 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 23 

INSS 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 13 
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COMUNIDADE TERAPÊUTICA 0 

ONG 0 

OUTROS? 2 

TOTAL: 40 

 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 3 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

TRABALHO FORMAL 0 

TRABALHO INFORMAL 13 

OUTROS? 0 

TOTAL: 16 

 

 

10. Aluguel Social-Núcleo Cabo – MARÇO 2015 

 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ALUGUEL SOCIAL 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO: 

O relatório descreve atividades realizadas pelo Aluguel Social no mês de Março/2015. 

Durante o mês realizamos diversas visitas aos usuários, orientamos na produção de currículo, 

encaminhamos para agencia do trabalho e CRAS para dar entrada no benefício social Bolsa 

Família, sempre estimulando a autonomia e a geração de renda. Conseguimos neste mês a 

assinatura dos contratos com firma reconhecida da casa do proprietário José Maternos, e a 

confirmação do aluguel da modalidade de república.  

FUNÇÃO NOME 

Técnica em Psicologia Juliana de Arruda Falcão 

Motorista Jandilson Florentino 
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Descrição técnica, por eixo prioritário e individual, do acompanhamento realizado 

pela equipe aos usuários (as) inseridos no Aluguel Social – CABO: 

  

Usuário: José Bruno dos Santo 

O usuário foi inserido no Aluguel Social no sábado (28/03). Foi acordado que o mesmo 

irá custear o kit de inserção. A aquisição será realizada ao longo dos dias. De início foi articulado 

com a unidade do Apoio Cabo para que o usuário pudesse realizar algumas refeições naquele 

equipamento. Encaminhamos Bruno para o CREAS. Está aguardando ser chamado para trabalhar 

no fábrica de cimentos POTY, já fez o teste, foi solicitado exame médico. Permanece fazendo 

uso recreativo de maconha semanalmente. 

 

Usuário: Iago Araújo Barros 

Conseguiu ser beneficiado com o programa Bolsa Família e está aguardando receber a 

primeira parcela do auxílio bolsa família no dia 28/04. 

Tentou realizar matrícula na escola regular, no entanto está aguardando uma 

desistência para realizar a matrícula no 6º ano do ensino médio.  Relata que gosta de passear 

pelo Recife Antigo, nos finais de semana, com amigos. 

Está distribuindo currículos, realizou também a inscrição na Agência do Trabalho, porém 

mostra-se desmotivado, devido às adversidades e dificuldades que vem encontrando para 

conseguir ser inserido no mercado de trabalho. 

Relata que permanece fazendo uso recreativo de maconha. 

 

Usuário: Ramon Diego Siqueira da Silva 

 Percebemos que o usuário Ramon em especial, mostra-se muito desestimulado e 

desacreditado em conseguir um emprego, apresenta-se muito revoltado com sua situação atual, 

só conseguindo ventilar as dificuldades, chegando a verbalizar que sente vontade de retornar 

para o equipamento do Intensivo. Está distribuindo currículos, realizou também a inscrição na 

Agência do Trabalho. 

Assim como Iago, está aguardando receber a primeira parcela do Programa Bolsa Família 

no dia 28/04. 

Em relação aos estudos, está aguardando o histórico escolar para tentar se matricular 

no ensino médio. Nos horários vagos está frequentemente na casa da irmã, assistindo filmes e 

realizando refeições em família. Relata que não está fazendo uso de nenhuma SPA´s. 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

4

1 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais  

 Percebemos que mesmo com as dificuldades em relação à aquisição do kit de inserção e 

a dificuldade relatada em relação à inserção no mercado de trabalho, os usuários estão tendo 

possibilidades de emancipação e desenvolvimento social. 

 

TABELA XI – ALUGUEL SOCIAL 

 

GRUPOS OPERATIVOS META MÍNIMA META EXECUTADA 

BENEFICIADOS  10 3  

VISITA TÉCNICA NA RESIDÊNCIA 20 21 

ARTICULAÇÃO COM A REDE DE 
SOCIOASSISTENCIAL 

Para os 10 
Beneficiados 

5 

 

USUÁRIO 
INSERIDO DESDE 

(MÊS/ANO) 
MOTIVO DE 

DESLIGAMENTO 
NO DE VISITAS 

REALIZADAS NO MÊS 

Iago Araújo Setembro/2014 X 07 

José Bruno dos Santos Março/2015 X 01 

Ramon Diego Setembro/2014 X 07 

 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conseguimos avanços estruturantes no atendimento junto aos usuários onde foi possível 

reestabelecer um fluxo junto aos CRAS do município, além das articulações estabelecidas junto  

ao CREAS de Santa Cruz do Capibaribe, Belo Jardim, Carpina e Caruaru no qual teve o objetivo 

de fortalecer o acompanhamento dos familiares, partilhar e dar resolutividades as demandas 

das quais tinham a necessidade de articulações junto a rede como a inserção no aluguel Social. 

De modo geral avaliamos de forma positiva a conclusão do mês levando em consideração 

articulações e encaminhamentos realizados.  
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Estamos iniciando um processo de reformulação da grade de grupos com o objetivo 

de qualificar a nossa atuação.   

 

Cabo de Santo Agostinho,  08 de Abril de 2015. 

 

 

JAQUELINE OLIVEIRA 

Coordenação Técnica 

                                                          Centro de Acolhimento Intensivo Cabo 

  

 

12. ANEXO 

 

Oficina de Educação Física 
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Aluguel Social 

 

 

Grupo Bom Dia 
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QUADRO DE CIs. – MÊS DE ANO (Acompanhamento) 

ITEM Nº DA 

CI 

DATA                                          ASSUNTO SITUAÇÃO 

     

 

Não tivemos a necessidade de realizar as solicitações, pois as nossas demandas já foram 

solicitadas  no mês anterior.   
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 1.  
APRESENTAÇÃO
  

 
 
 

 
O presente relatório tem o objetivo de apresentar de forma qualitativa e quantitativa, a 

dinâmica do equipamento Apoio Cabo, através atividades desenvolvidas pala unidade no mês 

de MARÇO de 2015, bem como, a repercussão destas no Programa Atitude. 

 
O Atitude Apoio Cabo é um equipamento que faz parte do Programa Atitude do Governo do 

Estado de Pernambuco, e está fundamentado na Política Nacional de Assistência Social, 

sendo executado no modelo psicossocial através do acolhimento humanizado, que garante o 

direito a cuidados primários (alimentação, higiene e descanso), das pessoas em 

vulnerabilidade social e prejuízos devido ao uso abusivo de  substancias psicoativas, mais 

particularmente o crack, garantindo o bem estar dos usuários sem imposição do estado de 

abstinência para os cuidados ofertados. 

 
Através das atividades propostas pelo serviço, tem se potencializados as construções de 

fluxos e articulações de redes de atendimento SUS E SUAS, com intuito de garantir o direito 

dos usuários crack e outras droga, de acessar os equipamentos da saúde e assistência, 

existente dentro e fora do Município do Cabo de Santo Agostinho. Encaminhandos pelo 

equipamento, Atitude nas Rua, e estimulados pela busca por demanda espontânea para os 

serviços socioassistenciais, os usuários iniciam a construção de  autonomia e 

empoderamento de direitos e deveres, conseqüentemente do seu Plano Individual de 

Atendimento (PIA). Construindo com ele a possibilidade de resgatar vínculos rompidos ou 

fragilizados que vão desde os vínculos familiares ao mercado de trabalho. Além de oportunizar 

participação nas   atividades 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

NÚCLEO: APOIO CABO MÊS/ANO: 03/2015 
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socioeducativas, em ações junto com a equipe, com objetivo de sensibilizar a sociedade resistente com a 

temática do uso de drogas e o resgate de sujeito enquanto pessoa e cidadão. 

 
Por ser um equipamento de cuidado de baixa exigência e na alta complexidade, a equipe do Atitude 

Acolhimento e Apoio do Cabo de Santo Agostinho, tem ofertado a escuta como diferencial nesse cuidado, 

entendendo o acolhimento como principal ferramenta a garantir a possibilidade de construção de  confiança 

entre profissional e usuário, ofertando proteção e reflexão, respeitando o momento de cada um que acessa o 

serviço. 

 
As atividades propostas pelo serviço, inclui passeios culturais, grupos, fortalecimento de vínculos, etc. São 

geralmente construídas junto com os usuários de forma simples e com certa flexibilidade, embora seja 

constante o estimulo pela equipe na participação, respeitando a singularidade de cada um. 

 
 
 
 

 2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  
 
 
 

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

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

Executora: IEDES 

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

mailto:atitude.apoio.cabo@gmail.com
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 3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  
 
 
 
 
 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO João Marcelo 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Amália Lira 

SUPERVISORAS Leilane Gomes e Natália Oliveira 

 

TÉCNICOS SOCIAIS 
Andreza Miranda, Gabriela, Marcelo José e Rodrigo 

Fontoura 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Camila Cavalcante 

 
EDUCADORES SOCIAIS 

Gilmara, Beltrand Gouveia, Amanda Salazar, Ismael Silva, 

Luciene Marluce, Rosineide Felício, Priscila Holanda e Tânia 

Maria. 

RECEPCIONISTA Ana Cristina 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Diogo Cavalcante de Andrade 

AUXILIARES DE COZINHA Ana Marta, Maria Josineide e Maria Irene. 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Edjane França 

VIGIAS Joab Passos, José Antônio, Roberto Mariano e Rony Tadeu 
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 4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS  

 
 
 
 
 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

 

I 

TÉCNICO SOCIAL Marcelo Leite da Silva Junior 

EDUCADOR SOCIAL Otávio Alexandre 

MOTORISTA Ivan Burégio 

 

II 

TÉCNICO SOCIAL Regianne Araújo 

EDUCADOR SOCIAL Ritta de Cássia 

MOTORISTA Lemuel Menezes dos Santos 

 

III 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Cristina 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA Cleison Cavalcanti 

 
 
 
 

 

 5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  
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Março foi um mês onde focamos a realização de diversas atividades lúdicas desenvolvidas, principalmente, 

pelos educadores sociais através de grupos, oficinas de cultura, culinária e educação física, dentre outras. A 

estrutura física da unidade, apesar de bem ampla, necessita ainda de algumas adequações com relação à 

parte estrutural, que até o momento ainda não foi possível de realizar. Entretanto, conseguimos relocar os 

quartos masculinos para o piso superior da casa, local mais agradável e espaçoso, e o feminino para o térreo. 

As reuniões técnicas têm sido realizadas com a manutenção da presença dos profissionais do plantão 

noturno, fato este que vem contribuindo para funcionamento geral do serviço. A equipe tem apresentado 

dificuldade na organização do material de trabalho, como entrega de planilha de grupo, alimentação do Google 

drive e evolução de pastas, a pesar de informados de que tais fatos contará no momento de avaliação 

individual. Contudo, estamos no momento sem a presença de uma consultora técnica, o que nos deixa 

ausentes desta contribuição que é importante na condução de alguns processos. 

Com relação à articulação com o Balcão de direitos, em que todas as quintas são proporcionadas aos usuários 

a retirada de algumas documentações, este mês ocorreu de forma bastante tranqüila e eficiente. Esta parceria 

com o Balcão de direitos é muito bem avaliada pelos usuários do serviço, bem como por toda a equipe técnica. 

Neste mês foram realizadas as atividades rotineiras do serviço, assim como foi dado continuidade as reuniões 

internas com alguns setores da equipe para discussão, identificação de ajustes nos processos de trabalho. 

Os grupos realizados no mês corrente foram: 
 

 
GRUPO BOM DIA : 

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

reflexão. Na ocasião também é realizado o repasse das atividades que serão realizadas durante todo o dia, 

no intuito de sensibilizá-los a participar dos grupos e oficinas, assim como, no cuidado do ambiente social, 

onde cada um se implicará numa atividade. 
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GRUPO BOA NOITE: 

Realizado diariamente no início da noite, tendo como objetivo desenvolver junto com usuário do serviço, um 

momento de avaliação do que foi planejado e executado para aquele dia, bem como estimular o grupo a 

refletir sobre como estão se percebendo na realização dos projetos individuais e coletivos. 

 

GRUPO INFORMATIVO: 

Em março, trabalhamos sobre o mês das mulheres. Foi discutido sobre a origem desta data, sobre a mulher 

e a evolução dos seus direitos, bem como os aspectos culturais. Foi realizada uma exposição áudio visual 

com vídeos sobre a importância dessas conquistas. Ao final, realizamos um debate sobre  diversos  subtemas    

que    englobam    essa    temática,    como    a    questão    de    gênero    e    violência     sexista. 

 
 

 
GRUPO VIDEOTECA: 

Durante o mês de Março foram exibidos longas-metragens com debates posteriores no intuito de refletir sobre 

temáticas diversas, tais como: perseverança, superação, perspectiva de vida e tentativa de melhoria de 

condição social adversa, perspicácia e alcance de metas pessoais. Como exemplos podemos citar “O Conde 

de Monte Cristo” filme baseado no best-seller romance de Alexandre Dumas que retrata a história  de um 

prisioneiro sobrevivente às condições adversas e consegue através do seu aprendizado, recuperar sua vida; 

“A Vida é Bela” que relata a história de um rapaz judeu que é levado para um campo de concentração nazista 

junto com seu filho, mantendo bom humor e utilizando várias estratégias para minimizar os efeitos negativos 

da guerra. 

 

GRUPO EXERCENDO CIDADANIA: 

Em março, o grupo trabalhou a percepção dos usuários no que diz respeito ao Programa Atitude. Expusemos, 

a partir daí, os objetivos do Programa, esclarecendo a proposta do mesmo na perspectiva de 

6 
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sensibilizar os usuários a se perceberem enquanto coparticipantes do processo de construção do Programa, 

afirmando-se sujeitos. Posteriormente também abordamos o Contrato de Convivência de maneira lúdica e 

divertida. Os usuários se implicaram nesse processo, contribuindo para a efetivação da discussão. Também 

realizamos um paralelo do nosso Contrato com os “Contratos” existentes na sociedade. Estimulamos os 

usuários a estarem refletindo o sentido do Atitude em suas vidas, de modo a otimizar a contribuição que o 

Programa pode oferecer no sentido do exercício da cidadania 

 

GRUPO FAMÍLIA: 

No mês de março continuamos realizando trabalho constante para aproximar as referências familiares dos 

usuários ao serviço, onde foi percebido o aumento da frequência das famílias no espaço para atendimento 

individual. Posteriormente, conseguimos com que este público comparecesse ao Grupo Família, que reiniciou 

na sexta-feira, às 15hs. Nesse primeiro momento, a família solicitou que as fossem apresentadas ao 

Programa, pois sentiam a necessidade de um conhecimento maior sobre os objetivos e propostas deste. O 

momento foi avaliado positivamente tanto pela equipe quanto para os familiares, pois muitas dúvidas e 

questionamentos foram sanados, assim como, as famílias puderam compreender a importância do Grupo. 

 

GRUPO AUTOBIOGRAFIA: 

Em março, considerando o mês da mulher, foi realizado um debate com o intuito de refletir sobre a importância 

da figura feminina na história de vida de cada usuário e seu reflexo no social. Em outro momento, foi 

conversado sobre a importância das regras para a convivência em sociedade, apresentando o novo contrato 

e convivência do serviço; os usuários fizeram uma dramatização simulando situações em que as regras do 

serviço são aplicadas. 

 

GRUPO QUALIDADE DE VIDA: 

Abordamos neste mês temas trazidos e solicitados pelos usuários. Trabalhamos a hipertensão, o que 

significa,  e  como  é  diagnosticada.   Esclarecemos a relação entre a hipertensão  e  as drogas tanto   lícitas 
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quanto ilícitas. Explicamos os fatores de riscos, sintomas, publico alvo, e como conviver com a hipertensão  e 

seu tratamento. Outro momento que merece destaque foi o Grupo onde falamos sobre a tuberculose. Neste 

dia contamos com a presença da Coordenadora do Centro de Testagem do Município, Vanessa. Foi realizada 

uma roda de conversa, onde foi discutido o que é Tuberculose, dismistificando alguns mitos. Vanessa trouxe 

um material bastante dinâmico e de fácil entendimento. Os usuários demonstraram bastante interesse e 

participaram ativamente do Grupo, fazendo questionamentos e colocações pertinentes. 

 

ASSEMBLÉIAS: 

Em março notou-se que esse espaço de co-gestão se consolidou e percebemos uma maior participação dos 

usuários. A assembléia vem ocorrendo sistematicamente às segundas-feiras, no turno da tarde, garantindo a 

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

semana a semana, vêm se organizando e participam ativamente trazendo pautas e elegendo um relator. Este 

espaço legítimo dos usuários está sendo muito importante para melhoria do funcionamento  do serviço. 

 

ATIVIDADES LÚDICAS E OFICINAS: 

Neste mês tivemos dificuldade em estar realizando tais atividades, visto a ausência de alguns materiais 

necessários. Contudo, a equipe tem se esforçado para estimular os usuários a estarem conduzindo algumas 

oficinas de músicas, esportes e desenhos. Tais atividades vêm tendo participação satisfatória dos usuários, 

estimulando sua autonomia e maior implicação no processo de cuidado. 

 
 

5.1 DESCRIÇÕES QUALITATIVAS DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 
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Em março foi percebido a necessidade de um maior alinhamento entre os funcionários do serviço, 

principalmente no que diz as intervenções junto aos usuários. Diante desta dificuldade, em reuniões técnicas, 

discutimos a rotina do serviço e foi construído um novo Contrato de Convivência que já foi implementado no 

mês corrente, e vem sendo trabalhado constantemente com os usuários. 

 
Estamos atentos ao bom acolhimento e escuta, assim como aos limites necessários para conduzirmos 

positivamente os processos dentro do Apoio. Tivemos alguns momentos difíceis com uso de droga dentro do 

serviço. Contudo, os trabalhos de sensibilização diários, aliados às abordagens interventivas tiveram efeito 

positivo, havendo uma mudança significativa na postura dos usuários. 

 
Destacamos o esforço em estar nos aproximando da rede sócio-assistencial do município. Neste sentido, foi 

realizada a reunião intersetorial com CREAS, Comunidades Terapeuticas e rede SUAS que definiu melhor os 

fluxos de encaminhamento e o trabalho em rede junto aos usuários e familiares. 

 
Não podemos deixar de citar a dificuldade que a equipe teve em relação ao atraso salarial sem qualquer aviso 

prévio. Isso dificultou o fazer profissional e fragilizou emocionalmente a equipe, visto que o fato acarretou 

diversos problemas pessoais. 

 
Por último, podemos mencionar ainda o início das inscrições dos usuários para um centro de artesanato, 

movimentando assim a atividade sócio produtiva, além da retomada do grupo família. 

 
AVANÇOS: 

 

 Reunião intersetorial com CREAS, Comunidades Terapêuticas e SUAS; 

 Construção do novo contrato de convivência; 

 Desenvolvimento de ações, abordagens e intervenções preventivas. 

 
IMPASSES 
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 Materiais para a produção de oficinas e outras atividades que são insuficientes; 

 Estrutura física que dificulta o uso externo da casa, principalmente das 10h às 16h; 

 Atraso de salário dos funcionários 

 
 
 
 

5.2 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 
 
 
 

 
No processo de reorganização do usuário e reconhecendo ele como cidadão de direito e também deveres, 

trabalhamos diariamente com a autonomia dos mesmos, sensibilizando-os através de reflexões  sistemáticas 

e pactuações para que possam sentir-se protagonistas deste processo e conseqüentemente de suas vidas. 

 
Realizamos nova articulação com o ACESSUAS para tentarmos viabilizar a inclusão de alguns usuários nos 

cursos de qualificação oferecidos em parceria com o SENAI, no intuito da qualificação profissional e da 

inserção no mercado de trabalho. No entanto, não obtivemos sucesso. Fomos informados que no momento 

não havia vagas disponíveis, bem como, não se tem previsão de novos cursos. O que causou certa frustração 

perante alguns usuários que possuem o perfil exigido e estavam se organizando para isto. 

 
Vale salientar, que ainda enfrentamos dificuldades em encaminhar os usuários de álcool para locais de 

tratamento, visto que o Hospital de Surubim continua sem leitos disponíveis, segundo o Programa Vida Nova. 

Entramos em contato com a Assistente Social da APAMI em Vitória de Santo Antão, para articular possíveis 

vagas, mas também não obtivemos êxito, sendo informados sobre a dificuldade de leitos para tratamento de 

álcool no Estado, pois naquele hospital são apenas 38. Tal dificuldades vem se tornando um grande entrave 

para o nosso Programa, pois esbarramos com as limitações institucionais. 
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No final do mês conseguimos finalmente utilizar alguns espaços do piso superior da casa, o que foi 

considerado positivo, pois demos maior conforto aos usuários. Contudo, a casa ainda necessita de diversos 

ajustes. 

 
AVANÇOS: 

 
 

 Conseguimos utilizar a parte superior da casa; 

 Adequamos um local específico para realização dos atendimentos individuais; 

 
 

IMPASSES: 

 
 Dificuldade para encaminhamento de usuários de álcool, para local de tratamento; 

 Falta de equipamentos no município para acolhida da população em situação de rua; 

 Falta de equipamentos de trabalho, como DVD e aparelho de som. 

 
 

5.3 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 
 
 
 

 
Durante o mês supracitado, foram realizados diversos encaminhamentos e articulações à rede de saúde. 

Pudemos avaliar como bastante satisfatório as marcações para médicos especialistas, como 

endocrinologista, infectologista, assim como clínicos gerais. De um modo geral foi perceptível um maior 

comprometimento por parte dos usuários no que diz respeito ao cuidado com a saúde. 

 
Foi dada a continuidade com o fluxo de marcações no SAE(Serviço de Assistência Especializada), visto que 

os números de usuários soropositivos diagnosticados estão aumentando. Dessa forma, estamos fazendo um 

trabalho intenso de sensibilização para que eles consigam aderir ao tratamento adequado. 
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Destacamos ainda o número elevado de usuários urgenciados ou emergenciados devido à falta de 

medicamentos paliativos e materiais para curativos. Também temos dificuldade em acessar e encaminhar à 

rede odontológica do municio, que no momento é inexistente. 

 
AVANÇOS: 

 

 Fluxo de marcações na rede de Saúde. 

 Usuários aderindo satisfatoriamente aos cuidados de saúde. 

 Aproximação da parceria com o 

CAPS’ad; IMPASSES: 

 Serviços Odontológicos precários/inexistentes no município. 

 Falta de medicações paliativas e materiais para curativos. 

 

 
5.4 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE EDUCADOR SOCIAL 

 

No mês de março houve um maior esforço no que diz respeito ao planejamento das atividades desenvolvidas 

junto aos usuários. Iniciamos, em conjunto com técnicos sociais, a construção do  cronograma mensal dos 

grupos, assim como a metodologia e o material a ser utilizado. Dessa forma, pudemos atuar ativamente 

durante todo este processo. 

 
Destacamos também a sensibilização constante para que os usuários se impliquem no cuidado e organização 

do espaço. Neste sentido, o Contrato de Convivência foi discutido em reunião técnica e trabalhado de forma 

lúdica junto aos usuários diariamente durante todo o mês. 

 
Salientamos ainda o estímulo para que os usuários possam desenvolver e conduzir oficinas/ atividades  onde 

possam demonstrar seus talentos. Esses momentos têm sido bastante produtivos, haja vista que os mesmos 

sentem-se valorizados e passam a investir ainda mais em seu processo de cuidado. 
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AVANÇOS: 
 

 A transferência dos quartos masculinos para área superior da casa 

 Participação na organização do café da manhã e o almoço junto com os técnicos e educadores 

 O Grupo Bom Dia que vem ocorrendo de forma mais lúdica e criativa 

 Reuniões de planejamentos com os técnicos em relação aos grupos operativos 

IMPASSES: 

 A estrutura física da casa ( falta do toldo no refeitório, as grades laterais dificultam o monitoramento de 

passagens para a parte de traz da casa, o que tem proporcionado um maior índice de roubo de roupa, entre 

eles); 

 A falta de equipamentos eletrônicos (  DVD, aparelho de som); 

 
5.5 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTO À FAMÍLIA 

 
 
 

 
O mês de março foi tido como muito desafiador no equipamento Atitude Apoio Cabo em relação a construção 

do trabalho em equipe, no que diz respeito as atividades e encaminhamentos junto a família  dos usuários, 

visto que essas atividades não vinha sendo executada mediante dificuldade de acesso aos familiares dos 

usuários assistidos. 

 
Sob orientação da coordenação passou-se a ser comunicado e convidado todo e qualquer familiar que 

entrasse em contato com o equipamento para informação de algum usuário, bem como a equipe estimulada 

a fortalecer a ação sempre que necessitasse fazer algum contato, além de estimular o próprio usuário a ser 

porta voz desse convite e informar seus familiares das atividades proposta pelo serviço. 

 
AVANÇOS: 

 

13 
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 Comprometimento da equipe em articular com os familiares dos usuários, convidando para visitas e 

participação no grupo família que passou a acontecer na sexta-feira a tarde, aproveitando esse momento para 

um acolhimento e cuidado com esse familiar, fazendo se necessário encaminhamento para a rede SUS ou 

SUAS. 

 
DESAFIOS: 

 

 Criação de estratégia para trazer familiares dos usuários ao serviço na tentativa de resgatar/fortalecer 

vínculos. 

 
 
 

 

 
No mês de Março de 2015 as Equipes I, II e III do Atitude nas Ruas composta por Marcelo (Assistente  Social), 

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

Lemuel (Motorista), Jacqueline Santos (Psicóloga), Adroaldo (Educador Social) e Cleison (Motorista), 

interviram no contexto dos usuários de SPA’s e em locais de vulnerabilidade e risco social com a possibilidade 

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

garantias de direitos, trabalhando diretamente com indivíduos e famílias que convivem em condições de vida 

afetadas pela violência e a negação dos seus direitos e cidadania. Foram realizadas atividades contínuas 

como: acompanhamento familiar, visitas domiciliares, ações de abordagem e impacto, acompanhamento 

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

de usuários. 

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

ampliar o mapeamento e cobertura de áreas vulneráveis no município do Cabo de Santo Agostinho. 

Possuindo como norte de ação o atendimento de indivíduos e seus familiares, foramconstruídos Projetos 

Individuais  de  Atendimento  (PIA)  que  incluíam  a  intersetorialidade  e  o  diálogo  contínuo  com  a  rede 

6 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 
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socioassistencial do município em questão, no sentido de garantir direitos e cidadania a esta população 

historicamente marginalizada e excluída do acesso a bens e serviços. 

 

6.1 AÇÕES DE TECNOLOGIAS LEVES 
 

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

grupos que estavam fazendo uso de SPA’s. Foram utilizadas rodas de diálogo que tiveram como tema a 

redução de danos e uso de substâncias psicoativas. Através de aparelhos de áudio, apresentou-se o 

Programa e nossa proposta de atuação enquanto serviço. Também foi possível sensibilizar alguns usuários 

encontrados no referido bar, objetivando o retorno ao Apoio e reconstrução do PIA. 

Na Praça do Baobá, Marcos Freire e no Parque dos Eucaliptos (embora neste último ainda seja forte a 

presença da Polícia) foram realizadas atividades de roda de diálogos de maneira sistemática, objetivando a 

apresentação da proposta do programa e da nossa atuação no território. Estas ações tem proporcionado um 

estreitamento de laços com a população, os comerciantes locais e multiplicadores de informações. 

Foi realizada palestra no CRAS Vila Roca com o grupo da Segunda e Terceira Idade Mensageiros da Paz, 

objetivando a divulgação do Programa e o estreitamento de laços com os referidos equipamentos. Essa ação 

potencializa a comunidade a se tornar multiplicadores de informações para o surgimento de novas demandas. 

Foram realizadas duas ações de impacto no município do Cabo, sendo uma no bairro de Santo Inácio e a 

outra no bairro da Cohab. De maneira conjunta, as três equipes do Atitude nas Ruas implementaram 

atividades de esporte e lazer nas praças dos bairros supracitados, localizadas em locais de vulnerabilidade e 

risco social. O Atitude nas Ruas ofertou algumas oficinas que tiveram a participação dos usuários do 

Programa. Também foram oferecidas atividades lúdicas, tais como, futebol, percussão e desenhos. 

De maneira geral, foi possível dar visibilidade ao Programa em áreas que as equipes apresentam dificuldades 

para acessar – seja por conta da resistência da população devido ao equipamento Apoio estar localizado no 

bairro de Santo Inácio, seja pela dificuldade de articulação com a rede presente no bairro da 
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Cohab. Com estas ações também foi fortalecido o protagonismo e o empoderamento dos usuários do serviço, 

tendo em vista que estas atividades proporcionaram a inclusão e a cidadania. 

 

6.2 ARTICULAÇOES COM A REDE 
 

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

Família, Centro de Testagem e Aconselhamento em DST e AIDS (CTA), Associação de moradores e núcleos 

de artesanato dos territórios abrangidos. 

Fortalecemos o diálogo com algumas lideranças comunitárias buscando parceiros para a divulgação do 

programa. Os postos de saúde de Nossa Senhora do Ó, estão construindo um fluxo para encaminhamento e 

identificação dos usuários de SPA’s e seus familiares. 

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

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

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

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

dessa rede, temos conseguido estreitar laços para identificar e acompanhar os usuários no território. 

 

AVANÇOS: 
 

 

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

da entrada de novos usuários para acompanhamento – tanto nas ruas, quanto na casa Apoio. O Atitude nas 

Ruas procurou avaliar as condições de vida desses usuários e acolher suas demandas. Foi possível avaliar o 

retorno dos que estavam afastados e que se encontravam em situação de vulnerabilidade e direitos violados. 

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

a   inserção   dos   usuários   na   rede   municipal   dos   serviços.   Também   foi   realizado       o 
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acompanhamento de usuários para a retirada de suas documentações no Balcão de Direitos, no centro da 

cidade do Recife, tendo em vista garantir o direito destes usuários e o pleno exercício de sua cidadania. 

Foi possível o estreitamento de laços com os equipamentos e a rede informal de alguns bairros vulneráveis 

do município do Cabo. Também foi realizada palestra, objetivando a divulgação do Programa no CRAS de 

Vila Roca. 

 
Foi articulada a divulgação de cursos de aprendiz de pedreiro (na modalidade jovem-aprendiz) e modelagem 

de barro – no território e no Apoio Cabo, com a ONG AVSI Brasil e com o Centro de Artesanato da Cohab, 

respectivamente. 

E foram realizadas duas ações de impacto com objetivo de divulgar o programa e articular os serviços 

socioassistenciais do município. Foi uma proposta que estreitou os laços com a rede e conseguiu atingir 

objetivo de dar visibilidade e divulgação do Programa para a população das áreas circunvizinhas ao Apoio. 

 
IMPASSES: 

 
 

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

Ponte dos Carvalhos e local que nossa equipe atuava de forma sistemática e continuada através de abordagens 

para divulgação da proposta do Programa, rodas de diálogos para debater sobre redução de danos e 

sensibilização para o cuidado e realização de atendimentos/acolhimentos à usuários de SPA’s, apresentaram 

uma queda significativa. Este fator é explicado por conta da intensa presença dos PM’s na localidade. Essa 

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

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

do Atitude nas Ruas. 

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

possivelmente, o retorno dos mesmos ao serviço Acolhimento Apoio. 
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Houve dificuldades com relação aos insumos, preservativos e, principalmente, informativos específicos do 

Programa Atitude. Essa questão tem trazido grandes entraves para atuação no território, seja nas ações de 

impacto e abordagem social, seja na aproximação com grupos em vulnerabilidade e risco. 

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

se faz de maneira burocratizada e lenta. É notório também, a pouca estrutura que os serviços municipais 

dispõem para o atendimento das demandas do Programa e da população em geral. 

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

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

estigmatização dos usuários e do Programa que os acolhe. Na tentativa de sanar este movimento, neste mês, 

as três equipes do Atitude nas Ruas realizaram ações de visibilidade no entorno do equipamento. 

 
6.3 AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO: 

 

Foram realizadas duas ações de impacto no município do Cabo, sendo uma no bairro de Santo Inácio e a 

outra no bairro da Cohab. De maneira conjunta, as três equipes do Atitude nas Ruas implementaram 

atividades de esporte e lazer nas praças dos bairros supracitados, localizadas em locais de vulnerabilidade e 

risco social. O Atitude nas Ruas ofertou algumas oficinas que tiveram a participação dos usuários do 

Programa. Também foram oferecidas atividades lúdicas, tais como, futebol, percussão e desenhos. 

 
De maneira geral, foi possível dar visibilidade ao Programa em áreas que as equipes apresentam dificuldades 

para acessar – seja por conta da resistência da população devido ao equipamento Apoio estar localizado no 

bairro de Santo Inácio, seja pela dificuldade de articulação com a rede presente no bairro da Cohab. Com 

estas ações também foi fortalecido o protagonismo e o empoderamento dos usuários do serviço, tendo em 

vista que estas atividades proporcionaram a inclusão e a cidadania. 

 
Quadro descritivo de outras ações: 
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DATA ATIVIDADE LOCAL .OBJ. DA 

ATIVIDADE 

PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

RESPONSAVEI 

S PELA AÇÃO. 

STATUS 

ATUAL 

02/03/2015 Mapeamento Santo Inácio Conhecimento do 

território e seus 

pontos 

estratégicos 

Conhecimento de 

campo e das 

principais áreas a ser 

feitas intervenções 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

02/03/2015 Ação de 

abordagem de 

rua 

Centro Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicadoras de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

02/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

03/03/2015 Busca ativa Cohab Acompanhament 

o sistemático e 

direcionado do 

usuário. 

Fortalecimento 

do vinculo com o 

Usuário não 

encontrado. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

ruas. 
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   usuário.    

03/03/2015 Busca ativa Situação de 

rua 

Acompanhament 

o sistemático e 

direcionado do 

usuário. 

Fortalecimento 

do vinculo com o 

usuário. 

Usuário não 

encontrado no 

território. Contato 

realizado com a 

família. 

Marcelo Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

ruas. 

03/03/2015 Busca ativa Centro Acompanhament 

o sistemático e 

direcionado do 

usuário. 

Fortalecimento 

do vinculo com o 

usuário. 

Usuário não 

encontrado. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

ruas. 

03/03/2015 Busca ativa Centro Acompanhament 

o sistemático e 

direcionado do 

usuário. 

Fortalecimento 

do vinculo com o 

usuário. 

Usuário encontrado, 

porém não quis falar 

com a equipe 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

ruas. 

03/03/2015 Ação de 

abordagem de 

rua 

Centro Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicação de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

ruas. 
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03/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

03/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

03/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

03/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Apesar das 

sensibilizações, a 

usuária não desejava 

ser mais 

acompanhada no 

momento pelo 

Atitude. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

03/03/2015 Atendimento ao Centro Sensibilização Desejo do usuário Marcelo, Acompanha 
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 usuário  para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Otávio e Ivan do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

03/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Malaquias Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

03/03/2015 Visita e 

atendimento ao 

usuário 

Malaquias Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

04/03/2015 Reunião tecnica      

05/03/2015 Ação de 

abordagem de 

rua 

Santo Inácio Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicadoras de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

05/03/2015 Busca ativa Malaquias Acompanhament 

o sistemático e 

direcionado do 

usuário. 

Usuário encontrado; 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

Marcelo e 

Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

ruas. 
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   Fortalecimento 

do vinculo com o 

usuário. 

pela equipe no 

território. 

  

06/03/2015 Ação de 

visibilidade 

Santo Inácio Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicadoras de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Marcelo, 

Regiane, 

Adroaldo, 

Otávio, Ivan, 

Lemuel e 

alguns 

usuários do 

programa. 

 

07/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

07/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

07/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 
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   fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

pela equipe no 

território. 

 Ruas. 

07/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

07/03/2015 Busca ativa Centro Acompanhament 

o sistemático e 

direcionado do 

usuário. 

Fortalecimento 

do vinculo com o 

usuário. 

Usuário encontrado; 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

ruas. 

07/03/2015 Busca ativa Malaquias Acompanhament 

o sistemático e 

direcionado do 

usuário. 

Fortalecimento 

do vinculo com o 

usuário. 

Usuário encontrado; 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

ruas. 

07/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 
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   fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

pela equipe no 

território. 

 Ruas. 

07/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

09/03/2015 Reunião tecnica      

09/03/2015 Ação de 

abordagem de 

rua 

Gaibu Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicadoras de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Marcelo, 

Otávio, 

Cleysson, Rita 

e Jackeline 

 

10/03/2015 Capacitação 

(Secretaria de 

educação) 

Centro Capacitação para 

que os 

profissionais na 

área se 

aperfeiçoem em 

seus respectivos 

serviços. 

O assunto abordado 

foi a Tuberculose. 

Marcelo, 

Otávio e 

Camila 

 

10/03/2015 Busca ativa Cohab Acompanhament 

o sistemático e 

direcionado do 

usuário. 

Fortalecimento 

Usuário encontrado; 

O mesmo informa 

não necessitar mais 

ser acompanhado. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

ruas. 
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   do vinculo com o 

usuário. 

   

10/03/2015 Busca ativa Cohab Acompanhament 

o sistemático e 

direcionado do 

usuário. 

Fortalecimento 

do vinculo com o 

usuário. 

Usuário não 

encontrado. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

ruas. 

11/03/2015 Reunião tecnica      

11/03/2015 Mapeamento Cohab Conhecimento do 

território e seus 

pontos 

estratégicos 

Conhecimento de 

campo e das 

principais áreas a ser 

feitas intervenções. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

12/03/2015 Mapeamento Cohab Conhecimento do 

território e seus 

pontos 

estratégicos 

Conhecimento de 

campo e das 

principais áreas a ser 

feitas intervenções. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

12/03/2015 Articulação com 

ONG e líderes 

comunitários 

(Associação dos 

moradores do 

Alto das 

palmeiras) 

Cohab Mapeamento das 

principais ONG e 

líderes 

comunitários do 

bairro do Cohab 

Feito contato inicial 

e no aguardo para 

próximas reuniões 

apresentarmos o 

programa a 

comunidade. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Em espera 

pelo contato 

12/03/2015 Articulação com Alto do Mapeamento das Não conseguimos Marcelo,  
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 ONGs e líderes 

comunitários 

(Associação dos 

moradores do 

Alto do Mirante) 

Mirante principais ONGs e 

líderes 

comunitários do 

bairro do Alto do 

Mirante 

contato com a 

liderança da 

Associação. 

Otávio e Ivan  

12/03/2015 Visita e 

atendimento a 

família de 

usuário 

Pirapama Apresentação do 

programa e 

fortalecimento 

dos vínculos 

familiares 

Vínculos usuário- 

família ainda 

fragilizados; feita a 

oferta para o 

acompanhamento 

do grupo família 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

12/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Malaquias Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

12/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Malaquias Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

12/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Malaquias Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 
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   fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

pela equipe no 

território. 

 Ruas. 

12/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

12/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

12/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

12/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 
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   usuário.    

12/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

12/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

12/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

13/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

13/03/2015 Atendimento ao Centro Sensibilização Desejo do usuário Marcelo, Acompanha 
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 usuário  para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Otávio e Ivan do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

13/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

13/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

13/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

13/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 
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   fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

pela equipe no 

território. 

 Ruas. 

13/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

13/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

13/03/2015 Ação de 

abordagem de 

rua 

Centro Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicação de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

16/03/2015 Articulação com 

ONGs e líderes 

comunitários 

(Grupo da 2° e 

3° idade 

Mensageiros da 

paz) 

Santo Inácio Articulação com o 

Grupo de 

moradores local 

para divulgar o 

programa e 

formar alianças 

Foi feita uma 

palestra 

apresentando o 

programa com 

resultados 

satisfatórios e 

desmistificação 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 
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    sobre drogas para a 

comunidade. 

  

16/03/2015 Ação de 

abordagem de 

rua 

Santo Inácio 

e Centro 

Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicação de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

16/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

17/03/2015 Deslocamento 

de usuário 

Jaboatão dos 

Guararapes 

Deslocamento de 

usuário do Apoio 

Cabo para Apoio 

Jaboatão 

Realizado com 

sucesso 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

17/03/2015 Ação de 

abordagem de 

rua 

Cohab Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicação de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

18/03/2015 Reunião tecnica      

19/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 
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   usuário.    

19/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

19/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

19/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

19/03/2015 Articulação com 

a rede (Colégio 

Municipal 

Senador Pessoa 

de Queiroz). 

Cohab Verificação de 

possíveis pontos 

de uso e tráfico 

na comunidade. 

Foi pontuado que no 

futuro, possa haver a 

orientação do 

programa para os 

professores que 

trabalham no 

colégio. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 
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19/03/2015 Ação de 

abordagem de 

rua 

Cohab Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicação de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

20/03/2015 Articulação com 

a rede (PSF – 

Posto Garapu II) 

Cohab Criação de 

vínculos com a 

entidade, com o 

objetivo de se ter 

acesso facilitado a 

comunidade Alto 

do Miranda. 

Vínculos inicialmente 

formados. 

Marcelo, 

Leilane, 

Otávio e Ivan 

 

20/03/2015 Ação de 

abordagem de 

rua 

Cohab Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicação de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

20/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

23/03/2015 Articulação com 

a rede 

(Secretaria 

Municipal de 

Esportes) 

Cohab Pedido de 

autorização para 

uso das quadras 

para atividade do 

programa. 

Concedido o espaço 

mediante ofício. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 
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23/03/2015 Ação de 

abordagem de 

rua 

Cohab Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicação de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

23/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

23/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

23/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

23/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Malaquias Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

36 

 

 

 
 

   vinculo com o 

usuário. 

território.   

23/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Malaquias Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

23/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Malaquias Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

23/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

24/03/2015 Articulação com 

a rede (CAPS) 

Centro Estudo de caso de 

um usuário do 

programa. 

Troca de 

informações 

realizada. 

Gabriela, 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

25/03/2015 Reunião tecnica      

25/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

Desejo do usuário 

ser atendido 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 
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   danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

 Atitude nas 

Ruas. 

25/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

25/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

25/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

25/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 
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   vinculo com o 

usuário. 

território.   

25/03/2015 Ação de 

abordagem de 

rua 

Cohab Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicação de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

26/03/2015 Ação de 

abordagem de 

rua 

Cohab Divulgação do 

Programa Atitude 

Multiplicação de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

26/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

26/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

26/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 
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   vinculo com o 

usuário. 

território.   

26/03/2015 Articulação com 

a rede 

(Secretaria 

Municipal de 

Esportes) 

Cohab Entrega de ofício 

para realização da 

Ação de impacto. 

Oficio entregue. Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

27/03/2015 Articulação com 

a rede (Centro 

de Artesanato) 

Cohab Divulgação da 

Ação de impacto. 

Fortalecimento de 

vínculos entre 

entidades. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

27/03/2015 Articulação com 

a rede 

(Secretaria 

Municipal de 

Esportes) 

Cohab Divulgação da 

Ação de impacto. 

Fortalecimento de 

vínculos entre 

entidades. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

27/03/2015 Articulação com 

a rede (PSF – 

Garapu II) 

Cohab Divulgação da 

Ação de impacto. 

Fortalecimento de 

vínculos entre 

entidades. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

 

27/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

27/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

Desejo do usuário 

ser atendido 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 
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   danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

 Atitude nas 

Ruas. 

28/03/2015 Ação de 

impacto 

Cohab Divulgação do 

programa para a 

comunidade. 

Promoção da cultura 

e visibilidade do 

programa no local. 

Atitude nas 

ruas 

 

28/03/2015 Encaminhament 

o de usuário 

para Urgência/ 

Emergência 

     

30/03/2015 Outras ações Apoio Cabo Atividades de 

suporte, já que 

estávamos sem o 

técnico na casa 

 Otávio e Ivan  

31/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

31/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 
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   usuário.    

31/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

31/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

31/03/20 

15 

Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

31/03/2015 Atendimento ao 

usuário 

Centro Sensibilização 

para a redução de 

danos e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Desejo do usuário 

ser atendido 

sistematicamente 

pela equipe no 

território. 

Marcelo, 

Otávio e Ivan 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

31/03/2015 Ação de Centro Divulgação do Multiplicação de Marcelo,  
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 abordagem de 

rua 

 Programa Atitude informações e 

surgimento de novas 

demandas 

Otávio e Ivan  

DATA ATIVIDADE LOCAL OBJETIVO DA 

ATIVIDADE 

PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

RESPONSÁVEI 

S PELA AÇÃO 

STATUS 

ATUAL 

03/03/2015 Articulação com 

a Rede (CRAS) 

Pontezinha Discussão de caso 

de usuária 

acompanhada 

pelo Atitude nas 

Ruas no território. 

Encaminhamentos 

traçados e discussão 

concluída com 

sucesso. 

Regianne, 

Ritta e Lemuel 

Ação 

Eventual 

03/03/2015 Articulação com 

a Rede (AVSI 

Brasil) 

Pontezinha Articulação 

objetivando a 

oferta/divulgação 

do curso de 

aprendiz de 

pedreiro 

oferecido pela 

referida ONG. 

Cursos divulgados 

para os usuários do 

território e do Apoio 

Cabo com sucesso. 

Regianne, 

Ritta e Lemuel 

Ação 

Eventual 

03/03/2015 Visita domiciliar Pontezinha Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático e 

fortalecimento do 

vinculo com a 

usuária. 

Foi informado pela 

irmã da usuária que 

a mesma mudou-se 

para casa do genitor, 

em João de Deus. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas 

03/03/2015 Visita domiciliar Pontezinha Continuidade do 

acompanhamento 

Usuário não 

encontrado no 

Regianne, 

Ritta e 

Acompanha 

do pelo 
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   sistemático ao 

usuário. 

território. 

Estabelecemos 

contato com sua 

companheira. 

Lemuel. Atitude nas 

Ruas. 

03/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Objetivávamos a 

continuidade do 

acompanhamento 

sistemático à 

usuária, com 

vistas a 

continuidade do 

seu PIA. 

Fortalecimento do 

vinculo e estratégias 

de redução de 

danos. Intervenções 

no tocante ao seu 

Projeto de Vida. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

03/03/2015 Atendimento de 

grupo 

Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático aos 

usuários e 

sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de 

danos. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

dos pelo 

Atitude nas 

Ruas 

03/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático à 

usuária. 

Sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Usuária não se 

encontrava na 

residência. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

44 

 

 

 
 

03/03/2015 Atendimento de 

grupo 

Ponte dos 

Carvalhos 

Aproximação do 

grupo para maior 

vinculação e dicas 

de redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de 

danos. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

dos pelo 

Atitude nas 

Ruas 

04/03/2015 Reunião da 

Equipe Técnica 

     

04/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Fortalecimento da 

vinculação com o 

usuário e 

continuidade do 

acompanhamento 

sistemático do 

usuário no 

território. 

O usuário não se 

encontrava na 

residência. 

Estabelecemos 

contato com sua 

genitora. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

04/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático do 

usuário, bem 

como, 

intervenções no 

tocante do seu 

Projeto de Vida. 

Usuário não se 

encontrava na sua 

residência. 

Regianne, 

Ritta, Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

04/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Inicio da 

construção do 

vínculo com a 

Pelo fato da usuária 

não se encontrar na 

sua residência, não 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 
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   usuária, tendo em 

vista a sua 

vulnerabilidade 

sobre o uso de 

SPA’s. 

conseguimos 

estabelecer contato. 

 Ruas. 

05/03/2015 Balcão de 

Direitos 

Centro do 

Recife 

Acompanhament 

o de usuários para 

a retirada de 

documentos. 

Todos os usuários 

foram atendidos 

com êxito. 

Regianne e 

Cleisson. 

Acompanha 

dos pelo 

Apoio. 

05/03/2015 Busca Ativa Charneca Usuário não 

encontrado no 

território 

Usuário não 

encontrado no 

território 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

05/03/2015 Visita domiciliar Charneca Apresentação 

enquanto equipe 

e inicio do 

acompanhamento 

sistemático ao 

usuário. 

Usuário não 

encontrado no 

território. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

05/03/2015 Mapeamento Charneca Conhecimento do 

território e os 

seus pontos 

estratégicos 

Conhecimento do 

campo e das áreas 

de maior 

vulnerabilidade 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

eventual 

05/03/2015 Visita domiciliar Pontezinha Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático à 

Fortalecimento do 

vínculo com a 

usuária. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 
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   usuária e 

sensibilização 

para o cuidado. 

Além disso, 

estratégias de 

redução de 

danos. 

  Ruas. 

05/03/2015 Atendimento de 

grupo 

Pontezinha Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático aos 

usuários e 

sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de 

danos. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

dos pelo 

Atitude nas 

Ruas 

05/03/2015 Visita domiciliar Pontezinha Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático à 

usuária 

Usuária não 

encontrada no 

território. Não havia 

ninguém na 

residência 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas 

05/03/2015 Atendimento 

individual 

Pontezinha Acompanhament 

o direcionado 

visando o 

fortalecimento do 

vínculo com o 

usuário. 

Sensibilização 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de redução de danos 

e risco social 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 
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   para a redução de 

danos. 

   

05/03/2015 Abordagem de 

Rua (Praça 

Marcos Freire) 

Ponte dos 

Carvalhos 

Divulgação do 

Programa Atitude, 

dicas de redução 

de danos e 

entrega de 

insumos 

Multiplicadores de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

sistemática 

05/03/2015 Abordagem de 

Rua (Parque dos 

Eucaliptos) 

Ponte dos 

Carvalhos 

Divulgação do 

Programa Atitude, 

dicas de redução 

de danos e 

entrega de 

insumos 

Abordagem e 

entrega de insumos 

realizada, porém, 

houve dificuldades 

na implementação 

das rodas de 

diálogos, tendo em 

vista a presença 

policial constante 

enquanto estávamos 

no parque. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

sistemática 

06/03/2015 Outras ações Apoio Cabo Organização dos 

materiais para 

realização da ação 

de impacto. 

Atividade realizada 

com sucesso. 

Equipes I e II 

do Atitude nas 

Ruas 

Ação 

Eventual 

06/03/2015 Ação de 

Impacto do 

Atitude nas 

Santo Inácio Divulgação e 

propiciar 

visibilidade da 

As equipes do 

Atitude nas Rua, 

implementaram 

Equipes I e II 

do Atitude nas 

Ruas 

Ação 

eventual 
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 Ruas  proposta do 

Programa na 

comunidade. 

atividades de lazer e 

cultura numa praça 

dos entornos do 

Apoio. 

  

10/03/2015 Mapeamento 
 

(Diversos locais 

no bairro) 

Charneca Conhecimento do 

território e os 

seus pontos 

estratégicos 

Conhecimento do 

campo e das áreas 

de maior 

vulnerabilidade 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

eventual 

10/03/2015 Busca ativa Charneca Inicio do 

acompanhamento 

sistemático ao 

usuário 

O usuário não reside 

no endereço 

constante na pasta. 

Efetuado contato 

com seu genitor, 

sem sucesso. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

10/03/2015 Abordagem de 

Rua    

(Comunidade 

em geral) 

Charneca Divulgação do 

Programa Atitude, 

dicas de redução 

de danos e 

entrega de 

insumos 

Multiplicadores de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

sistemática 

10/03/2015 Articulação com 

a Rede 

(Informal – 

Dona de 

Comércio) 

Charneca Contato 

objetivando a 

identificação de 

áreas quentes e 

vulneráveis no 

território. 

Através desta 

articulação, foi 

passado para nossa 

equipe áreas 

vulneráveis e que o 

Atitude nas Ruas 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

eventual 
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    tentará atuar 

sistematicamente. 

  

10/03/2015 Atendimento 

individual 

Charneca Sensibilização 

sobre a 

importância do 

Programa e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de redução de 

danos. 

Regianne e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

10/03/2015 Busca ativa Charneca Inicio do 

acompanhamento 

sistemático ao 

usuário 

Não havia ninguém 

na residência 

indicada na pasta. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

10/03/2015 Busca ativa Charneca Inicio do 

acompanhamento 

sistemático ao 

usuário 

Não encontramos no 

território o endereço 

constante na pasta 

do usuário. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

10/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático à 

usuária. 

Sensibilização 

para o cuidado e a 

redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com a 

usuária. Estratégias 

de redução de danos 

e intervenções no 

tocante ao Projeto 

de Vida. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas 

10/03/2015 Deslocamento, Upa – Cabo Usuário precisou Acompanhamos o Ritta e Ação 
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 Acompanhamen 

to e     

encaminhament 

o de usuário 

para a rede 

 ser urgenciado. usuário e o levamos 

de volta ao Apoio 

após ser medicado. 

Lemuel. Eventual 

11/03/2015 Reunião da 

Equipe Técnica 

     

11/03/2015 Outras Ações Apoio Cabo Organização das 

documentações 

para ida dos 

usuários ao 

Balcão de Direitos 

Atividade realizada 

com sucesso 

Regianne e 

Ritta 

Ação 

eventual 

11/03/2015 Busca Ativa Ponte dos 

Carvalhos 

Usuária não 

encontrada no 

território 

Usuária não 

encontrada no 

território 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

11/03/2015 Abordagem de 

Rua (Praça 

Marcos Freire) 

Ponte dos 

Carvalhos 

Divulgação do 

Programa Atitude, 

dicas de redução 

de danos e 

entrega de 

insumos 

Multiplicadores de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

sistemática 

12/03/2015 Balcão de 

Direitos 

Centro do 

Recife 

Acompanhament 

o de usuários para 

a retirada de 

documentos. 

Todos os usuários 

foram atendidos 

com êxito. 

Regianne e 

Cleisson. 

Acompanha 

dos pelo 

Apoio. 
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12/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Visita para que a 

usuária 

conhecesse a 

equipe; 

sensibilização 

sobre a 

importância do 

Programa e inicio 

da construção do 

vinculo com o 

usuário. 

Conhecer o contexto 

familiar em que a 

usuária está incluída 

e o desejo da usuária 

de ser acompanhada 

pela equipe no 

território. Inicio da 

construção do PIA da 

usuária 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas 

12/03/2015 Atendimento de 

grupo 

Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático aos 

usuários e 

sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de 

danos. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

dos pelo 

Atitude nas 

Ruas 

12/03/2015 Atendimento 

individual 

Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado 

visando o 

fortalecimento do 

vínculo com o 

usuário. 

Sensibilização 

para a redução de 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de redução de danos 

e risco social 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 
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   danos.    

12/03/2015 Atendimento de 

grupo 

Ponte dos 

Carvalhos 

Aproximação do 

grupo para maior 

vinculação e dicas 

de redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de 

danos. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

dos pelo 

Atitude nas 

Ruas 

12/03/2015 Busca Ativa Ponte dos 

Carvalhos 

Usuária não 

encontrada no 

território 

Usuária não 

encontrada no 

território 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

12/03/2015 Abordagem de 

Rua    

(Comunidade 

em geral) 

Ponte dos 

Carvalhos 

Divulgação do 

Programa Atitude, 

colagem de 

cartazes em 

pontos 

estratégicos, dicas 

de redução de 

danos e entrega 

de insumos 

Multiplicadores de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

sistemática 

13/03/2015 Busca Ativa Pontezinha Continuidade do 

acompanhamento 

à usuária. 

Usuária não 

encontrada no 

território 

Regianne, 

Adroaldo e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

13/03/2015 Busca Ativa Pontezinha Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático à 

Usuária não 

encontrada no 

território. 

Regianne, 

Adroaldo e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 
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   usuária, com 

vistas a 

reconstrução de 

seu PIA. 

Estabelecemos 

contato com a 

vizinhança, que 

informa que a 

usuária não tem sido 

vista ultimamente. 

 Ruas. 

13/03/2015 Visita domiciliar Pontezinha Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático do 

usuário. 

Sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de redução de danos 

e intervenções no 

tocante ao Projeto 

de Vida. 

Regianne, 

Adroaldo e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

13/03/2015 Visita domiciliar Pontezinha Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático da 

usuária. 

Não havia ninguém 

na residência. 

Regianne, 

Adroaldo e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

13/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático aos 

usuários e 

sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de 

danos. 

Reorganização do 

PIA de ambos. 

Regianne, 

Adroaldo e 

Lemuel. 

Acompanha 

dos pelo 

Atitude nas 

Ruas 

14/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

Usuário não se 

encontrava. 

Regianne e 

Lemoel. 

Acompanha 

do pelo 
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   sistemático ao 

usuário e 

sensibilização 

para o cuidado. 

Estabelecemos 

contato com a tia do 

mesmo. 

 Atitude nas 

Ruas 

14/03/2015 Visita Domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático ao 

usuário e 

sensibilização 

para o cuidado. 

Fortalecimento do 

vínculo com o 

usuário e 

sensibilização no 

tocante ao seu 

projeto de vida. 

Regianne e 

Lemoel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

14/03/2015 Busca Ativa e 

visita domiciliar 

Ponte dos 

Carvalhos 

Reestabeleciment 

o do vínculo com 

o usuário, tendo 

em vista a sua 

vulnerabilidade 

sobre o uso de 

SPA’s. 

Endereço constante 

na pasta não é o 

atual endereço do 

usuário. 

Estabelecemos 

contato com sua 

genitora. 

Regianne e 

Lemoel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

14/03/2015 Visita domiciliar Pontezinha Objetivávamos a 

continuidade do 

acompanhamento 

sistemático ao 

usuário, com 

vistas a 

continuidade do 

seu PIA. 

Fortalecimento do 

vínculo com o 

usuário e 

sensibilização no 

tocante ao seu 

projeto de vida. 

Regianne e 

Lemoel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

14/03/2015 Busca ativa Pontezinha Continuidade do Usuária não Regianne e Acompanha 
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   acompanhamento 

à usuária, com 

vistas a 

repactuação de 

seu PIA 

encontrada no 

território 

Lemoel. da pelo 

Atitude nas 

Ruas 

14/03/2015 Busca ativa Ponte dos 

Carvalhos 

Continuidade do 

acompanhamento 

ao usuário, com 

vistas a 

repactuação de 

seu PIA 

Usuário não 

encontrado no 

território 

Regianne e 

Lemoel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

14/03/2015 Atendimento 

individual 

Ponte dos 

Carvalhos 

Visita para que o 

usuário 

conhecesse o 

Programa e a 

equipe; 

sensibilização 

sobre a 

importância do 

Programa e inicio 

da construção do 

vinculo com o 

usuário. 

Conhecer o contexto 

familiar em que o 

usuário está incluído 

e o desejo do usuário 

ser acompanhado 

pela equipe no 

território 

Regianne e 

Lemoel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

14/03/2015 Outras ações Intensivo – 

Cabo 

Buscar garrafões 

de água para o 

Apoio Cabo 

Atividade realizada 

com sucesso 

Regianne e 

Lemoel. 

Ação 

eventual 
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17/03/2015 Outras ações Apoio Cabo Foram realizadas 

atividades de 

suporte na casa e 

evolução de 

pastas, tendo em 

vista que 

estávamos sem 

motorista neste 

dia. 

 Regianne e 

Ritta. 

Ação 

eventual 

18/03/2015 Reunião do 

Atitude nas 

Ruas com a 

Coordenação e 

Supervisão. 

     

18/03/2015 Reunião da 

Equipe Técnica 

     

19/03/2015 Balcão de 

Direitos 

Centro do 

Recife 

Acompanhament 

o de usuários para 

a retirada de 

documentos. 

Todos os usuários 

foram atendidos 

com êxito. 

Regianne e 

Cleisson. 

Acompanha 

dos pelo 

Apoio. 

19/03/2015 Atendimento de 

grupo 

Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático aos 

usuários e 

sensibilização 

para a redução de 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de 

danos. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

dos pelo 

Atitude nas 

Ruas 
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   danos.    

19/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Fortalecimento da 

vinculação com a 

usuária e 

continuidade do 

acompanhamento 

sistemático da 

usuária no 

território. 

A usuária não se 

encontrava na 

residência. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

19/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Intervenções no 

tocante ao Projeto 

de Vida do usuário e 

fortalecimento do 

vínculo. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

19/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático da 

usuária, bem 

como, 

intervenções no 

tocante do seu 

Projeto de Vida. 

Usuária não se 

encontrava na sua 

residência. 

Estabelecemos 

contato com sua 

genitora. 

Regianne, 

Ritta, Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

19/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Fortalecimento 

do vínculo com o 

usuário, tendo em 

Sensibilização no 

tocante ao seu 

projeto de vida e 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 
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   vista a sua 

vulnerabilidade 

sobre o uso de 

SPA’s. 

discussão de 

estratégias para o 

fortalecimento do 

usuário. 

 Ruas. 

19/03/2015 Atendimento 

individual 

Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático do 

usuário. 

Sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de redução de danos 

e intervenções no 

tocante ao Projeto 

de Vida. 

Regianne, 

Ritta e Lemuel 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

19/03/2015 Abordagem de 

Rua (Praça 

Marcos Freire) 

Ponte dos 

Carvalhos 

Divulgação do 

Programa Atitude, 

dicas de redução 

de danos e 

entrega de 

insumos 

Multiplicadores de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

sistemática 

19/03/2015 Busca Ativa Ponte dos 

Carvalhos 

Continuidade do 

acompanhamento 

à usuária, tendo 

em vista a alta 

vulnerabilidade e 

risco que se 

encontra 

Usuária não 

encontrada no 

território 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

19/03/2015 Atendimento 

Individual 

Pontezinha Acompanhament 

o direcionado e 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

Regianne, 

Ritta e 

Acompanha 

do pelo 
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   sistemático do 

usuário. 

Sensibilização 

para a redução de 

danos. 

usuário. Estratégias 

de redução de danos 

e intervenções no 

tocante ao Projeto 

de Vida. 

Lemuel. Atitude nas 

Ruas 

19/03/2015 Busca Ativa Pontezinha Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático à 

usuária 

Usuária não 

encontrada no 

território 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

20/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Visita para 

sensibilização 

sobre a 

importância do 

Programa e 

diante da 

vulnerabilidade 

de uso e risco 

social, 

conscientização 

para busca do 

cuidado. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário e 

intervenções no seu 

PIA. 

Regianne, 

Adroaldo e 

Lemoel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

20/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático à 

usuária. 

A usuária não se 

encontrava na 

residência. 

Regianne, 

Adroaldo e 

Lemoel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

20/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos Continuidade do O usuário não se Regianne, Acompanha 
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  Carvalhos acompanhamento 

sistemático ao 

usuário. 

encontrava na 

residência. 

Estabelecemos 

contato com a 

genitora. 

Adroaldo e 

Lemoel. 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

20/03/2015 Atendimento de 

grupo 

Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático aos 

usuários e 

sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de 

danos. 

Regianne, 

Adroaldo e 

Lemuel. 

Acompanha 

dos pelo 

Atitude nas 

Ruas 

20/03/2015 Abordagem de 

Rua 

 
(Comunidade 

em geral) 

Ponte dos 

Carvalhos 

Divulgação do 

Programa Atitude, 

dicas de redução 

de danos e 

entrega de 

insumos 

Multiplicadores de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Regianne, 

Adroaldo e 

Lemuel. 

Ação 

sistemática 

24/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático à 

usuária. 

A usuária não se 

encontrava na 

residência. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

24/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático à 

usuária. 

Fortalecimento do 

vinculo com a 

usuária. Estratégias 

de redução de danos 

Regianne, 

Ritta e Lemuel 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 
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   Sensibilização 

para a redução de 

danos. 

e intervenções no 

tocante ao Projeto 

de Vida. 

  

24/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático ao 

usuário e 

sensibilização 

para o cuidado. 

Usuário não se 

encontrava. 

Estabelecemos 

contato com a tia do 

mesmo. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

24/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático do 

usuário. 

Sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Estratégias de 

redução de danos e 

intervenções no 

tocante ao Projeto 

de Vida. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

24/03/2015 Busca ativa Ponte dos 

Carvalhos 

Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático à 

usuária. 

A usuária não se 

encontrava na 

residência. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

24/03/2015 Busca ativa Ponte dos 

Carvalhos 

Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático ao 

usuário, tendo em 

vista a 

vulnerabilidade 

O usuário não foi 

encontrado no 

território. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 
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   sobre o uso de 

SPA’s. 

   

24/03/2015 Atendimento 

Individual 

Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático do 

usuário. 

Sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de redução de danos 

e intervenções no 

tocante ao Projeto 

de Vida. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

24/03/2015 Busca ativa Ponte dos 

Carvalhos 

Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático ao 

usuário. 

O usuário não foi 

encontrado no 

território. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

24/03/2015 Abordagem de 

Rua    

(Comunidade 

em geral) 

Ponte dos 

Carvalhos 

Divulgação do 

Programa Atitude, 

dicas de redução 

de danos e 

entrega de 

insumos 

Multiplicadores de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

sistemática 

24/03/2015 Articulação com 

a rede 

(Informal) 

Ponte dos 

Carvalhos 

Articulação com 

líder do 

movimento 

cultural do 

Reggae na 

comunidade. 

Multiplicação de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

sistemática 

25/03/2015 Reunião da      
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 Equipe Técnica      

25/03/2015 Outras ações Apoio Cabo Foram realizadas 

atividades de 

evolução de 

pastas dos 

usuários 

acompanhados 

Atividade realizada 

com sucesso 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

Eventual 

26/03/2015 Busca ativa Ponte dos 

Carvalhos 

Objetivávamos a 

continuidade do 

acompanhamento 

sistemático ao 

usuário. 

Usuário não 

encontrado no 

território. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

26/03/2015 Busca ativa Ponte dos 

Carvalhos 

Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático à 

usuária, tendo em 

vista a 

vulnerabilidade 

sobre o uso de 

SPA’s. 

A usuária não foi 

encontrada no 

território. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas 

26/03/2015 Atendimento 

Individual 

Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático do 

usuário. 

Sensibilização 

para a redução de 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de redução de danos 

e intervenções no 

tocante ao Projeto 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 
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   danos. de Vida.   

26/03/2015 Abordagem de 

Rua (Parque dos 

Eucaliptos) 

Ponte dos 

Carvalhos 

Divulgação do 

Programa Atitude, 

dicas de redução 

de danos e 

entrega de 

insumos 

Abordagem e 

entrega de insumos 

realizada, porém, 

houve dificuldades 

na implementação 

das rodas de 

diálogos, tendo em 

vista a presença 

policial constante 

enquanto estávamos 

no parque. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

sistemática 

26/03/2015 Atendimento de 

grupo 

Ponte dos 

Carvalhos 

Construção de 

vínculo e 

acompanhamento 

direcionado e 

sistemático aos 

usuários. 

Sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de 

danos. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

dos pelo 

Atitude nas 

Ruas 

26/03/2015 Atendimento 

Individual 

Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático do 

usuário. 

Sensibilização 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de redução de danos 

e intervenções no 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 
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   para a redução de 

danos. 

tocante ao Projeto 

de Vida. 

  

26/03/2015 Atendimento 

individual 

Ponte dos 

Carvalhos 

Sensibilização 

sobre a 

importância do 

Programa e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de redução de 

danos. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

26/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático à 

usuária. 

Sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Usuária não se 

encontrava na 

residência. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

26/03/2015 Articulação com 

a rede 

(Informal) 

Ponte dos 

Cavalhos 

Articulação com 

artistas do 

movimento 

cultural na 

comunidade. 

Multiplicação de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

sistemática 

26/03/2015 Visita domiciliar Pontezinha Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático ao 

usuário. 

Usuário não 

encontrado no 

território. 

Estabelecemos 

contato com um 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 
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    familiar.   

26/03/2015 Visita domiciliar Pontezinha Sensibilização no 

tocante ao seu 

projeto de vida, 

tendo em vista a 

sua       

vulnerabilidade 

sobre o uso de 

SPA’s. 

Atendimento 

direciona à usuária e 

diante do seu 

contexto de 

vulnerabilidade, a 

usuária foi deslocada 

para o cuidado no 

Apoio. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

27/03/2015 Deslocamento 

de usuário 

TIP – Recife Deslocamento de 

três usuários ao 

TIP, que foram 

encaminhados 

através de 

articulação ao 

CATSMA. 

Usuários deslocados 

com sucesso. 

Regianne, 

Adroaldo e 

Lemuel. 

Ação 

Eventual 

27/03/2015 Outras ações Charneca Através da 

solicitação do 

Intensivo, 

buscamos a Igreja 

Batista do 

Charneca II, para 

saber notícias 

sobre o RG de 

usuário do 

programa. 

Por não 

encontrarmos a 

referida Igreja, não 

conseguimos 

informações à 

respeito do 

documento do 

usuário. 

Regianne, 

Adroaldo e 

Lemuel. 

Ação 

Eventual 
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28/03/2015 Outras ações Apoio Cabo Organização dos 

materiais para 

realização da ação 

de impacto. 

Atividade realizada 

com sucesso. 

Equipes I, II e 

III do Atitude 

nas Ruas 

Ação 

Eventual 

28/03/2015 Outras ações Apoio Cabo Construção de 

relatório 

qualitativo 

mensal 

Atividade realizada 

com sucesso. 

Regianne, 

Jacqueline e 

Marcelo 

Ação 

eventual 

28/03/2015 Ação de 

Impacto do 

Atitude nas 

Ruas 

Cohab Divulgação do 

Programa e 

propiciar a criação 

de espaços de 

esporte, lazer e 

garantia de 

direitos. 

As equipes do 

Atitude nas Rua, 

implementaram 

atividades de lazer e 

esportesno Parque 

das Palmeiras. Este 

parque localiza-se 

em local de extrema 

vulnerabilidade 

social. 

Equipes I, II e 

III do Atitude 

nas Ruas 

Ação 

sistemática 

31/03/2015 Outras ações São 

Francisco 

Busca de 

informações 

sobre o RG de 

dois usuários do 

Programa, que 

retiraram a 

documentação 

num mutirão na 

Através do contato 

com o Pastor Sérgio, 

da Igreja Batista, 

conseguimos fazer a 

retirada das 

documentações que 

serão entregues aos 

respectivos usuários. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

eventual 
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   comunidade.    

31/03/2015 Busca ativa Ponte dos 

Carvalhos 

Continuidade do 

acompanhamento 

à usuária e 

intervenções no 

seu PIA 

Usuária não 

encontrada no 

território. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

31/03/2015 Busca ativa Ponte dos 

Carvalhos 

Objetivávamos a 

continuidade do 

acompanhamento 

sistemático ao 

usuário. 

Usuário não 

encontrado no 

território. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 

31/03/2015 Busca ativa Ponte dos 

Carvalhos 

Continuidade do 

acompanhamento 

sistemático à 

usuária, tendo em 

vista a 

vulnerabilidade 

sobre o uso de 

SPA’s. 

A usuária não foi 

encontrada no 

território. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas 

31/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Prosseguimento 

do          

acompanhamento 

sistemático à 

usuária, tendo em 

vista a 

vulnerabilidade 

A usuária estava na 

residência, porém, 

pediu para que 

voltássemos em 

outra oportunidade. 

Pactuamos voltar 

outro dia. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

da pelo 

Atitude nas 

Ruas 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

69 

 

 

 
 

   sobre o uso de 

SPA’s e 

intervenções no 

seu projeto de 

vida 

   

31/03/2015 Atendimento 

Individual 

Ponte dos 

Carvalhos 

Acompanhament 

o direcionado e 

sistemático do 

usuário. 

Sensibilização 

para a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de redução de danos 

e intervenções no 

tocante ao Projeto 

de Vida. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

31/03/2015 Atendimento 

individual 

Ponte dos 

Carvalhos 

Sensibilização 

sobre a 

importância do 

Programa e 

fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. 

Fortalecimento do 

vinculo com o 

usuário. Estratégias 

de redução de 

danos. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas 

31/03/2015 Visita domiciliar Ponte dos 

Carvalhos 

Fortalecimento da 

vinculação com o 

usuário e 

continuidade do 

acompanhamento 

sistemático do 

usuário no 

O usuário não se 

encontrava na 

residência. 

Estabelecemos 

contato com sua tia, 

onde realizamos 

atendimento 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Acompanha 

do pelo 

Atitude nas 

Ruas. 
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   território. familiar.   

31/03/2015 Abordagem de 

Rua 

 
(Praça Marcos 

Freire e suas 

imediações) 

Ponte dos 

Carvalhos 

Divulgação do 

Programa Atitude, 

dicas de redução 

de danos e 

entrega de 

insumos 

Multiplicadores de 

informações e 

surgimento de novas 

demandas. 

Regianne, 

Ritta e 

Lemuel. 

Ação 

sistemática 

 
 

DATA ATIVIDADE LOCAL OBJETIVO DA 

ATIVIDADE 

PRINCIPAIS 

RESULTADOS 

RESPONSAVEIS 

PELA AÇÃO 

STATUS 

ATUAL 

       

02/03/15 Busca Ativa Gaibu Obter informações 

da usuária que 

não retornou ao 

serviço 

Usuária não se 

encontrava. Genitora 

informou que ela se 

encontra bem. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

02/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. 

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do 

vínculo com o usuário. 

Estratégias de recaída. 

Trabalhamos com o 

usuário Projeto de vida 

e cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

02/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. 

Fortalecimento do 

vínculo com o usuário. 

Estratégias de recaída. 

Trabalhamos com o 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

71 

 

 

 
 

   Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

usuário Projeto de vida 

e cidadania. 

  

02/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. 

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. 

Sensibilizamos/orienta 

mos quanto a 

necessidade da retirada 

da documentação 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

02/03/15 Ação de Abordagem Praia de Gaibu Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários 

e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

02/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. 

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. 

Sensibilizamos/orienta 

mos quanto a 

necessidade da retirada 

da documentação 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

02/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. 

Sensibilizamos/orienta 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 
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   Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

mos quanto a 

necessidade da retirada 

da documentação 

  

02/03/15 Busca Ativa Gaibu Obter informações 

da usuária que 

não retornou ao 

serviço 

Não encontramos 

endereço fornecido 

pelo usuário. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

02/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

02/03/15 Ação de Abordagem Bar Maresia Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários 

e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

03/03/15 Visita Domiciliar Charnequinha Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. 

Sensibilizamos/orienta 

mos quanto a 

necessidade da retirada 

da documentação 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 
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03/03/15 Visita Domiciliar Charnequinha Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

o pelo 

Atitude Apoio 

03/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

04/03/15 Reunião Atitude nas 

Ruas 

     

06/03/15 Visita Domiciliar a 

uma Família 

OLinda Colher 

informações sobre 

histórico familiar 

de usuário que 

encontra-se no 

serviço. 

Família expôs um 

pouco do histórico 

familiar e com as 

drogas. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação 

sistemática 

09/03/15 Deslocamento de 

Usuário 

CAPS AD Levar usuária e 

técnica de 

referência para 

participar da 

Caso discutido em 

conjunto técnica do 

CAPS AD. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação 

Sistemática 
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   discussão do caso 

do usuário 

   

09/03/15 Deslocamento de 

Usuário 

UPA – COHAB Usuário com 

fortes 

Usuário foi urgênciado Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

09/03/15 Atendimento em 

Grupo – 5 usuários 

Praia de Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

09/03/15 Busca Ativa Gaibu Usuários 

informaram que a 

usuária estava 

fazendo uso em 

localidade 

próxima. 

Não encontramos 

usuária 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

o pelo 

Atitude nas 

Ruas 

09/03/15 Busca Ativa Gaibu Usuários 

informaram que a 

usuária estava 

fazendo uso em 

localidade 

próxima. 

Não encontramos 

usuária 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

o pelo 

Atitude nas 

Ruas 

09/03/15 Ação de Abordagem Bar Maresia Identificação de Surgimento de Jacqueline, Ação de 
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   usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

demandas de usuários 

e possíveis 

acompanhamentos. 

Adroaldo e 

Cleison. 

abordagem 

sistemática 

09/03/15 Ação de Abordagem Orla de Gaibu Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários 

e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

09/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

09/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

09/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 
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   usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

redução de danos .  Ruas  

10/03/1 

5 

Reunião de 

Supervisão 

      

10/03/15 Deslocamento CAPS AD Pegar medicação 

de usuário 

Usuário já havia pego a 

medicação. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação 

Eventual 

 

10/03/15 Deslocamento Manoel Gomes Pegar medicação 

de usuário 

Não havia medicação. Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação 

Eventual 

10/03/15 Busca Ativa Centro do Cabo Usuário em Não encontramos Jacqueline, Acompanhad 
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   situação de rua 

devido uso 

intenso. 

usuário. Adroaldo e 

Cleison 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

10/03/15 Atendimento em 

Grupo – 4 usuários 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

10/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Sensibilizar o usuário 

quanto a sua situação 

atual. Estratégias de 

redução de danos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

11/03/15 Deslocamento de 

Usuário 

UPA – Cabo Usuário 

apresentava forte 

dores na cabeça. 

Usuário foi medicado e 

permaneceu 

hospitalizado. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison 

Ação 

Eventual 

11/03/15 Articulação com a 

Rede 

PSF XI Palestra com 

grupo de idosos. 

Apresentar o 

programa Atitude 

O programa e objetivos 

foram apresentados. 

Surgiu demandas para 

atendimentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação 

Eventual 

11/03/15 Busca Ativa Nossa Senhora 

do Ó 

Obter informações 

como se encontra 

O usuário mudou-se Jacqueline, 

Adroaldo e 

Acompanhad 

os pelo 
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   i usuário  Cleisson. Atitude nas 

Ruas 

11/03/15 Ação de Abordagem Sala de 

EsperaPSF XI – 

Nossa Senhora 

do Ò 

Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários 

e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

13/03/15 Busca Ativa Charnequinha Obter informações 

da usuária que 

não retornou ao 

serviço 

Não se encontrava. Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

13/03/15 Busca Ativa Charnequinha Obter informações 

da usuária que 

não retornou ao 

serviço 

Usuário foi 

sensibilizado quanto ao 

serviço. Ficou pactuado 

de ir no final de semana 

ao serviço 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

13/03/15 Busca Ativa Centro do Cabo Usuário em 

situação de rua 

devido uso 

intenso. 

Não encontramos o 

usuário 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

16/03/15 Deslocamento de 

Usuário 

CAPS AD Realizar triagem 

no serviço. 

Usuário ficou 

aguardando a triagem. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Lemoel 

Ação 

Eventual 

16/03/15 Busca Ativa Nossa Senhora 

do Ó 

Obter informações 

da usuária que 

não retornou ao 

Usuário foi 

sensibilizado quanto ao 

serviço. Ficou pactuado 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 
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   serviço de ir no final de semana 

ao serviço 

 Ruas 

16/03/15 Ação de Abordagem Bar Maresia Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários 

e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

16/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Nossa Senhora 

do Ó 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

16/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com o usuário. 

Estratégias de recaída. 

Trabalhamos com o 

usuário Projeto de vida 

e cidadania. 

 

 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

16/03/15 Mapeamento Academia da 

Cidade Gaibu 

Visualização de 

demandas de 

usuários e 

possíveis 

acompanhamento 

Articulação com a rede 

formal para parcerias 

de busca ativa de 

usuários 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação 

Sistemática 
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16/03/15 Visita Domiciliar a 

uma Família 

Gaibu Obter informações 

sobre usuários. 

Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de 

usuários e 

possíveis 

acompanhamento 

s. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

17/03/15 Visita Domiciliar a 

uma Família 

Olinda Colher 

informações sobre 

histórico familiar 

de usuário que 

encontra-se no 

serviço. 

Família expôs um 

pouco do histórico 

familiar e com as 

drogas. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação 

sistemática 

18/03/15 Visita Domiciliar Nossa Senhora 

do Ó 

Acolhimento e 

encaminhamentos 

para o Conselho 

Tutelar. 

Equipe acompanhou 

família e usuário ao 

conselho. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação 

sistemática 

18/03/15 Articulação com a 

Rede 

Conselho 

Tutelar – Nossa 

Senhora do Ó 

Discussão de caso 

dos usuários e 

devidos 

encaminhados. 

Encaminhamento para 

o CAUD Caruaru. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação 

Eventual 

18/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Nossa Senhora 

do Ó 

Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 
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   a redução de 

danos. 

   

20/03/15 Visita domiciliar a 2 

usuários 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

20/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vinculo com o usuário. 

Estratégias de recaída. 

Trabalhamos com o 

usuário Projeto de vida 

e cidadania. 

 

 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

20/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

 

 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

21/03/15 Busca Ativa Centro do Cabo Usuário em 

situação de rua 

devido uso 

O usuário foi atendido e 

retornou para o Apoio 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 
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   intenso.   Apoio 

21/03/15 Acompanhamento em 

Grupo – 5 usuários 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

21/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

21/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

21/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 
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   sensibilização para 

a redução de 

danos. 

   

21/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

21/03/15 Deslocamento de 

usuário 

Atitude Apoio 

Caruaru 

Levar os usuários 

que estão 

ameaçados no 

Cabo para o 

Atitude Apoio 

Caruaru 

Os usuários foram 

acolhidos no Apoio 

Caruaru 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação 

eventual 

23/03/15 Reunião de Rede CREAS Apresentação da 

equipe de 

abordagem social 

do CREAS e 

estabelecer 

parceria para 

abordagem em 

conjunto com 

serviços. 

Ação em conjunto com 

os usuários em situação 

de rua da praça D. 

Zefinha, Ponte dos 

Carvalhos para 30MAR 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison 

Ação 

Eventual 

23/03/15 Deslocamento Gaibu Pegar roupas do A roupa foi pega e Jacqueline, Acompanhad 
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   usuário na 

residência. 

entregue ao usuário. Adroaldo e 

Cleison 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

23/03/15 Visita Domiciliar Pirapama Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. 

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do 

vinculo com o usuário. 

Estratégias de recaída. 

Trabalhamos com o 

usuário Projeto de vida 

e cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

24/03/15 Reunião Intensivo – 

Cabo 

Discussão de caso 

de usuário 

acompanhado 

pelo Intensivo 

Caso discutido e 

devidos 

encaminhamentos 

realizados. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison 

Ação 

Eventual 

25/03/15 Busca Ativa Serrambi – 

Nossa Senhora 

do Ó 

Demanda de uma 

família, solicitado 

por contato 

telefônico. 

Usuário ameaçado pelo 

contexto de 

vulnerabilidade das 

drogas. Avaliado e 

encaminhado ao 

Atitude Apoio. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison 

Acompanhad 

o pelo 

Atitude Apoio 

27/03/15 Deslocamento de 

Usuário 

Mendo 

Sampaio 

Usuária 

apresentava febre. 

Usuária foi urgenciada. Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison 

Ação 

Sistemática 

27/03/15 Acompanhamento em 

Grupo – 4 usuários 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 
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   usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

redução de danos .  Ruas 

27/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. 

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do 

vinculo com o usuário. 

Estratégias de recaída. 

Trabalhamos com o 

usuário Projeto de vida 

e cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

27/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. 

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do 

vinculo com o usuário. 

Estratégias de recaída. 

Trabalhamos com o 

usuário Projeto de vida 

e cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

27/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

28/03/15 Ação de Impacto Parque das Ação em conjunto Foram realizadas Equipes Atitudes Ação 
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  Palmeiras 

COHAB 

com os Atitudes 

das Ruas com o 

objetivo de 

implementar 

atividades de lazer 

e esporte na praça 

do município e em 

local de 

vulnerabilidade 

social 

algumas atividades que 

foram feitas pelos 

usuários do programa 

nas Ruas Eventual 

28/03/15 Outras Ações Apoio – Cabo Serviços internos Relatórios realizados Equipe I, II e III Ação 

Eventual 

30/03/15 Ação em Rede Ponte dos 

Carvalhos – 

Praça D. 

Zefinha 

Ação em conjunto 

para acolher 

demanda de 

usuários e 

encaminhamentos 

Usuários acolhidos e 

realizado devidos 

encaminhamentos 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Ação 

Sistemática 

30/03/15 Ação de Abordagem Ponte dos 

Carvalhos – 

Praça D. 

Zefinha 

Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários 

e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

30/03/15 Articulação com a 

Rede 

Centro de 

Referência à 

Saúde da 

Mulher – Ponte 

Agendamento de 

consulta para 

usuária. 

Consulta marcada para 

01ABR 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação 

Sistemática 
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  dos Carvalhos     

30/03/15 Mapeamento Academia da 

Cidade Gaibu 

Visualização de 

demandas de 

usuários e 

possíveis 

acompanhamento 

s 

Articulação com a rede 

formal para parcerias 

de busca ativa de 

usuários 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação 

Sistemática 

30/03/15 Ação de Abordagem Academia da 

Cidade Gaibu 

Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários 

e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

30/03/15 Acompanhamento em 

Grupo – 2 usuários 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. 

Sensibilização para 

prevenção de 

recaída. 

Fortalecimento do 

vinculo com o usuário. 

Estratégias de recaída. 

Trabalhamos com o 

usuário Projeto de vida 

e cidadania. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

30/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 
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30/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Gaibu Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias de 

redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

30/03/15 Ação de Abordagem Bar Maresia Identificação de 

usuários para 

sensibilização. 

Multiplicadores de 

informações. 

Surgimento de 

demandas de usuários 

e possíveis 

acompanhamentos. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Ação de 

abordagem 

sistemática 

31/03/15 Busca Ativa Centro do Cabo Usuário teve saída 

pactuada mas não 

retornou. 

Usuário não 

encontrado. 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleison. 

Acompanhad 

o pelo 

Atitude nas 

Ruas 

31/03/15 Acompanhamento 

em Grupo – 2 

usuários 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

31/03/15 Acompanhamento 

em Grupo – 2 

usuários 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 
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   usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

de redução de danos .  Ruas 

31/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. E 

sensibilização para 

a redução de 

danos. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

31/03/15 Acompanhamento 

Individual 

Centro do Cabo Acompanhamento 

direcionado e 

sistemático dos 

usuários. 

Fortalecimento do 

vínculo com os 

usuários. Estratégias 

de redução de danos . 

Jacqueline, 

Adroaldo e 

Cleisson. 

Acompanhad 

os pelo 

Atitude nas 

Ruas 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

O mês de março podemos avaliar como positivo trazendo o momento de resgate de diversas atividades antes 

paralisadas, como a retirada de documentos dos usuários no balcão de direitos, resgate da construção da 

temática família pela equipe, bem como o inicio do Grupo Família, conserto dos banheiros  do andar superior 

da casa, pela executora, o que promoveu a transferência dos dormitórios masculino para 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 
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a aérea do primeiro andar e o dormitório feminino para o térreo, a presença de três profissionais novos na 

equipe distribuídos da seguinte forma: 01 assistente social na equipe do Atitude nas Ruas, 01 psicólogo na 

equipe no período da tarde e 01 educadora social. Assim como retomada do Colegiado, que vem sendo 

realizado na CEPAD e do Fórum de Saúde Mental do Município do Cabo. 

 
No referido mês ocorreram reuniões sistemáticas com a executora, reuniões técnicas para alinhar os 

processos de trabalho junto a equipe e um maior foco do Atitude na Ruas no território onde está localizado o 

equipamento, com ações de visibilidade e encaminhamentos, como estratégia de apresentação da proposta 

de trabalho pelo Programa Atitude, junto a comunidade. 

 
Apesar do referido mês ter iniciado com a dificuldade no atraso salarial, e sem a presença da consultoria,  se 

faz necessário ressaltar que equipe técnica desenvolveu a construção e execução de suas atividades de 

forma produtiva, com muito comprometimento e responsabilidade. 

 

 
 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 00 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA 03 

REUNIÃO INTERSETORIAL 00 

ESTUDO DE CASO 03 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 02 

CONSULTORIA 00 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 03 

TOTAL 11 

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

APOIO 
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AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

COLEGIADO 2 2 

REUNIÃO TÉCNICA DA EQUIPE 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8.1 PRODUÇÕES DE ATENDIMENTOS / PESSOAS ATENDIDAS / PERNOITES:  
 
 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

Acolhimento dia - (Total de atendimentos no mês) 900 atend. Mês 1191 

 

Acolhimento Noturno (Pernoites Mês) 
450 atend. Mês (15 

por noite) 

 
508 
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 9. DETALHAMENTO QUANTITATIVO DOS DADOS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  

 
 
 
 
 
 

 
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) 

508 1191 24 

 
 

  TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA  

 
 

 

Sexo 
Usuários por Sexo e Faixa 

Etária 
0a1

1 
12a17 18a23 24a29 30a40 41a59 60emdiante Não informado Total 

M 0 0 29 35 36 24 2 0 126 

F 0 0 10 7 5 1 0 0 23 

Total 0 0 39 42 41 25 2 0 149 

 
 
 
 

 TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS  



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

93 

 

 

 
POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

8 57 65 

 

 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

1 6 7 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

 TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO  

 
 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

140 9 0 149 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

0 0 0 
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 TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS  

 
 

Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não informado 149 

34 29 81 2 3 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA  

 
 

Situação Socioeconômica Qtde 

Sem Renda 86 

¼ Salário Mínimo 5 

½ Salário Mínimo 11 

01 Salário Mínimo 27 

02 Salários Mínimos 13 

03 Salários Mínimos 4 

Acima de 03 Salários Mínimos 3 

Não informado 0 

Total 149 
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Grupos Operativos Meta Mínima – 04 

Grupo Psicólogo 5 

Grupo de Serviço Social 4 

Grupo de Qualidade de Vida 4 

Total 13 

Atendimento Individual Meta Mínima – 50 

Atendimento Assistente Social 375 

Atendimento Psicólogo 324 

Atendimento Qualidade de Vida 151 

Total 850 

 

 TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS  

 
 
 

 
Demanda de Atendimento TOTAL 

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

acolhidos 

 

24 

Atendimento Individual à Família 69 

Visita Domiciliar 0 

Assembléia 4 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas Ruas) 0 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL 77 
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AÇÕES Meta Mínima Metas Executadas 

Oficinas 15 16 

Atendimento à Família 50 69 

Grupo Família 4 1 

 
 

 TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA  

 
 

Motivação Total 

Crack 112 

Álcool 28 

Maconha 7 

Cocaína 0 

Outros 2 

Total Geral 149 



RELATÓRIO MENSAL ATITUDE ACOLHIMENTO E APOIO 

97 

 

 

 
 
 
 

 TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS  

 
 

Tipo Total 

Espontânea 51 

ATITUDE nas Ruas 37 

Rede SUAS 32 

Rede SUS 5 

Segurança Pública 0 

Conselho Tutelar 0 

Ministério Público 0 

Mídia 0 

Outro Usuário 24 

Outra Origem (Quais?) 0 

0800 (OUVIDORIA) 0 

Total Geral 149 
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 TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA - AIS  

 
 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 11 

AIS 02 4 

AIS 13 7 

AIS 04 1 

AIS 05 7 

AIS 06 11 

AIS 07 0 

AIS 08 0 

AIS 09 0 

AIS 10 102 

AIS 11 0 

AIS 12 4 

AIS 13 2 

Total Geral 149 
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  TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  

 
 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 0 

AFASTAMENTO POR SOLICITAÇÃO 0 

AFASTAMENTO RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO USO DE DROGAS 6 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 6 

OUTROS 2 

TOTAL 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  TABELAXI – POTENCIAL DE RISCO  

 
 

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL TOTAL 

SIM 60 

NÃO 88 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL GERAL 149 
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AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 73 

NÃO 75 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL GERAL 149 

 

 

 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 55 

NÃO 94 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 149 
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 TABELA XXII -  ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS  
 
 
 
 

REDE SUAS QUANT. 

CRAS 0 

CREAS 4 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 

POPULAÇÃO DE RUA 

0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO 0 

ALUGUEL SOCIAL 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 0 

CENTRO POP 0 

CONSELHO TUTELAR 0 

CENTRO DA JUVENTUDE 0 

OUTROS? 0 

TOTAL 4 
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REDE SUS QUANT. 

NASF 0 

PSF/UBS 0 

CTA 4 

CAPS II 0 

CAPS III 0 

CAPS Adi 0 

CAPS AD 35 

EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 1 

POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 0 

HOSPITAL GERAL 17 

UPA 17 

OUTROS? 5 

TOTAL 79 
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DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT. 

DELEGACIA 0 

DHPP 0 

JUDICIÁRIO 0 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 0 

GOVERNO PRESENTE 0 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 4 

INSS 0 

ONG 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 2 

OUTROS 0 

TOTAL 6 

 

 
 

INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

EDUCAÇÃO FORMAL 0 

CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

RABALHO INFORMAL 1 

TRABALHO FORMAL 0 

OUTROS 0 

TOTAL 1 
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 10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS  

 
 
 

AÇÕES META MÍNIMA METAS EXECUTADAS 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL 150 198 

ABORDAGEN NAS RUAS (PESSOAS) 600 1436 

MAPEAMENTO DO TERRITÓRIO 15 10 

ARTICULAÇÃO COM A REDE 15 19 

PALESTRAS/SEMINÁRIOS 9 2 

OFICINA SOCIOEDUCATIVA 9 0 

 
AÇÕES METAS EXTRAS EXECUTADAS 

BUSCA ATIVA 47 

VISITA DOMICILIAR 49 

ABORDAGEM DE RUA 50 

REUNIÕES 11 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 4 

ENCAMINHAMENTO PARA A REDE 1 

DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS 18 

ACOMPANHAMENTO DE GRUPO 10 

ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL 132 

OUTRAS AÇÕES 16 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 

REALIZADAS 

 

2 

TOTAL 340 
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 11.CONSIDERAÇÃOES FINAIS  

 
 

 
No mês de março recebemos a visita da nova secretaria da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 

Juventude, a Sra. Márcia Ribeiro e sua equipe, juntamente com membros da executora IEDES onde foi 

realizada reunião com coordenação de Núcleo e coordenação técnica, para apresentação do equipamento 

Atitude Apoio Cabo e seu funcionamento. Apos esse momento foi proporcionado uma participação do usuário 

junto aos visitante, onde puderam trazer suas solicitações e insatisfações, garantindo o direito de reivindicação 

enquanto pessoas assistidas pelo serviço. O momento foi avaliado como importante tanto para equipe quanto 

para coordenação visto que, se vivenciava um período delicado pelo atraso do pagamento dos funcionários 

e prestadores de serviço, como os oficineiros e jardineiro. Alem da apresentação do publico assistido pelo 

Programa. 

 

O mês foi marcado pelo resgate do Colegiado Estadual ocorridos no SEPOD e reuniões sistemáticas no 

IEDES, para apresentação de nova coordenação de gestão Sra Fábia Lopes, esclarecimentos pertinentes ao 

momento vividos pela executora e Núcleo, alinhamento nos processos de trabalho, o que foi avaliado como 

muito positivo, entendendo ser este momento uma forma de aproximação entre executora e equipamento, o 

que facilitará na condução dos trabalhos. 
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No mês de março foi observado pela coordenação técnica um maior desempenho da equipe na execução  de 

suas atividade diárias e participação em reunião técnica. A presença de novos funcionários na casa e Atitude 

nas Ruas, trazendo um olhar diferenciado tem somado positivamente esse momento. 

 

Assim, a pesar das dificuldades enfrentadas no mês em questão, podemos ressaltar o quanto foi produtivo o 

andamento do serviço, visto que os profissionais afetados por tais circunstâncias, continuaram exercendo 

suas funções, com trabalho humanizado e foco na construção com aos usuários, e acreditando ser este um 

momento difícil, porém passageiro. 

 
 

AMALIA LIRA 

 
Coordenação Acolhimento e Apoio – Cabo de Santo Agostinho 
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