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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO                                                 MÊS: SETEMBRO/2014 

1. APRESENTAÇÃO 

 O relatório mensal tem como objetivo explanar a dinâmica do serviço, 

apresentando de forma quantitativa e qualitativa as ações realizadas, bem como as 

repercussões das ações realizadas pelo programa ATITUDE.  

 O equipamento Atitude Acolhimento e Apoio têm desenvolvido atividades que 

asseguram o acolhimento humanizado aos usuários, garantindo cuidados primários 

(descanso, higiene, alimentação), na perspectiva de considerar o bem-estar dos mesmos 

que apresentam demandas sociaassistenciais decorrentes ao uso abusivo de drogas.  Isso 

sem imposição da abstinência como condição para o atendimento.  

 Além disso, tem buscado potencializar os fluxos e articular a rede de atendimento 

ao usuário de Crack e/ou outras drogas em busca da garantia de direitosatravés de 

reuniões de rede, bem como com ações dos Atitudes nas Ruas, fortalecendo o acesso dos 

usuários nos dispositivos da rede, sensibilizando o público para o atendimento na rede 

SUAS, SUS e demais políticas setoriais. Também é valido salientar a constante 

sensibilização da sociedade através das ações socioeducativas, de divulgação de 

informações e conhecimentos relativos ao tema drogas, com apoio da rede 

socioaassistencial do município. A partir do momento em que o usuário consegue acessar 

o serviço, seja pelo Atitude nas Ruas , por demanda espontânea ou encaminhamento de 

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

a partir das demandas do mesmo, visando autonomia; através de trabalhos criativos, 

capazes de preservar e efetivar seus direitos enquanto cidadão, contribuindo para o 

fortalecimento dos vínculos familiares, bem como oferecendo o  atendimento à esses  que 

tornam-se pessoas importantíssimas no processo de fortalecimento das relações afetivas 

e contribuindo para a mediação de conflitos no meio familiar.  

 O Atitude Acolhimento e Apoio do Cabo de Santo Agostinho, tem privilegiado a 

escuta e o acolhimento dos usuários nas suas diversas necessidades, visando estabelecer 

uma relação de confiabilidade com o serviço para viabilizar sua participação nas 

atividades oferecidas (grupos, passeios, atividades de fortalecimento de vínculos sociais, 

etc.) bem como os encaminhamentos à rede, na perspectiva da garantia de seus direitos. 

As ações desenvolvidas são organizadas com certa flexibilidade, não sendo obrigatória a 

participação do usuário nas atividades ofertadas, tendo em vista a singularidade de cada 

um e o momento de vulnerabilidade que muitos se encontram, porém o incentivo e a 

sensibilização para sua participação são sempre constantes.  

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 
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3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

 

 

4. EQUIPEDOATITUDE NAS RUAS 

 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Mércia Cristina 

EDUCADOR SOCIAL OtávioAlexandre 

MOTORISTA Ivan Burégio 

II 

TÉCNICO SOCIAL RegianneAraújo 

EDUCADOR SOCIAL Ritta de Cássia 

MOTORISTA Fábio Pereira 

III 

TÉCNICO SOCIAL Jacqueline Cristina 

EDUCADOR SOCIAL Adroaldo Rocha 

MOTORISTA CleisonCavalcanti 

 

 

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO João Marcelo 

COORDENAÇÃO TÉCNICA Paulo de Tarso 

SUPERVISORAS Leilane Gomes e Natália Oliveira 

TÉCNICOS SOCIAIS 
Andreza Miranda, Gabriela, MárionFraz e Rodrigo 

Fontoura 

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Gilvanete Pinheiro 

EDUCADORES SOCIAIS 

Aelson Wagner, Beltrand Gouveia, Eufrásio Sena, 

Ismael Silva, Luciene Marluce, Rosineide Felício, 

Priscila Holanda e Tânia Maria. 

RECEPCIONISTA Ana Cristina 

AUXILIARADMINISTRATIVO Leidjane Luna 

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

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Edjane França 

VIGILANTES 
Joab Passos, José Antônio, Roberto Mariano e Rony 

Tadeu 

mailto:atitude.apoio.cabo@gmail.com
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5. DESCRIÇÃO QUALITATIVADAS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE 

ACOLHIMENTO E APOIO 

  

 Setembro foi um mês de realização de diversas atividades através de grupos, 

oficinas de cultura/customização, culinária e de Educação física, dentre outras. Entretanto 

por ser um mês em que ainda não foi possível o repasse do recurso a executora IEDS, a 

falta de materiais para o trabalho adequado dessas atividades tem dificultado o processo. 

A estrutura física da nova casa, apesar de bem ampla, é muito quente, precisando de 

muitas adequações com relação a parte estrutural, que nesse início ainda não foi possível 

de realizar. Tal fato prejudica a dinâmica natural do serviço. As reuniões técnicas têm 

sido realizadas com a manutenção da presença dos profissionais do plantão noturno, fato 

este que vem contribuindo para funcionamento geral do serviço. No mês de setembro foi 

mais um mês em que não houve capacitações com a consultoria, fato que a equipe 

questiona e sente falta, entretanto as reuniões de supervisão com a equipe, coordenada 

pelas supervisoras de cada turno, vem acontecendo de forma sistemática, aparecendo 

como um espaço interno de avaliação e construção da prática técnica, sendo mais 

direcionadas as discussões técnicas embasadas na política da Assistência Social, na qual 

o programa está inserido.  Nesse mês tivemos a saída de Renata Almeida até então 

consultora para assumir um cargo de coordenação pedagógica na equipe do IEDS, fato 

que foi visto como positivo por estar mais perto, todavia ainda não foi sinalizada a nova 

consultora que assumirá o núcleo, que nesse momento ficou desassistido dessa função. 

Ressalta-se a presente e continua articulação com o Balcão de direitos, em que todas as 

quintas é proporcionado aos usuários a retirada de documentações, tendo em vista a 

garantia de direitos ao publico que, na sua grande maioria, chega ao serviço desprovido 

de todas as suas documentações. A articulação com o Balcão de direitos está sendo muito 

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

  

 Mesmo com algumas dificuldades, em setembro, foram realizadas as atividades 

rotineiras do serviço, assim como foi realizado um planejamento com reuniões internas 

para discussão do PIA e outros assuntos pertinentes. 

  Os grupos realizados no mês corrente foram: 

 

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

os usuários para um primeiro momento de reflexão acerca das atividades que serão 

realizadas por eles, no intuito de planejar o cuidado com o ambiente do serviço e as 

atividades realizadas pelos usuários no cuidado do ambiente social, onde cada um se 

implicará numa atividade. 

GRUPO BOA NOITE - Realizado todos os dias no começo da noite, tendo como 

objetivo proporcionar aos usuários do serviço um momento de avaliação do que foi 

proposto no grupo “Bom Dia”, bem como reunir os usuários para refletirem sobre o dia 

que passou e como estão se sentindo na realização dos projetos para aquele dia.  
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GRUPO INFORMATIVO - Neste mês trabalhamos os temas que estiveram em 

evidência nos principais veículos de comunicação. Em duas ocasiões, abordamos as 

“Notícias da Semana”, utilizando recortes de revistas e jornais espalhados pela sala de 

grupo, exibindo trechos de reportagens e entrevistas onde abordamos temas escolhidos e 

sugeridos pelos próprios usuárioscomo: eleições, cenário político atual, guerra da Síria e 

Afeganistão, corrupção. 

Um dos grupos merece destaque, pois nele foi trabalhada a reportagem sobre a Fundação 

Casa de São Paulo, onde internos chegaram à semifinal da Olimpíada de matemática, 

concorrendo com mais de dezoito milhões de alunos. Essa notícia foi bastante comentada 

entre os usuários e na ocasião foi trabalhado o estímulo das potencialidadese a criação de 

metas individuais, proporcionando um debate com reflexões positivas  

 

 

GRUPO VIDEOTECA - No mês de Setembro, exibimos o longa metragem “Homens 

de Honra”, filme baseado na história verídica do Sargento Carl Brashear, primeiro 

mergulhador negro da Marinha Norte-Americana, que foi vítima  de discriminação racial 

tão comum nos EUA na década de 40 . Ao debater o filme, fizemos a relação entre história 

apresentada e a vivência dos que assistiram, pontuando a importância da persistência, 

motivação, superação, determinação, foco e perseverança, posturas essenciais para 

alcançar objetivos e sonhos. 

Em outro momento, também foi levado para o grupo o filme “Temporada de Furacão”, 

que retrata a história fictícia do treinador de basquete Al Collinsme e sua tentativa de 

montar um time campeão após a cidade de New Orleans ter sido devastada pelo 

FuracãoKatrina. Necessitouconvidar seu maior rival para ser seu assistente, perdeu o seu 

melhor atleta, ganhou um emergente jogador problemático. Mesmo assim, o treinador 

conseguiu enfrentar todas as dificuldades técnicas e pessoais, e levou o time ao título 

estadual. Uma grande conquista, ao ver tudo o que aconteceu na cidade. A exibição 

deixou alguns usuários emocionados e no debate pontuaram que a mensagem mais 

importante foi a de se utilizar das perdas para impulsionar suas vidas, se esforçar e mudar 

a realidade atual.  

 

GRUPO EXERCENDO DIREITOS - Neste mês, tivemos como temática central o 

Contrato de Convivência do núcleo Apoio, ampliando alguns pontos para a convivência 

comunitária. O objetivo foi propor uma mudança, mesmo que mínima, na relação dos 

usuários com o espaço e com a sociedade. Ressaltamos a questão do respeito que devemos 

ter o outro, com o espaço, com a comunidade, ou seja qual for o lugar em que os usuários 

estejam inseridos, assim como a relação cidadã  direito x dever. Através de dinâmicas de 

grupo e atividades lúdicas, como desenhos e pinturas, pudemos refletir sobre a 

cooparticipação de cada um nos processos coletivos, potencializando no público 

envolvido o sentimento de pertencimento a estes espaços sociais . 

 

GRUPO FAMÍLIA - No mês de Setembro, o grupo foi potencializado e tivemos a 

participação de um número considerável de familiares.  Sendo assim, inicialmente foi 

percebido que os presentes tinham muitas dúvidas e acerca do Programa Atitude, seus 

objetivos e propostas. Estas foram diluídas e foi reforçando junto a eles a importância de 

cada um no processo de cuidado dos usuários que estão inseridos em nosso serviço. 



 

 

 

Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDAS 

Nos encontros subseqüentes, percebemos que as famílias tornaram o grupo um espaço 

legítimo de fala e puderam dividir angústias e trazer dificuldades,o que possibilitou o 

entendimento de que a maioria dos problemas vivenciados individualmente são 

vivenciados também pelo grande grupo. É importante destacar que nestes momentos os 

participantes se emocionaram bastante, mas também trouxeram alternativas e sugestões 

para oenfrentamento das problemáticas externadas. 

 

GRUPO AUTOBIOGRAFIA - Em setembro foi percebido que os usuários, por vezes, 

estavam com posturas bastante egoístas e individualistas, portanto em um dos gruposfoi 

destacado através de um texto a importância da integração, da coletividade e solidariedade 

entre os usuários. 

Neste mês, potencializamos alguns usuários a estarem conduzindo o grupo com ajuda da 

equipe técnica.  À exemplo de J. C. que por duas vezes desenvolveua Oficina de Desenho 

e Pintura, dentro da proposta do Grupo Autobiografia. Tal metodologia repercutiu 

positivamente e o usuário conseguiu se colocar na posição de cuidador, e não mais de 

cuidado. Vale salientar que o número de evasão durante estes momentos é 

consideravelmente baixo e vem estimulando os usuários a potencializarsuas habilidade e 

dividi-las com os demais. 

 

GRUPO REDUÇÃO DERISCOS - Neste mês utilizamos diferentes abordagens para 

desenvolver o grupo. Expusemos a frase“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um 

novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim” (XAVIER, Chico), 

onde trabalhamos novas possibilidades, além do estímulo à construção de novos projetos 

e objetivos. Em uma ocasião um dos usuários, R. P., coordenou o grupo onde foi abordada 

estratégias de redução de danos e riscos. Esse momento merece destaque considerando 

que e os demais usuários tiveram uma co-participação efetiva no andamento do grupo.  

Vale salientar também a presença da pedagoga Érika Souza, que trabalhou de forma 

lúdica “a imagem que cada um tem de si” e posteriormente fez um momento musical 

com os usuários. A mesma entregou seu violão para alguns usuários tocarem e cantaram 

algumas canções escolhidas por eles. Ao fim, o grupo pôde refletir que qualquer um pode 

se divertir e usufruir dos bons momentos com atitudes e posturas saudáveis. 

 

GRUPO QUALIDADE DE VIDA - No mês de setembro, foi realizada articulação com 

a Unidade Básica de Saúde da Vila Roca, onde pudemos levar alguns materiais 

expositivos para o grupo. Sendo assim, trabalhamos a saúde bucal, onde abordamos a 

higienização da boca eprevenção da caries. Na ocasião houve a demonstração da arcada 

dentária e como deve ser uma escovação correta. Posteriormente, utilizamos a frase “Por 

que meu dente dói?” e os usuários conseguiram refletir sobre os cuidados necessários 

com a dentição. 

Considerando como um tema que sempre causa dúvidas, também trabalhamos neste mês 

as Doenças Sexualmente Transmissíveis. Expusemos cartazes, exibimos uma reportagem 

e foi demonstrado como utilizar camisinha – feminina e masculina, de forma adequada e 

sem riscos. 

 

ASSEMBLÉIAS - No referido mês foi potencializado essa ferramenta que realiza junto 

aos usuários o espaço de co-gestão, nas quartas pela manhã, garantindo a participação de 

todos os funcionários que estão na unidade naquele horário. Os usuários foram bem 
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participativos trazendo pautas e elegendo um relator por semana. Este espaço legítimo 

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

 

DESCRIÇÃO DE AÇÕES ESPECÍFICAS 

5.1. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA: 

(Descrição Geral das Ações, fazer um breve relato das ações, dificuldades e avanços) 

  

 No decorrer do mês de Setembro podemos destacar questões relevantes que 

ajudaram na construção e evolução dos processos de trabalho, trazendo conseqüências 

benéficas para os usuários. As discussões sobre o lugar que o Programa Atitude ocupa e 

seus limites e possibilidades dentro da assistência social avançam cotidianamente.  O 

nosso fazer profissional está ainda mais focadona reorganização social, na garantia de 

direitos, no exercício da cidadania e autonomia dos usuários. 

 Entretanto, não podemos deixar de considerar a relevância do consumo de SPA’s 

e seus efeitos na saúde mental e contexto social de cada indivíduo. Neste sentido 

sinalizamos como algo positivo o diálogo com o CAPS ad que tem se estreitado ainda 

mais. Neste mês, por exemplo, foi feita uma visita domiciliar em conjunto na casa do 

usuário W. J., onde o mesmo tem perfil claro voltado para área da saúde, mas acessa 

principalmente o Atitude. Este caso já foi discutido muitas vezes e mais um relatório em 

conjunto será produzido para definição de conduta junto à coordenação de saúde mental 

do município. 

 Vale salientar que ouve também uma ampliação das discussões e estudo de casos 

entre os equipamentos do Programa Atitude do Núcleo Cabo de Santo Agostinho (Apoio, 

Intensivo e Aluguel Social),que vieram a facilitar os processos de construção, condução 

e continuidade dos Projetos Individuais de Atendimento dos usuários. 

 A reinserção no mercado de trabalho também é alvo importante na construção dos 

PIA. Destacamos o caso de M. J. que após atendimentos individuais, intervenções, 

discussões e deliberações, este usuário que estava em vulnerabilidade socioassistencial e 

com processo judicial em aberto, regularizou sua pendência, organizou-se com relação as 

suas documentações e  conseguiu retornar ao mercado de trabalho como montador de 

andaime na fábrica da FIAT, em Goiana. 

 Em cima das discussões que fizemos em nossas reuniões sobre a prática e a 

dinâmica das atividades que poderíamos potencializar dentro do Programa, destacamos 

oGrupo de Famílias,  fazendo com que um dos pilares da Assistência,  como a 

MatricialidadeSociofamiliar possa também estar sendo contemplada em nosso Serviço. 

A adesão destas famílias foi algo nos surpreendeu e nos deu um animo ainda maior para 

potencializar tal atividade em nosso equipamento. 

Sobre a mudança da casa, afirmamos que ainda estamos em processo de adaptação ao 

novo espaço. Se por ventura a estrutura física da casa não nos favorece muito por alguns 

fatores, como por exemplo, excesso de calor e poucos atrativos para os usuários, então 

nos sobra acentuar a criatividade. Estamos proporcionando dinâmicas durante o dia, nos 

grupos, nos plantões de fim de semana, com jogos e atividades lúdicas. Tudo isso sem 

deixar de fazer reflexões interessantes diante das observações feitas pela equipe 

concernentes à dinâmica dos usuários.   
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Para isso,convidamos também profissionais de outros espaços para contribuir nas 

atividade desenvolvidas na nosso serviço.  Um trabalho de articulação que teve um 

feedback  dos usuários bastante satisfatório.  

 

5.2 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO 

SOCIAL: 

(Descrição Geral das Ações, fazer um breve relato das ações, dificuldades e avanços)  

 

Entendendo que o Programa também é um espaço de construção coletiva para o 

acesso a garantias de direitos e resgate da cidadania, no mês de setembro, foi dada 

continuidade às articulações e encaminhamentos a rede socioassistencial, de saúde e 

demais redes intersetoriais, para ampliar os serviços oferecidos aos nossos usuários.  

Neste sentido, destacamos o quantitativo considerável de usuários que acessaram 

o Balcão de Direitos e puderam retirar a documentação de forma gratuita e rápida, 

facilitando assim sua inserção em novos espaços sócio-produtivos. 

Contudo, ainda é percebido que a baixa escolaridade é dificultador no processo de 

inserção em cursos e retorno ao mercado de trabalho. Avaliamos, portanto, a necessidade 

de intensificar as articulações com Programas de alfabetização/aumento da escolaridade 

e de qualificação profissional,como o Brasil Alfabetizado, Educação de Jovens e Adultos 

- EJA, Projovem. 

É importante salientar o processo de aproximação com o CAPS ad, onde pudemos 

discutir casos, estabelecer fluxo de referência e contra-referência e agendamos uma visita 

ao nosso equipamento para divulgar o referido serviço e facilitar a vinculação dos 

usuários, bem como desmistificar alguns assuntos que ainda são recorrentes entre eles. 

Esta apresentação se dará no Grupo Informativo, que ainda não tem data definida, mas 

será realizada no mês de Outubro. Ressaltamos queforam percebidos resultados positivos 

e a evasão dos usuários encaminhados ao CAPS’ad está, consideravelmente, menor. 

Para além dos encaminhamentos técnicos, foram realizadas visitas domiciliares 

com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares. Levamos às famílias informações 

sobre o Programa, sensibilizando-as sobre a importância de seu envolvimento no processo 

de acolhimento/atendimento aos usuários. Com o mesmo propósito, potencializamos as 

reuniões com famílias (Grupo Família), que ocorreu de forma sistemática durante todo o 

mês. 

Em setembro também foram construídas novas parcerias com Projetos 

desenvolvidos no município de na região metropolitana, que ofertam atividades culturais, 

esportivas e de lazer, ratificando a educação alternativa como instrumento eficaz no 

processo de resgate da autoestima, autonomia e ressocialização.  

Por fim, salientamos ainda que toda a equipe está focada e envolvida na criação 

de estratégias criativas para tornar o ambiente físico e a dinâmica do serviço mais 

acolhedor e atrativo.   

 

5.3 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE 

DE VIDA: 

(Descrição Geral das Ações, fazer um breve relato das ações, dificuldades e avanços)  

 

 Obter uma melhorqualidade de vida foi o objetivo das ações de qualidade de 

vida para com os usuários. No mês de setembropode-se destacar ações como: 
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encaminhamentos ao CTA, Unidade de  Saúde Manoel Gomes, USF, Centro 

Odontológico, Emergência Mista Mendo Sampaio,  e CAPS-AD.  Foram desenvolvidas 

atividades educativas, com relação a cuidados básicos, como por exemplo a importância 

de escovar os dentes e lavar as mãos sempre que necessário. Nessas atividades 

foramconfeccionados cartazes, de forma participativa, no intuito de que fosse adquirido 

conhecimentos acerca da temática e como isso pode ajudar na saúde individual e 

coletiva. Outros temas foram trabalhados como: hipertensão o arterial, diabetes melitus, 

homofobia. Ressalta-se a articulação com o CTA, para a realização de exames BK 

(tuberculose) com todos os usuários, em que foi montada a estratégia de recolhimento 

do material direto no próprio apoio tendo em vista que o material tem que ser colhido 

com os usuários ainda de jejum.  A participação da pesquisa da fiocruz também foi 

destaque, pois ajuda no diagnóstico de doenças como a tuberculose e HIV/Aids.  

 

5.4 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DOS EDUCADORES 

SOCIAIS: 

Durante o mês de setembro passamos por algumas mudanças no nosso 

processo de trabalho. Como sugestão da coordenação técnica, avaliamos a importância 

de inserir novas atividadesna dinâmica do serviço, estimulando a criatividade  e 

identificando talentos nos usuários do serviço. 

Sendo assim podemos citar a oficina de desenho e pintura, ministrada pelo 

usuárioJ. C. ea capoeira conduzida por J. F.onde observamos uma grande participação 

dos demais usuários.  Outra mudança significativa foi o Grupo Bom Dia conduzido pelos 

educadores sociais, onde introduzimos músicas, mensagens de boas vindas e dinâmicas, 

tornando este momento mais leve e descontraído. 

Este mês focamos também nas articulações para a retomada das atividades 

externas ao serviço e até dezembro temos programadas visitas ao Espaço Ciência, 

Instituto Ricardo Brennand, Cais do Sertão e Zoológico. Este cronograma é uma ação 

importante para a para a vinculação do usuário, além de proporcionarlazer e  oportunidade 

de acesso à novos espaços e contextos.  

Pensando em dinamizar as atividades diárias da casa, potencializamos diversas 

dinâmicas e jogos para o nosso dia-dia, trazendo assim momentos lúdicos, de interação e 

descontração entre usuários eequipe. Para isso, disponibilizamos alguns materiais como 

damas, dominó, pião, bola de gude, pega vareta, papéis e tintas. 

Quando há espaço na grade de atividades ou nos plantões de final de semana 

desenvolvemos atividades esportivas, a exemplo de futebole vôlei, utilizando 

equipamentos públicos como o no campo do Centro Social Urbano – CSU. Neste sentido, 

também iniciamos as articulações com a Secretaria de Esporte e Lazer do Município, para 

agendar a utilização das quadras poliesportivas das escolas existentes no entorno do 

Centro de Acolhimento e Apoio – Cabo de Santo Agostinho. 

Um momento que mereceu destaque em setembro foi o plantio/cultivo do 

jardim do nosso serviço. Desenvolvemos uma parceria com o Horto Botânico ( 

Sementeira) da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, onde conseguimos a 

doação de mudas de Pau-Brasil, Ipê, Espada de São Jorge, etc. para que os usuários 

criassem uma área verde e, futuramente, possam usufruir da sombra e beleza do  jardim 

construído por eles.  

Objetivando momentos de descontração, foi elaborado junto com os usuários 

a “Noite do Brega”, onde tivemos a participação dos usuários desde a decoração até a 
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atividade propriamente dita. Na ocasião, o grupo elaborou uma música e esta foi 

apresentada durante a atividade. 

É importante destacar que a partir de setembro, assumimos em algumas 

ocasiões a condução do Grupo Informativo, Videoteca e Exercendo Direitos. Este fato 

oportunizou o empoderamento do fazer profissional dos educadores sociais para além da 

função de “cuidador”.  

Salientamos ainda nossa participação nas discussões e conduções dos 

Projetos Individuais de Atendimento, escutas individuais e evoluções nos prontuários. 

Salientamos também nossa contribuição na condução e organização dos usuários à 

participarem da pesquisa: “HIV, Doenças Infecto-Contagiosas e Cultura do Uso do 

Crack”, realizada pela FIOCRUZ dentro do nosso serviço. 

No que diz respeito aos plantões noturnos, devemos considerar um 

dificultador a ausência de um dos profissionais, haja vista seu afastamento por motivo de 

doença. Contudo, conseguimos dar andamento ao planejamento inicial, inserindo ao 

quadro de atividades novas propostas onde trabalhamos artesanato com materiais 

recicláveis, dinâmicas, atividades lúdicas e pedagógicas que abordaram a convivência do 

grupo, a auto-estima e outros temas que permeiam o contexto do nosso público com o 

objetivo de tornar o espaço mais interativo e interessante também no horário da noite. 

5.5 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS À 

FAMÍLIA. 

No que se refere à família e a importância destes no processo de cuidado dos 

usuários, salientamos que foi observada pela equipe a presença das famílias no espaço, 

principalmente nos dias de semana. É notório que os familiares conseguiram tornar o 

grupo Família num espaço legítimo de fala e puderam dividir angústias e trazer 

dificuldades,o que possibilitou o entendimento de que a maioria dos problemas 

vivenciados individualmente são vivenciados também pelo grande grupo. O Grupo 

Família vem sendo potencializado e bem avaliado pela equipe e participantes, tendo seu 

dia alterado para toda as quintas-feiras. As sensibilizações com as famílias continuam 

sendo realizadas para que possamos dar continuidade com boa presença e com qualidade. 

 Muitos familiares estiveram presentes nas atividades do serviço, bem como 

conseguiram acessar a equipe para atendimentos sistemáticos. Contudo, se faz necessário 

um trabalho contínuo para estimulá-las a se reconhecerem enquanto participantes ativos 

no processo de cuidado, além, da sensibilização para o restabelecimento e ou 

fortalecimento dos vínculos. As visitas domiciliares efetuadas por técnicos da casa Apoio, 

vem sendo potencializadas e tal fato abre mais uma possibilidade de vinculação da família 

com o serviço. 

 

 DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

  

No mês de Setembro de 2014 as Equipes I, II e III do Atitude nas Ruas composta 

por Mércia Cristina  (Técnico Social), Otávio (Educador Social), Cleison (Motorista), 

Regianne (Técnica Social), Rita (Educador Social), Fábio (Motorista), Jacqueline 

(Técnica Social), Adroaldo (Educador Social) e Ivan (Motorista), realizaram atividades 

sistemáticas como: acompanhamento familiar, visitas domiciliares, ações de abordagem, 

acompanhamento individual e de grupos, acompanhamento de usuários a rede SUS e 

SUAS, busca ativa, encaminhamentos de usuários. O Atitude nas Ruas interviu no 

contexto dos usuários de SPA’s e em locais de vulnerabilidade e risco social com a 
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possibilidade de acompanhamento destes usuários/famílias nos territórios, intensificando 

estratégias de sensibilização, garantias de direitos, intervindo diretamente com indivíduos 

e famílias que convivem com condições de vida afetadas pela violência e a negação dos 

seus direitos e cidadania.   

Intensificaram-se as articulações com a rede SUS e SUAS, ampliando os cuidados 

e atenção aos usuários acompanhados no território, possibilitando maior resolutividade 

dos casos com as garantias de direitos dos mesmos e de suas famílias. Realizamos 

articulações com os PSF’s Vila Roca e Charnequinha/Sapucaia. Os referidos serviços 

atenderam demandas quanto a prevenção da saúde da mulher e tratamento odontológico.  

No município de Escada, vem sendo realizada sistematicamente ações de 

articulação com a rede de serviços socioassistenciais. O CREAS tem se disponibilizado 

para mapear e diagnosticar casos de usuários de SPA’s em risco pessoal e social. Além 

disso, está sendo realizado o fluxo para o Programa Atitude acolher tais demandas. Além 

disso, foi possível dar continuidade no mapeamento de territórios vulneráveis para 

possíveis estratégias nestes locais. Assim sendo, a partir do reconhecimento dos 

territórios e dos seus pontos vulneráveis, foi iniciado o diálogo com a população local e 

seus multiplicadores. 

 Foi possível identificar demandas nos territórios de abrangência do núcleo Cabo 

de Santo Agostinho, tendo vista acolher os usuários nos territórios para acompanhamento 

in loco.  Somado a isto, inserimo-nos no contexto familiar destes sujeitos para melhor 

intervir na reinserção social destes usuários e no fortalecimento dos vínculos familiares.  

 Foram realizadas ações de busca ativas de usuários que estavam a muito tempo 

afastados do serviço. O Atitude nas Ruas procurou analisar as condições de vida desses 

usuários e acolher suas demandas. Foi possível observar o retorno de alguns destes que 

encontravam-se em situação de vulnerabilidade e direitos violados.   

 

 

 

 

AÇÕES DE TECNOLOGIAS LEVES 

 

No contexto das tecnologias leves e seus procedimentos metodológicos, atuamos 

de maneira lúdica com o fomento de roda diálogos nas comunidades, com foco em grupos 

de jovens e adultos. 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 as doenças sexualmente 

transmissíveis. Através de aparelhos de áudio, apresentou-se o Programa e nossa proposta 

de atuação enquanto serviço. 

 As ações de impacto foram realizadas na Praia de Gaibú sistematicamente em 

bares tendo vista divulgar o programa em áreas de vulnerabilidade e risco social. No 

bairro do Centro do Cabo de Santo Agostinho foram realizadas ações de abordagem com 

entrega de insumos (preservativos femininos e masculinos) no Mercadão. Foram 

observados novos usuários de SPA’s e tentou-se sensibilizá-los para o cuidado no 

Programa Atitude. Em Ponte dos Carvalhos, no parque dos Eucaliptos também foram 

realizadas ações sistemáticas de abordagem. 

 

AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO 
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Em Olinda, através da ação de Prevenção com a comunidade de Rio Doce 

(planejada pelo Atitude nas Ruas de Recife), foi realizada atividades com adolescentes e 

jovens no intuito de fomentar uma discussão sobre a violência e mídia, tendo como 

enfoque os direitos e cidadania de parcela significativa da população que não os tem 

garantidos. Através de apresentação de vídeo e músicas, foi realizada roda de diálogo. De 

maneira geral, a atividade conseguiu integrar número significativo do público alvo, 

levando-os a refletir e dialogar sobre a temática em questão.  

Nesta mesma ação, foram realizadas oficina de esporte e lazer com o objetivo de 

levar a importância desse direito para a comunidade. Ao mesmo tempo, foi realizada por 

um usuário do Intensivo Cabo uma oficina de “pipas” objetivando a integração entre os 

grupos de jovens.  

Além disto, foram realizadas atividades com grupos de grafitagem na comunidade 

de Pontes dos Carvalhos. Essas ações tiveram grande repercussão na comunidade, pois 

aglomerou grande número de jovens e adultos que debateram sobre uso de SPA’s e 

violência, tendo em vista que o programa possui uma modalidade de acolhimento que 

visa o cuidado de grupos vulneráveis erisco social.  

 

ARTICULAÇOES COM A REDE 

 

Nesse mês conseguimos realizar articulações com o CRAS, CREAS, Conselho 

Tutelar, Ministério Público, Postos de Saúde da Família, Centro de Testagem e 

Aconselhamento em DST e AIDS (CTA) dos territórios abrangidos. 

Em Palmares foi realizada ação de impacto no evento “Feira da Cidadania” com 

as equipes do CRAS, CREAS Municipal e Estadual nos bairros com maior índice de 

CVLI e de vulnerabilidade social e risco. Nesse sentido, foram realizadas ações de 

abordagem/divulgação do programa no território, visitas domiciliares/acompanhamento 

familiar, objetivando acolher as demandas sociais e uso de SPA´s.  

Em Catende realizou-se articulação com a rede socioassistencial, possuindo como 

objetivo debater sobre ações de abordagem social de rua e atenção e acolhimento aos 

usuários de SPA’s e suas famílias.  

No final do mês em questão, Catende realizou ação de impacto, disponibilizando 

serviços diversos. O Atitude nas Ruas se fez presente para divulgação do programa e 

orientação da população local. 

Em suma, houveram dificuldades com relação aos insumos, principalmente 

preservativos e informativos. Esta questão foi resolvida no fim do mês quando foi 

estabelecida a articulações da gestão com as devidas secretarias. Mesmo assim, durante 

o mês a distribuição dos insumos foi prejudicada.  

Para a realização de ações de impacto, não foi possível a inclusão de algumas 

atividades consideradas pela equipe como pertinentes, pois os materiais solicitados não 

chegaram. 

No tocante a identificação da equipe no território, continua a dificuldade dos 

carros não adesivados. Esta questão tem impossibilitado e dificultado a entrada das 

equipes em alguns territórios de extrema vulnerabilidade e risco. 

 

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

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

RESPONSAVE
IS PELA 
AÇÃO. 

STATUS ATUAL 

01/09/201
4 

Atendimento 
de grupo 
(Estação 
Central Cabo) 

Bairro 
Centro/ 
Cabo. 

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

Desejo dos usuários 
em serem atendidos 
sistematicamente pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhadospel
o atitude nas ruas. 

02/09/201
4 

Atendimento 
de grupo 

Bairro 
Centro 

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

Desejo da usuária em 
ser atendida 
sistematicamente pela 
equipe no território 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhadapelo 
atitude nas ruas. 

03/09/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

04/09/201
4 

Atendimento a 
usuária  

Bairro 
Garapú 

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

Desejo da usuária em 
ser atendida 
sistematicamente pela 
equipe no território 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhada pelo 
atitude nas ruas. 

05/09/201
4 

Atendimento 
de grupo 
(Estação 
Central Cabo) 

Bairro 
Centro/ 
Cohab 

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

Desejo dos usuários 
em serem atendidos 
sistematicamente pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhadospel
o atitude nas ruas. 

05/09/201
4 

Visita e 
atendimento  

Bairro 
Charneca 

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

Desejo da usuária em 
ser atendida 
sistematicamente pela 
equipe no território 

Mércia, 
Otávio eIvan 

Acompanhadapelo 
atitude nas ruas. 

06/09/201
4 

Articulação 
com Rede 
(CRAS) 
 

Cabo Articulação e 
discussão de 
caso para a 
garantia dos 
direitos dos 
usuários 

Acompanhamento em 
conjunto entre as 
equipes dos serviços 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

06/09/201
4 

Abordagem de 
Rua 

Bairro 
Garapú 

 Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas  e  

07/09/201
4 

Abordagem de 
Rua 

Bairro 
Belas Vista 

 Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas  e  

07/09/201
4 

Busca Ativa  Bairro 
Charneca 

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

Desejo dos usuários 
serem atendidos 
sistematicamente pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

08/09/201
4 

Visita e 
Atendimento  

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

Desejo dos usuários 
serem 
atendidossistematicam
ente pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio, Ivan 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

08/09/201
4 

Atendimento a 
grupo 

Bairro 
Centro 

Sensibilização 
para a redução 

Desejo dos usuários 
serem atendidos 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhada pelo 
Atitude nas Ruas. 
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de danos e 
fortalecimento 
do vinculo com 
os usuários. 

sistematicamente pela 
equipe no território. 

09/09/201
4 

Visita e 
Atendimento  

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

Desejo dos usuários 
serem atendidos 
sistematicamente pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio, Ivan 

Acompanhadospel
o Atitude nas Ruas 

09/09/201
4 

Atendimento a 
grupo 

Bairro 
Centro 

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

Desejo dos usuários 
serem atendidos 
sistematicamente pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhada pelo 
Atitude nas Ruas. 

09/09/201
4 

Atendimento 
ao grupo 
(praça Centro) 

Bairro 
Centro 

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

Desejo dos usuários 
serem atendidos 
sistematicamente pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhadospel
o Atitude nas Ruas. 

10/09/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

11/09/201
4 

Acompanhame
nto ao grupo 
(Estação 
Central) 

Bairro 
Centro 

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

Desejo dos usuáriosde 
serem acompanhados 
pela equipe no 
território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Rua. 

11/09/201
4 

Atendimento 
ao usuário  

Bairro 
Centro 

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

Desejo do usuário ser 
acompanhado pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

12/09/201
4  

Ação de 
Prevenção 
sobre drogas 

     

13/09/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

15/09/201
4 

Abordagem de 
Rua 
(Mercadão) 

Bairro 
Centro 

Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

15/09/201
4 

Abordagem de 
Rua  

Bairro São 
Francisco 

Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

17/09/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

18/09/201
4 

Visita e 
articulação 
com PSF Vila 
Roca 

Vila Roca Articulação 
com a rede 

Multiplicação de 
informações 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

18/09/201
4 

Visita e 
atendimento a 
usuária  

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

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

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Rua. 

19/09/201
4 

Visita e 
atendimento a 
usuária  

Bela Vista Sensibilização 
para a redução 
de danos e 
fortalecimento 

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

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhadopelo 
Atitude nas Ruas. 
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do vinculo com 
o usuário. 

19/09/201
4 

Visita e 
articulação ao 
CRAS 

Vila Roca Articulação 
com a rede 

 Multiplicação de 
informações 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

20/09/201
4 

Visita e 
atendimento a 
usuária  

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

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

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

20/08/201
4 

Visita e 
atendimento a 
usuária  

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

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

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

22/09/201
4 

Visita e 
articulação 
com Conselho 
Tutelar 

Cohab Discussão de 
caso 

Multiplicação de 
informações 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

22/09/201
4 

Acompanhame
nto de grupo  

Bairro 
Centro 

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

Desejo do usuário ser 
atendido 
sistematicamente pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

23/09/201
4 

Ação de 
Abordagem de 
Rua 

 Bairro 
Garapú 

Sensibilização 
para a redução 
de danos 

Multiplicação de 
Informações 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

23/09/201
4 

Atendimento 
ao usuário  

Bairro 
Centro  

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

Desejo dos usuários 
serem atendidos 
sistematicamente pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhadospel
o Atitude nas Ruas. 

25/09/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

25/09/201
4 

Visita e 
atendimento 

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

Desejo da usuária ser 
atendida 
sistematicamente pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio e 
Ivan. 

Acompanhada pelo 
Atitude nas Ruas. 

26/09/201
4 

Atendimento a 
usuária  

 Bairro 
Centro. 

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

Desejo da usuária ser 
atendida 
sistematicamente pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio e 
Ivan. 

Acompanhada pelo 
Atitude nas Ruas. 

27/09/201
4 

Ação de 
Abordagem de 
Rua  

Malaquias Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

28/09/201
4 

Ação de 
Abordagem de 
Rua 

Centro  Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

28/09/201
4 

Ação de 
Abordagem de 
Rua  

Bela Vista Divulgação do 
Programa 
Atitude. 

Multiplicadoras de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

29/09/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

29/09/201
4 

Busca Ativa Charneca Sensibilização 
para a redução 

Desejo da usuária ser 
atendida 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhada pelo 
Atitude nas Ruas. 
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de danos e 
fortalecimento 
do vinculo com 
a usuária. 

sistematicamente pela 
equipe no território. 

29/09/201
4 

Atendimento 
ao usuário  

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

Desejo do usuário ser 
atendido 
sistematicamente pela 
equipe no território. 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

30/09/201
4 

Ação de 
Impacto e 
Visibilidade 

Município 
Catende 

Articulação 
com a rede 
municipal de 
serviços 
socioassistenci
ais 

Multiplicação de 
informação sobre o 
Programa Atitude 

Mércia, 
Otávio e Ivan 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 
OBJETIVO DA 
ATIVIDADE 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

RESPONSÁV
EIS PELA 
AÇÃO 

STATUS ATUAL 

01/09/201
4 

Mapeamento 
Ponte dos 
Carvalhos 

Conhecimento 
do território e 
os seus pontos 
estratégicos 

Conhecimento do 
campo e das áreas de 
maior vulnerabilidade 

Regianne, 
Jacqueline, 
Rita e Fábio. 

 

01/09/201
4 

Abordagem de 
Rua (Parque 
dos Eucaliptos) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Divulgação do 
Programa 
Atitude e 
sensibilização 
para a redução 
de danos 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Jacqueline, 
Rita e Fábio. 

 

02/09/201
4 

Mapeamento 

Loteament
o Vila Nova 
(Ponte dos 
Carvalhos) 

Conhecimento 
do território e 
os seus pontos 
estratégicos 

Conhecimento do 
campo e das áreas de 
maior vulnerabilidade 

Regianne, 
Leilane, Rita 
e Fábio. 

 

02/09/201
4 

Abordagem de 
Rua 

Loteament
o Vila Nova 
(Ponte dos 
Carvalhos) 

Divulgação do 
Programa 
Atitude e 
entrega de 
insumos 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Leilane, Rita 
e Fábio. 

 

02/09/201
4 

Abordagem de 
Rua 

Loteament
o Alto dos 
Índios 
(Ponte dos 
Carvalhos) 

Divulgação do 
Programa 
Atitude e 
entrega de 
insumos 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Leilane, Rita 
e Fábio. 

 

03/09/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

04/09/201
4 

Mapeamento 

Loteament
o Ilha 
(Ponte dos 
Carvalhos) 

Conhecimento 
do território e 
os seus pontos 
estratégicos 

Conhecimento do 
campo e das áreas de 
maior vulnerabilidade 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

04/09/201
4 

Mapeamento Pontezinha 

Conhecimento 
do território e 
os seus pontos 
estratégicos 

Conhecimento do 
campo e das áreas de 
maior vulnerabilidade 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

04/09/201
4 

Abordagem de 
Rua 

Pontezinha 
Divulgação do 
Programa 
Atitude e 

Multiplicadores de 
informações e 

Regianne, 
Rita e Fábio. 
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entrega de 
insumos 

surgimento de novas 
demandas. 

05/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar 

Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para que 
a usuária 
conhecesse a 
nova equipe, 
porém, ela não 
se encontrava. 

Conhecer o contexto 
familiar em que a 
usuária está incluída. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Fábio. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas 

05/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar 

Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para que 
o usuário 
conhecesse a 
nova equipe; 
sensibilização 
sobre a 
importância do 
Programa e 
fortalecimento 
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, 
Adroaldo e 
Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

05/09/201
4 

Articulação 
com o 
Conselho 
Tutelar 

Ponte dos 
Carvalhos 

Articulação 
com a rede 

Multiplicação de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Fábio. 

 

05/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar 

Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para que 
o usuário 
conhecesse a 
nova equipe; 
sensibilização 
sobre a 
importância do 
Programa e 
fortalecimento 
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, 
Adroaldo e 
Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

09/09/201
4 

Abordagem de 
Rua (Praça de 
D. Zefinha) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Divulgação do 
Programa 
Atitude e 
entrega de 
insumos. 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

09/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar 

Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para que 
o usuário 
conhecesse a 
nova equipe, 
porém, ele não 
se encontrava. 

Conhecer o contexto 
familiar em que o 
usuário está incluído. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

09/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar 

Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para que 
o usuário 
conhecesse a 
nova equipe; 
sensibilização 
sobre a 
importância do 
Programa e 
fortalecimento 
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, 
Rita e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

09/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar 

Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para que 
o usuário 
conhecesse a 
nova equipe; 

Conhecer o contexto 
familiar em que o 
usuário está incluído e 
o desejo do usuário ser 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 
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sensibilização 
sobre a 
importância do 
Programa e 
fortalecimento 
do vinculo com 
o usuário. 

acompanhado pela 
equipe no território 

10/09/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

11/09/201
4 

Ida ao Balcão 
de Direitos na 
parte da 
manhã. 

     

11/09/201
4 

Abordagem de 
Rua (Rua 
Ernestina) 

Pontezinha 

Divulgação do 
Programa 
Atitude e 
entrega de 
insumos. 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

11/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar 

Pontezinha 

Visita para que 
o usuário 
conhecesse a 
nova equipe, 
porém, 
descobrimos 
que o usuário 
encontra-se 
preso. 

Conhecer os familiares 
do usuário 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

11/09/201
4 

Busca Ativa  Pontezinha 
O usuário não 
foi encontrado 
no território. 

O usuário não foi 
encontrado no 
território. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

11/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar 

Pontezinha 

Visita para que 
a usuária 
conhecesse a 
nova equipe, 
porém, ela não 
se encontrava. 

Conhecer o contexto 
familiar em que a 
usuária está incluída. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

12/09/201
4 

Atividade 
integrada dos 
Atitudes nas 
Ruas (Rio 
Doce) 

     

13/09/201
4 

Visita e 
atendimento 

Ponte dos 
Carvalhos 

Sensibilização 
para o cuidado 
e 
fortalecimento 
do vinculo com 
o usuário. 

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

Regianne, 
Rita e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

13/09/201
4 

Abordagem de 
Rua (Parque 
dos Eucaliptos) 

Ponte dos 
Carvalhos 

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

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

13/09/201
4 

Mapeamento Escada Conhecimento 
do território e 

Conhecimento do 
campo e das áreas de 
maior vulnerabilidade 

Regianne, 
Rita e Fábio. 
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os seus pontos 
estratégicos 

13/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar 

Escada 

Visita para que 
o usuário 
conhecesse a 
nova equipe; 
sensibilização 
sobre a 
importância do 
Programa e 
fortalecimento 
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, 
Rita e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

16/09/201
4 

Articulação 
com a 
liderança do 
evento 
“Acorda 
Ponte” 

Ponte dos 
Carvalhos 

Articulação 
para 
participação 
das equipes do 
Atitude nas 
Ruas no 
evento. 

Multiplicação de 
informações. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

16/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar 

Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para que 
o usuário 
conhecesse a 
nova equipe; 
sensibilização 
sobre a 
importância do 
Programa e 
fortalecimento 
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, 
Rita e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

16/09/201
4 

Mapeamento 
Ponte dos 
Carvalhos 

Conhecimento 
do território e 
os seus pontos 
estratégicos 

Conhecimento do 
campo e das áreas de 
maior vulnerabilidade 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

16/09/201
4 

Abordagem de 
Rua (Travessa 
da Esperança e 
Ruas São 
Pedro e 
Fluminense) 

Ponte dos 
Carvalhos 

Divulgação do 
Programa 
Atitude e 
entrega de 
insumos. 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

17/09/201
4 

Reunião 
Técnica  

     

18/09/201
4 

Ida ao Balcão 
de Direitos na 
parte da 
manhã. 

     

18/09/201
4 

Busca Ativa  
Ponte dos 
Carvalhos 

O usuário não 
foi encontrado 
no território. 

O usuário não foi 
encontrado no 
território. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

18/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar 

Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para que 
o usuário 
conhecesse a 
nova equipe, 
porém, ele não 
se encontrava. 

Conhecer o contexto 
familiar em que o 
usuário está incluído. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 
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19/09/201
4 

Visita e 
atendimento 

Ponte dos 
Carvalhos 

Sensibilização 
para o cuidado 
e 
fortalecimento 
do vinculo com 
o usuário. 

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

Regianne, 
Adroaldo e 
Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

19/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar  

Pontezinha 

Visita para que 
o usuário 
conhecesse a 
nova equipe; 
Sensibilização 
para o cuidado 
e 
fortalecimento 
do vinculo com 
o usuário. 

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

Regianne, 
Adroaldo e 
Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

19/09/201
4 

Busca Ativa 
Ponte dos 
Carvalhos 

Visita para que 
o usuário 
conhecesse a 
nova equipe, 
porém, não foi 
encontrado no 
território. 

Usuário não 
encontrado no 
território. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Fábio. 

 

20/09/201
4 

Visita e 
atendimento 

Pontezinha 

Sensibilização 
para o cuidado 
e 
fortalecimento 
do vinculo com 
o usuário. 
Transporte do 
usuário para o 
Apoio. 

Após ser 
acompanhado pelo 
Atitude nas Ruas, 
usuário demonstrou 
interesse e foi levado 
ao Apoio. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

20/09/201
4 

Visita e 
atendimento 

Ponte dos 
Carvalhos 

Sensibilização 
para o cuidado 
e tentativa de 
fortalecimento 
do vinculo com 
o usuário. 

O usuário encontra-se 
totalmente resistente 
as intervenções da 
equipe. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

20/09/201
4 

Abordagem de 
Rua (Parque 
dos Eucaliptos) 

Ponte dos 
Carvalhos 

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

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 

23/09/201
4 

Articulação 
com o CREAS 
do município 
de Escada 

Escada 

Ações 
sistemáticas de 
articulação 
com a rede de 
serviços 
socioassistenci
ais, 
objetivando o 
mapeamento e 
diagnóstico de 
casos de 
usuários de 
SPA’s em risco 
pessoal e 
social. Para 
mais além, 
realização do 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

 



 

 

 

Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDAS 

fluxo para o 
Programa 
Atitude Apoio 
Cabo. 

23/09/201
4 

Abordagem de 
Rua (Frexeiras) 

Escada 

Divulgação do 
Programa 
Atitude e 
entrega de 
insumos. 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Rita, Fábio e 
Equipe do 
CREAS de 
Escada. 

 

24/09/201
4 

Reunião 
Técnica 

     

24/09/201
4 

Visita e 
Atendimento  

Ponte dos 
Carvalhos 

Acompanhame
nto sistemático 
do usuário e 
sensibilização 
para o 
cuidado. Para 
mais além, 
fortalecimento 
do vinculo com 
o usuário. 

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

Regianne, 
Rita e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

25/09/201
4 

Ida ao Balcão 
de Direitos na 
parte da 
manhã. 

     

25/09/201
4 

Visita 
domiciliar 

Ponte dos 
Carvalhos 

Realização de 
acompanhame
nto sistemático 
ao usuário e 
sensibilização 
ao cuidado.  

Pelo fato do usuário 
não estar em sua 
residência, 
conversamos com 
familiares sobre a 
situação do mesmo e o 
uso deSPA’s. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

25/09/201
4 

Visita 
domiciliar 

Ponte dos 
Carvalhos 

Realização de 
acompanhame
nto sistemático 
ao usuário e 
sensibilização 
ao cuidado. 

Pelo fato da usuária 
não estar em sua 
residência, 
conversamos com sua 
sogra sobre a situação 
da mesmae o uso de  
SPA’s. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

25/09/201
4 

Busca Ativa Pontezinha 
A usuária não 
foi encontrada 
no território. 

A usuária não foi 
encontrada no 
território. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

25/09/201
4 

Busca Ativa e 
Visita 
Domiciliar 

Pontezinha 

Conhecer a 
usuária e 
iniciar um 
acompanhame
nto 
sistemático. 

A usuária não está 
residindo com sua 
família e encontra-se 
“andarilha”. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

Acompanhada 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

25/09/201
4 

Acompanhame
nto Individual 

Pontezinha 

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

Fortalecimento do 
vínculo com o usuário. 

Regianne, 
Rita e Fábio. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 
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redução de 
danos. 

 

 

26/09/201
4 

Articulação 
com o CREAS 
do município 
de Escada 

Escada 

Ações 
sistemáticas de 
articulação 
com a rede de 
serviços 
socioassistenci
ais, 
objetivando o 
mapeamento e 
diagnóstico de 
casos de 
usuários de 
SPA’s em risco 
pessoal e 
social. Para 
mais além, 
realização do 
fluxo para o 
Programa 
Atitude Apoio 
Cabo. 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Adroaldo e 
Fábio. 

 

26/09/201
4 

Ação de 
Abordagem de 
Rua (Alto do 
Sacrifício) 

Escada 

Divulgação do 
Programa 
Atitude e 
entrega de 
insumos. 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Adroaldo, 
Fábio e 
Equipe do 
CREAS de 
Escada. 

 

26/09/201
4 

Visita 
Domiciliar 

Escada 

Reestabelecim
ento do 
vínculo com o 
usuário, tendo 
em vista a sua 
vulnerabilidad
e sobre o uso 
de SPA’s. 

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

Regianne, 
Rita, Fábio e 
Equipe do 
CREAS de 
Escada. 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas. 

30/09/201
4 

Articulação 
com o CREAS 
do município 
de Escada 

Escada 

Ações 
sistemáticas de 
articulação 
com a rede de 
serviços 
socioassistenci
ais, 
objetivando o 
mapeamento e 
diagnóstico de 
casos de 
usuários de 
SPA’s em risco 
pessoal e 
social. Para 
mais além, 
realização do 
fluxo para o 
Programa 
Atitude Apoio 
Cabo. 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Otávio e 
Fábio. 
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30/09/201
4 

Ação de 
Abordagem de 
Rua 
(Comunidade 
do Riacho e 
Trevo de 
Vitória) 

Escada 

Divulgação do 
Programa 
Atitude e 
entrega de 
insumos. 

Multiplicadores de 
informações e 
surgimento de novas 
demandas. 

Regianne, 
Otávio, Fábio 
e Equipe do 
CREAS de 
Escada. 

 

 

 
DATA ATIVIDADE LOCAL OBJETIVO DA 

ATIVIDADE 
PRINCIPAIS 
RESULTADOS  

RESPONSAVE
IS PELA AÇÃO 

STATUS ATUAL 

01/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

01/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

01/09/14 Deslocamento 
de Usuário 

Mendo 
Sampaio 

Usuário foi ser 
atendido pelo 
ortopedista. 

Atendimento 
realizado. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

01/09/14 Deslocamento 
de Usuário 

Mendo 
Sampaio 

Usuário estava 
com sintomas 
de abstinência 

Atendimento 
realizado. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

01/09/14 Ação de 
Abordagem 

Parque dos 
Eucaliptos 

Identificação 
de usuários 
para 
sensibilização. 
Multiplicadore
s de 
informações. 

Surgimento de 
demandas de usuários 
e possíveis 
acompanhamentos. 

Jacqueline, 
Fábio, 
Regiane e 
Rita. 

Ação de 
abordagem 
sistemática 

02/09/14 Visita 
Domiciliar 

Engenho 
Novo 

Conhecer 
atendimento 
com o usuário 
e genitor. 
Dinâmica 
familiar. 

Acordado com o 
usuário 
acompanhamento 
com Apoio às 
Segundas e Quintas. 

Jacqueline, 
Rodrigo, 
Adroaldo e 
Cleisson 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas / Apoio 

02/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Engenho 
Novo 

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

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

02/09/14 Articulação 
com a Rede 

Associação 
dos 
Moradores 

Reunião com 
líder 
comunitário 
para ação na 

Líder informar que não 
há vulnerabilidade de 
usuários. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 
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de Vila 
Nazaré 

Comunidade 
Taborna. 

03/09/14 Articulação 
com a Rede 

Caps AD – 
Cabo 

Discussão de 
caso da usuária 
acompanhada 
pelo Caps AD 

Pactuou-se que 
usuária retornará ao 
Caps para nova 
avaliação 

Jacqueline, 
Andreza, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

03/09/14 Articulação 
com a Rede 

PSF 
Charnequin
ha 

Agendamento 
da Dentista 
Viviane para 
usuários do 
Apoio. 

Consultas agendadas. Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Ação Eventual. 

03/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Charnequin
ha 

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

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

03/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Charnequin
ha 

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

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

03/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Charnequin
ha 

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

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

03/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Charnequin
ha 

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

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

05/09/14 Deslocamento 
de Usuário 

Comunidad
e Pequenos 
Profetas – 
Igarassu 

Levar usuário 
para 
internamento. 

Usuário acompanhado 
pelo o serviço 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Ação Eventual 

06/09/14 Outras Ações Praia de 
Itapuama. 

Deslocamento 
de usuários 
para praia de 
Itapuama. 

Usuários tiveram 
momento de lazer. 

Jacqueline, 
Beltrand, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Ação Eventual. 

08/09/14 Busca Ativa Gaibu Obter 
informações 
sobre a usuária 

Encaminhamentos 
para Caps AD e CRAS. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 
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08/09/14 Articulação 
com a Rede 

CRAS – 
Gaibu 

Obter 
informações 
sobre 
viabilização de 
cesta básica 
para usuário. 

Cesta básica está 
suspensa. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Ação Eventual. 

08/09/14 Visita 
Domiciliar – 2 
Usuários 

Pirapama Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

08/09/14 Ação de 
Abordagem 

Bar 
Maresia – 
Gaibu 

Identificação 
de usuários 
para 
sensibilização. 
Multiplicadore
s de 
informações. 

Surgimento de 
demandas de usuários 
e possíveis 
acompanhamentos. 

Equipe I e III Ação de 
abordagem 
sistemática 

09/09/14 Outras Ações PSF – Vila 
Roca 

Levar filhos do 
usuário para 
tomar vacina. 

Os filhos tomaram 
vacina e retornaram 
para a residência. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Ação Eventual 

09/09/14 Busca Ativa Charnequin
ha 

Sensibilizar 
usuário quanto 
ao serviço 

Usuário não se 
encontrava 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

09/09/14 Articulação 
com a Rede. 

PSF 
Charnequin
ha 

Agendamento 
de dentista 
para usuários 
do serviço 

Dentista não se 
encontrava 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

10/09/14 Ação de 
Abordagem 

Ação Feira 
da 
Cidadania - 
Palmares 

Sensibilização 
sobre os 
perigos do uso 
das drogas e 
ocorrência das 
violações dos 
direitos, 
estratégias de 
redução de 
danos e 
multiplicadores 
de informação. 

Sensibilização quanto 
ao intenso uso de 
SPA´s, demandas de 
usuários e possíveis 
acompanhamentos. 

 

Equipe III, 
Equipe 
CREAS e 
abordagem 
social 

Ação Eventual 

12/09/14 Ação de 
Impacto 

Olinda Realizar ações 
de tecnologia 
leves como: 
teatro de 
bonecos; 
contação de 
história; Ofina 
de RD com Kit 
Drogas; 
Palestra com a 
temática: 
Durma com 
essa bronca; 
etc. 

Integração de um 
número significativo 
de público alvo, 
levando-os a refletir e 
dialogar sobre a 
temática em questão. 

 

 

Equipes 
Atitudes nas 
Ruas Cabo, 
Jaboatão, 
Caruaru e 
Recife 

Ação Eventual 
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  Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Jacqueline, 
Expedita e 
Veloso 

Acompanhado 
pelo Atitude nas 
Ruas 

15/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

15/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

15/09/14 Busca Ativa Calhetas Sensibilizar 
usuário quanto 
ao serviço 

Usuário acordou em ir 
ao serviço em 17/09 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

15/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Calhetas Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

15/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Calhetas Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

16/09/14 Visita 
Domiciliar 

Sapucaia Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

Usuária não se 
encontrava. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

16/09/14 Deslocamento 
de Usuário 

Mendo 
Sampaio 

Usuário estava 
com sintomas 
de abstinência 

Atendimento 
realizado. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

16/09/14 Deslocamento 
de Usuário 

Mendo 
Sampaio 

Usuário estava 
com dores 
abdominais. 

Atendimento 
realizado. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 
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16/09/14 Articulação 
com a Rede 

PSF- 
Charnequin
ha. 

Agendamento 
de dentista 
para usuários 
do serviço 

Agendamento 
realizado. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

16/09/14 Visita 
Domiciliar 

Cohab Obter 
informações 
sobre usuário 
pois não 
retornou mais 
ao Apoio. 

Usuário estava sob 
efeito de SPA´s e não 
teve condições de 
intervenção/reflexão. 

Jacqueline, 
Rodrigo, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

17/09/14/ Reunião 
Atitude nas 
Ruas 

Atitude 
Apoio – 
Cabo 

Análise das 
dificuldades e 
dinâmica de 
trabalho das 
equipes. 

Orientaçõesquanto a 
forma de trabalho no 
território. 

Equipe I, II e 
III 

 

Ação Eventual 

19/09/14 Busca Ativa Ponte dos 
Carvalhos 

Sensibilizar 
usuário quanto 
ao serviço. 

Usuária não se 
encontrava. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhada 
pelo Atitude 
Apoio. 

19/09/14 Visita 
Domiciliar 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  
Sensibilização 
para 
prevenção de 
recaída. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de recaída. 
Trabalhamos com o 
usuário Projeto de 
vida e cidadania. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

19/09/14 Ação de 
Abordagem 

Praia de 
Gaibu 

Identificação 
de usuários 
para 
sensibilização. 
Multiplicadore
s de 
informações. 

Surgimento de 
demandas de usuários 
e possíveis 
acompanhamentos. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Ação de 
abordagem 
sistemática 

20/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  
Sensibilização 
para 
prevenção de 
recaída. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de recaída. 
Trabalhamos com o 
usuário Projeto de 
vida e cidadania. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

20/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  
Sensibilização 
para 
prevenção de 
recaída. 

Fortalecimento do 
vinculo com o usuário. 
Estratégias de recaída. 
Trabalhamos com o 
usuário Projeto de 
vida e cidadania. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

20/09/14 Busca Ativa Nossa 
Senhora do 
Ó 

Sensibilizar 
usuário quanto 
ao serviço. 

Usuária se encontra 
presa. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhada 
pelo Atitude 
Apoio. 

20/09/14 Busca Ativa Nossa 
Senhora do 
Ó 

Sensibilizar 
usuário quanto 
ao serviço. 

Usuária se encontra 
presa. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhada 
pelo Atitude 
Apoio. 
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20/09/14 Ação de 
Abordagem 

Praia de 
Gaibu 

Identificação 
de usuários 
para 
sensibilização. 
Multiplicadore
s de 
informações. 

Surgimento de 
demandas de usuários 
e possíveis 
acompanhamentos. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Ação de 
abordagem 
sistemática 

21/09/14 Visita 
Domiciliar 

Engenho 
Novo 

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

Usuário não se 
encontrava. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude Apoio 

21/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Engenho 
Novo 

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

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

23/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Centro do 
Cabo 

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

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

23/09/14 Visita 
Domiciliar 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

Usuário não se 
encontrava 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

23/09/14 Visita 
Domiciliar 

Charnequin
ha 

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

Usuário não se 
encontrava. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

23/09/14 Busca Ativa Charnequin
ha 

Sensibilizar 
usuário quanto 
ao serviço. 

Usuário se mudou 
para Recife. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhada 
pelo Atitude 
Apoio. 

23/09/14 Ação de 
Abordagem 

Charnequin
ha 

Identificação 
de usuários 
para 
sensibilização. 
Multiplicadore
s de 
informações. 

Surgimento de 
demandas de usuários 
e possíveis 
acompanhamentos. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Ação de 
abordagem 
sistemática 
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24/09/14 Reunião Hospital 
Mendo 
Sampaio 

Reunião para 
discussão de 
fluxo de 
serviço e sobre 
usuários de 
álcool em 
situação de rua 
em Ponte dos 
Carvalhos  

Pactuada ação em 
conjunto CREAS, CAPS 
AD e Atitude na Praça 
Marcos Freire, em 
Ponte dos Carvalhos 
para o dia 26/09. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitudenas 
Ruas 

26/09/14 Reunião CREAS – 
Cabo 

Planejamento 
da ação na 
Praça Marcos 
Freire 

Ficou acordado que a 
ação ocorrerá em 
01/10 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Ação Eventual 

27/09/14 Ação de 
Abordagem            

Praia de 
Gaibu 

Identificação 
de usuários 
para 
sensibilização. 
Multiplicadore
s de 
informações. 

Surgimento de 
demandas de usuários 
e possíveis 
acompanhamentos. 

Equipe I e II Ação de 
abordagem 
sistemática 

29/09/14 Deslocamento 
de Usuário 

Intensivo – 
Cabo 

Devido a 
ameaça, 
usuário foi 
transferido 
para o 
Intensivo. 

O usuário está sendo 
acompanhado pelo 
Apoio/Intensivo. 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhado 
pelo Atitude 
Intensivo 

29/09/14 Visita 
Domiciliar 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

Usuário não se 
encontrava 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

29/09/14 Visita 
Domiciliar 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

Usuário não se 
encontrava 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

29/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

29/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 
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29/09/14 Acompanhame
nto Individual 

Gaibu Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

30/09/14 Visita 
Domiciliar 

Pirapama Acompanhame
nto 
direcionado e 
sistemático dos 
usuários.  E 
sensibilização 
para a redução 
de danos. 

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

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

30/09/14 Visita 
Domiciliar 

Centro do 
Cabo 

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

Usuário não se 
encontrava 

Jacqueline, 
Adroaldo e 
Cleisson. 

Acompanhados 
pelo Atitude nas 
Ruas 

 

 

 

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE

  

  

No mês de setembro foidado continuidade das pesquisas com as gestantes usuárias 

de crackpor responsabilidade da pesquisadora Shirleyde Freitas- UFPE, bem como a 

pesquisa da Fiocruz que visa o ajudar no diagnóstico e encaminhamento de usuários com 

tubérculos e HIV/AIDS. Também foram realizadas 2reuniões administrativas no IEDS, 

sobre o processo de consolidação da executora no programa com pautas sobre assuntos 

administrativos necessários para o funcionamento do serviço, bem como o planejamento 

para a execução do programa. 

 Vale ressaltar a reuniãode núcleo ampliado e reuniões das coordenações do Apoio 

e Intensivo Cabo, no intuito de alinhar os processos de gestão e condução técnica dos 

serviços.  

 Outro fato relevante foi a manutenção da participação da gestão do programa no 

Fórum saúde mental, no Pacto pela vida, bem como foi importante a reunião articulada 

com programa Vida Nova para o entendimento dos fluxos e ações para com o público 

alvo do Atitude. 

 Em setembro também foi possível uma reunião com a nutricionista Deyse, no 

intuito de confeccionar um novo cardápio, assim como alinhar alguns processos no que 

diz respeito as ação das auxiliares de cozinha no fazer das alimentações. 

 No mês de setembrotambém houve a última reunião com a consultora Renata 

Almeida, e o corpo de coordenação, supervisão e equipe em geral, espaço que foi levado 

em consideração algumas reflexões acerca do serviço e também ajudou nas deliberações 
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de questões importantes. Também foram realizadas reuniões internas com os setores de 

técnicos e educadores sociais no intuito de alinhamento das questões técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 3 

REUNIÕES DA EQUIPE TÉCNICA 4 

REUNIÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA 3 

REUNIÃO INTERSETORIAL 3 

ESTUDO DE CASO 7 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS 0 

CONSULTORIA 1 

COLEGIADO 2 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 2 

TOTAL 25 

 

7. DESCRIÇÃO QUANTITATIVA GERAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

7.1PRODUÇÃO DE ATENDIMENTOS E PESSOAS ATENDIDAS: 

 

TOTAL DE 

ATENDIMENTOS NO 

MÊS  

(Produção mensal) 

TOTAL DE USUÁRIOS 

ATENDIDOS 

(Atendimentos 

individuais) 

TOTAL DE NOVOS USUÁRIOS 

NO PROGRAMA 

(Usuários que aderiram ao 

programa no mês corrente) 

1058 131 15 

 

7.2 PRODUÇÃO DA PERNOITE: 
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TOTAL DE PERNOITE DO 

MÊS 

TOTAL DE PESSOAS QUE 

PERNOITARAM 

489 68 

 

7.3 PRODUÇÃO DO ATITUDE NAS RUAS: 

 

 

8. DETALHAMENTOQUANTITATIVODOSDADOSDO CENTRO DE 

ACOLHIMENTOEAPOIO 

 

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 

Sexo 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0a1

1 

12a1

7 

18a2

3 

24a2

9 

30a4

0 

41a5

9 

60emdiant

e 

Nãoinforma

do 
Tota

l 

M 0 1 26 31 33 21 4 0 119 

F 0 0 9 4 1 1 0 0 12 

Tota

l 
0 1 35 35 34 22 4 0 131 

 

No atendimento dividido por gênero, percebe-se a continuidade da predominância 

do sexo masculino nos atendimentos realizados. Os atendimentos ao sexo Feminino 

representaram menos de10% do total. Tal fato mostra que a população feminina demanda 

uma atenção e trabalho diferenciado e precisa ser garantido seu acesso aos serviços. Muito 

embora, torna-se notório a dificuldade desse público chegar aos nossos serviços. 

Ressaltamos, porém, a importância do Atitude acolhimento intensivo  especifico  para o 

público feminino implementado em Recife. 

ATITUDE NAS RUAS 

PESSOAS ABORDADAS PESSOAS ATENDIDAS AÇÕES INTEGRADAS E 

DE IMPACTO 

REALIZADAS 

1088 161 241 

ARTICULAÇÕES COM A 

REDE 

ESTRATÉGIAS DE 

TECNOLOGIA LEVE 

APLICADAS NO 

TERRITÓRIO 

OUTRAS AÇÕES 

27 12 05 
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 No que diz respeito à faixa etária que procura o Atitude, a de maior incidência que 

frequentou o serviço no referido mês foram de pessoas com idades entre18 a 29. A faixa 

etária de jovens e adultos jovens corresponde a faixa de maior vulnerabilidade quando é 

levado em consideração os ricos de violência e até mesmo de morte por dívidas . Outro 

fato relevante é que osdados podem representar a heterogeneidade de idades do público 

atendido no serviço, demonstrando assim, a importância do Programa Atitude 

Acolhimento e Apoio no município do Cabo de Santo Agostinho, para o atendimento da 

população, em extrema vulnerabilidade social em decorrência do uso problemático com 

as drogas.  

 Acreditamos ser importante ressaltar a vinculação estabelecida junto aos usuários 

do serviço, que é fortalecida dia a dia através dos atendimentos e no corpo a corpo 

realizado, representado pelo discurso das pessoas que afirmam que apesar da 

vulnerabilidade não se sentem bem atendidos em outros espaços, ou até mesmo sentem 

vergonha em acessar algum serviço da saúde e ou assistência, contudo, hoje, se encontram 

acolhidos e frequentando o Programa Atitude. 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

6 59 65 

 

 

 

No que diz respeito aos atendimentos realizados no Atitude Acolhimento e Apoio 

Cabo no mês no mês de agosto do ano de teve-se 65 das 131 pessoas emem vivência de 

rua, considerada assim, a faixa de maior vulnerabilidade social. Importante ressaltar que 

o trabalho realizado pelo atitude está direcionado e voltado a garantia de direito dessas 

pessoas, na tentativa de minimizar os danos causados pelo uso da droga e a 

vulnerabilidade vivenciada. 

Ressalta-se o acesso, mesmo em pequenos grupos, de pessoas com deficiência, 

bem como de gestantes. Populações que muitas vezes estão em extrema vulnerabilidade 

por suas condições de momento.  

TABELA III – ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

OrientaçãoSexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

127 4 0 131 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

0 10 10 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

1 0 1 
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0 0 Total 

0 

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

 Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não informado 131 

35 22 70 2 2 0 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

02 Salários Mínimos 6 

03 Salários Mínimos 2 

Acima de 03 Salários Mínimos 0 

  

Não informado 4 

Total 131 

 

 

 

 

 Situação Socioeconômica Qtde 

SemRenda 79 

¼SalárioMínimo 3 

½SalárioMínimo 5 

01SalárioMínimo 32 

 

 

A análise da situação socioeconômica dos usuários acolhidos pelo Programa 

Atitude Cabo de Santo Agostinho, vem atingindo seu objetivo, pois 111 DOS 131 

usuários(as) não possuem renda alguma ou ganham até um salário mínimo. Reafirmamos 

Motivação Total 

Crack 93 

Álcool 32 

Maconha 4 

Cocaína 0 

Outros 2 
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que as camadas mais vulneráveis da sociedade, no que diz respeito ao uso de SPA, estão 

conseguindo ser acolhidos no Programa, tendo em vista a correlação muito presente entre 

miséria e consumo de drogas. 
 

 

 

 

 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários 15 

Atendimento Individual à Família 23 

Grupo Família 1 

Atendimento Assistente Social 327 

Atendimento Psicólogo 289 

Atendimento Qualidade de Vida 166 

Grupo de Psicólogo   9  

Grupo de Serviço Social 6 

Grupo de Qualidade de Vida 3 

Visita Domiciliar 5 

Assembleia  3 

Nº de Oficinas – detalhar os tipos 15 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE nas 

Ruas) 

1 

Outros/Quais? 2 

TOTAL GERAL  

 751 

 

TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

 O mês de setembro, foi mais um mês em que a população “alvo” do atitude foi 

atendida. Mais de 70% dos usuários atendidos pelo Apoio Cabo tinham como droga de 



 

 

 

Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDAS 

predileção do uso o Crack. Os usuários de álcool representam uma parcela significativa 

também , fato que pode refletir a falta de politicas públicas implantadas no município 

voltadas a essa demanda que acaba encontrando no atitude um espaço de acolhida. 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

 

Tipo Total 

Espontânea 45 

ATITUDEnasRuas 31 

RedeSUAS 24 

RedeSUS 8 

Segurança Pública 0 

ConselhoTutelar 3 

MinistérioPúblico 1 

Mídia 0 

OutroUsuário 18 

OutraOrigem (Quais?) 1 

0800 (OUVIDORIA) 0 

Total Geral 131 

 

 Com relação à origem da demanda, a maioriados usuários que frequentaram o 

Apoio no mês de setembro do ano de 2014, chegaram ao serviço por demanda espontânea, 

reiterando a importância da constante divulgação do serviço. Presume-se que muitos 

desses tenham tido contato com o atitude nas ruas no território, porém ao chegar no 

serviço não comunicam esse fato.  Nesse sentido os encaminhamentos realizados pelas 

equipes do Atitude nas Ruas diretamente representouquase 25% dos acolhimentos iniciais 

no Apoio Cabo. Dado este, que reitera o trabalho que vem sendo efetuado no território. 

Nota-se o baixo comparecimento de usuários provenientes da rede rede SUAS e SUS, 

deixando claro uma necessidade de maior integração e fortalecimento dos serviços da 

rede de saúde e socioassistencial do município.  

Destaca-se também as referências feitas ao serviço de outros usuários que já passaram, o 

que corroborao entendimento que o acolhimento está sendo efetuado de forma 

significativa para os usuários, a ponto de eles divulgarem e trazerem outros usuários para 

o serviço. 

 

TABELA IX – ORIGEM DAS DEMANDAS DE ACORDO COM AS ÁREAS 

INTEGRADAS  

DE SEGURANÇA - AIS 

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 
AIS 01 8 
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AIS 02 1 

AIS 03 8 

AIS 04 1 

AIS 05 5 

AIS 06 9 

AIS 07 0 

AIS 08 1 

AIS 09 0 

AIS 10 94 

AIS 11 0 

AIS 12 1 

AIS 13 2 

AIS 14 1 

AIS 15 0 

AIS 16 0 

Total Geral 131 

 Analisado os dados da origem dos usuários atendidos pelo Atitude Acolhimento 

e apoio em setembro, mais de 70% são da Área Integrada de Segurança – AIS 10, mais 

uma vez atingindo área integrada a que se propôs acolher. Entretanto, ressaltamos a 

importância dos atendimentos à referencias da AIS 01 À 06, apontando para a necessidade 

de instalação de mais serviços de Acolhimentos e Apoio aos usuários de substâncias 

psicoativas. 

 

TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO 

E APOIO 

MOTIVOS QUANTITATIVO 

AFASTAMENTOPOR AGRESSÃO FÍSICA 1 

AFASTAMENTOPOR RELAÇÃO SEXUAL 0 

AFASTAMENTO POR USO/PORTE DE DROGAS 0 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 3 

OUTROS AFASTAMENTOS 0 

TOTAL 4 
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 Por lidar com um público que na sua maioria estão desprovidos de habilidades 

para adequação de convivência social dentro de um equipamento. Por vezes são 

necessários alguns afastamentos temporários que sirvam de momento de reflexão para 

que o individuo possa entender que terá que fazer do atitude um caminho para uma 

mudança no modo de “ser no mundo”, sempre no intuito de favorecer o ambiente coletivo 

em equilíbrio com a vivência  individual. 

 

TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 

EGRESSOS DO SISITEMA 

PRISSIONAL 
TOTAL 

 DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 51  SIM 52 

NÃO 78  NÃO 77 

NÃO INFORMADO 2  NÃO INFORMADO 2 

TOTAL GERAL 131  TOTAL GERAL 131 

     

     

AMEAÇA DE MORTE TOTAL    

SIM 61    

NÃO 69    

NÃO INFORMADO 1    

TOTAL GERAL 131    
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TABELAXII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

REDE SUAS QUANT.  REDE SUS QUANT. 

CRAS 2  NASF 05 

CREAS 5  PSF/UBS 24 

SERVIÇO DE 

ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA 

POPULAÇÃO DE RUA 

 

 

CTA 40 

CENTRO DE 

ACOLHIMENTO 

INTENSIVO  

6 

 

CAPS II  

ALUGUEL SOCIAL   CAPS III  

CENTRO DE 

ACOLHIMENTO E APOIO  
4 

 
CAPS Adi  

CENTRO POP   CAPS AD 18 

CONSELHO TUTELAR   EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA  

CENTRO DA JUVENTUDE  
 POLICLÍNICA E 

AMBULATÓRIO 
2 

OUTROS?    HOSPITAL GERAL 25 

TOTAL 17  UPA 4 

   OUTROS?   

   TOTAL 118 

     

     

DEMAIS POLÍTICAS 

SETORIAIS 

QUANT.  INCLUSÃO 

SOCIOPRODUTIVA 
QUANT. 

DELEGACIA    EDUCAÇÃO FORMAL  

DHPP   CURSO  

JUDICIÁRIO   TRABALHO INFORMAL 01 

MINISTÉRIO PÚBLICO   OUTROS  

AGÊNCIA DO TRABALHO   TOTAL 01 

GOVERNO PRESENTE     

RETIRADA DE 

DOCUMENTAÇÃO 

4  
  

INSS     

ONG     

COMUNIDADE 

TERAPÊUTICA 

  
  

OUTROS     

TOTAL           4    
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9. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

TIPO Quantidade 

Busca ativa 27 

Visita domiciliar 39 

Mapeamento 8 

Abordagem de rua 40 

Articulação com a rede 27 

Oficina socioeducativa 1 

Palestras/seminários 1 

Reuniões 10 

Divulgação do programa 1 

Encaminhamento para a rede 2 

Deslocamento de usuários 4 

Acompanhamento de grupo 23 

Acompanhamento individual 52 

Outras ações 5 

Total 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.CONSIDERAÇÃOESFINAIS 
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  O mês de setembro foi de consolidação dos processos de trabalho no novo 

endereço. Dificuldades com relação a adequação do espaço físico e a não chegada de 

alguns materiais, vem sendo um fator que dificulta as atividades na unidade. Algumas 

questões estruturais foram identificadas e repassadas, deixando o serviço vulnerável à 

alguns problemas, que até então não foram sanados, mesmo esses sendo trabalhados com 

equipe e usuários que trata-se de um momento não houve ainda o repasse do subsidio 

para a executora e esse fato dificulta o processo de gestão.Ressaltamos que a questão de 

quem trabalha no feriado não recebe hora-extra, tendo esse fato dificultado o dia-dia do 

serviço, pois nos feriados não podemos mais contar com as equipes do atitude nas ruas, 

bem como os profissionais que trabalham os feriados são compensados com folgas, fato 

que prejudica muito o andamento natural das atividades. 

  Reuniões internas e externas foram realizadas, também se buscou uma 

comunicação efetiva com a nova executora, sempre no intuito de se dar subsídios práticos 

e emocionais a equipe, para que o apoio pudesse prestar seu trabalho da melhor forma. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância da presença da executora na reunião técnica, 

tirando algumas duvidas dos funcionários.     Nota-se que em 

momentos de dificuldades como esses é de suma importância a manutenção das reuniões 

de colegiado para que tenhamos um mínimo de alinhamento nas intervenções. 

   Apesar das dificuldades vivenciadas no mês atual, é importante ressaltar o 

compromisso e a responsabilidade da equipe e principalmente a forma humanizada do 

nosso acolhimento, tendo a certeza que estamos trabalhando alinhados nas propostas da 

SDESDH e também com as diretrizes do programa.  

Cabo de Santo Agostinho, 06 de setembro de 2014. 

 

 
_______________________________________ 

PAULO DE TARSOMELO 

Coordenação Acolhimento e Apoio – Cabo de Santo Agostinho 

 

_____________________________________       _____________________________________ 

NATALIA OLIVEIRALEILANE GOMES    Supervisora                          Supervisora 

 

11. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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Ação em Gaibú 
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Ação em Escada 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte IEDES setembro 2014 
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Ação integrada Escola Compositor Antônio Maria em Rio doce – Olinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte IEDES setembro 2014 
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Ação integrada em Palmares 
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Passeio praia de Itapoama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte IEDES setembro 2014 
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Reunião comCreas e Caps Ad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte IEDES setembro 2014 
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Reunião com a Rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte IEDES setembro 2014 
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Grupo Redução de Danos 

 

 

 

 

Atividade Lúdica “Brega Atitude” 

 

 

Fonte IEDES setembro 2014 

Fonte IEDES setembro 2014 
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Grupo Redução de Riscos 

 

Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDAS 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO- JABOATÃO 

PROGRAMA ATITUDE 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte IEDES setembro 2014 



 

 

 

Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDAS 

 

 

 

RECIFE-PE 

SETEMBRO/2014



 
                                                                                                                                                  
 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA 
CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO - JABOATÃO 

 

Após visitas técnicas realizadas nos dias 09 e 19 do mês de setembro do presente ano, 

foram observados os aspectos físicos da unidade. Um planejamento físico respaldado no 

reconhecimento das características específicas do funcionamento da unidade, além da 

economia de movimento e evidente racionalização das ações, poderão evitar fatores 

negativos de operacionalização, dentre os quais: interrupção do fluxo de operações, 

cruzamentos desnecessários de gêneros e funcionários, má utilização dos equipamentos, 

limitação no planejamento do cardápio por falta de equipamento apropriado, 

equipamentos ociosos ou mal localizados, deficiência no sistema de ventilação e, 

inclusive aumento de custo, além de refletir diretamente nas condições higiênicas do 

estabelecimento, como é o caso da escolha de material adequado para revestimento dos 

pisos e paredes, localização dos ralos, etc. 

Diante dessas observações foi constatado na Unidade Jaboatão – Intensivo do Programa 

Atitude as seguintes irregularidades, baseado nas normas vigentes da ANVISA para 

serviços de alimentação em todo território brasileiro (Resolução – RDC N° 216, de 15 de 

setembro de 2004 e Resolução – RDC N° 275, de 15 de setembro de 2002): 
 
1 – INSTALAÇÕES 

 Presença de focos de insalubridade, com vestígios de insetos e roedores nas 

imediações, local e dependências anexas; 

 Portas de madeira, sem ajuste ao batente e não possuem sistema de fechamento 

automático; 

 Aberturas externas sem telas, possibilitando a entrada de insetos e roedores; 

 Luminárias sobre área de preparação dos alimentos não estão protegidas contra 

explosão ou queda acidental;  

 Possui ventilação natural e artificial, através de aberturas e ventilador, que incide 

de forma direta nos alimentos;  

 A água utilizada na cozinha para sucos oriunda de água de purificador, que não 

possui teste de regularidade da condição higiênico-sanitária; 

 Instalações sanitárias e vestiários não possuem acessórios para higienização das 

mãos (sabonete líquido antisséptico e toalhas de papel não reciclado) e não possui 

lixeira com acionamento por pedal; 
 Não possui despensa; 

 Não possui lavatório exclusivo para higienização das mãos na área de 

manipulação de alimentos dotado de acessórios para higienização das mãos 

(sabonete líquido antisséptico e toalhas de papel não reciclado) e não possui 

lixeira com acionamento por pedal.  

 

2- EQUIPAMENTOS 

 Não foi relatado o registro da manutenção programada e periódica dos 

equipamentos e utensílios; 

 Não possui instrumento de medição (balança) e de verificação de temperatura das 

preparações; 
 Não possui registro de limpeza periódica das caixas de gordura; 
 Quantidade de utensílios insuficiente para demanda da cozinha; 



 
                                                                                                                                                  
 

 Quantidade de equipamentos insuficiente para demanda da cozinha, favorecendo 

a contaminação e perda precoce dos alimentos; 
 Botijão de gás dentro da cozinha; 
 Fogão enferrujado e sem manutenção;  
 Pia com vazamento; 

 Porta do freezer quebrado. 
 

3- CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS 

 Edificação e instalações com presença e indícios da presença de vetores e pragas 

urbanas; 

 O controle químico até o momento não foi realizado. 

 

4- ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 A potabilidade não está sendo atestada mediante laudo laboratorial (deve ser 

semestralmente); 

 Não há registro da limpeza do reservatório de água. 

 

5- MANEJO DE RESÍDUOS 

 Recipientes (lixeiras) não possuem tampa acionada por pedal. 

 

6- MANIPULADORES 

 Funcionários da cozinha sem fardamento; 

 A lavagem das mãos antes do preparo dos alimentos não tem sido feito de forma 

eficiente, por falta de lavatório exclusivo para lavagem das mãos com os 

acessórios de limpeza; 

 Não possui cartaz de orientação aos manipuladores sobre correta lavagem e 

antissepsia das mãos e demais hábitos de higiene, afixados em locais de fácil 

visualização, inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios; 

 Não foi encontrado o registro de capacitações periódicas para os manipuladores; 

 

7- MATÉRIAS- PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS 

 A recepção das matérias-primas, ingredientes e embalagens não é feita em local 

adequado; 

 As matérias-primas, ingredientes e embalagens são armazenados em galeias no 

chão. 

 

8- PREPARAÇÃO DO ALIMENTO 

 Não é avaliada a eficácia do tratamento térmico através de verificação da 

temperatura e do tempo utilizado ou quando aplicável, pela mudança na textura e 

cor na parte central dos alimentos; 

 A temperatura dos equipamentos de frios (geladeiras, freezeres, etc.) não são 

regularmente monitoradas e registradas em mapa de controle de temperatura. 

 

9- ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO ALIMENTO PREPARADO  

 A temperatura do armazenamento e a distribuição do alimento preparado não 

obedecem à condição de tempo e temperatura que garantam a sua qualidade 



 
                                                                                                                                                  
 

higiênico-sanitária, devido à falta de utensílio que conserve a temperatura 

corretamente para o momento anterior da distribuição da refeição. 

 

10- EXPOSIÇÃO AO CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO 

 Não possui equipamento para adequado armazenamento dos alimentos, afim de 

manter a temperatura ideal. 

 

11- DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO 

 O estabelecimento não possui manual de boas práticas e procedimentos 

operacionais; 

 Não possui registro de amostragem dos alimentos servidos.  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

 



 
                                                                                                                                                  
 

Com base nas observações do relatório acima se faz necessária as seguintes providências 

dos setores competentes: 

 

 

 INSTALAÇÕES: Colocação de borracha de vedação na extremidade inferior das 

portas da entrada da cozinha; fixação de telas de proteção nas aberturas existentes; 

troca de luminárias da cozinha (sugere-se que seja substituída por luminária 

hermética blindada 2 lâmpadas); construção de despensa; solicitar empresa 

atestado da qualidade sanitária da água; solicitação de aquisição de sabonete 

líquido antisséptico, toalhas de papel não reciclado e lixeira com acionamento por 

pedal para cozinha e instalações sanitárias; instalação de lavatório exclusivo para 

mãos na cozinha.  

 

 EQUIPAMENTOS: Solicitação de manutenção dos equipamentos (fogão e 

freezer); manutenção da pia; aquisição de balança de carga e termômetro para 

alimentos; solicitação de registro de limpeza da caixa de gordura; colocação de 

borracha de vedação na extremidade inferior da porta; aquisição de utensílios 

(Apêndice 1); organização de espaço para botijão de gás ficar do lado de fora da 

cozinha ou gás embutido; aquisição de freezer (2 portas) ou geladeira frost free 

(405L). 

 

 CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS: Solicitação 

de empresa para dedetização. 

 

 ABASTECIMENTO DE ÁGUA: Solicitação de empresa para atestar 

potabilidade da água; organizar cronograma de limpeza do reservatório de água. 

 

 MANEJO DE RESÍDUOS: Solicitação de lixeiras com pedal. (Sugestão: entrar em 

contato com empresas para política de reciclagem de óleo, caixas de papelão, plásticos e vidros). 

 

 MANIPULADORES: Entrega do fardamento dos funcionários da cozinha; 

fixação de cartaz de orientação aos manipuladores sobre correta lavagem e 

antissepsia das mãos e demais hábitos de higiene, afixados em locais de fácil 

visualização, inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios; capacitação dos 

manipuladores. 
 

 MATÉRIAS- PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS: Estabelecimento 

de local para recepção das matérias-primas, ingredientes e embalagens; aquisição 

de pallets de material adequado para suporte das galeias com produtos 

alimentícios; cumprimento das normas da ANVISA pelo fornecedores de 

matérias-primas e ingredientes, assim como definição de horário específico para 

entrega. (Sugestão: Estabelecer entregar apenas no horário da manhã das 9:00 as 11:00, pois no 



 
                                                                                                                                                  
 

horário da tarde tem dificultado a entrega dos lanches visto que na parte da tarde permanece apenas 

um responsável na cozinha).  

 

  PREPARAÇÃO DO ALIMENTO: Aquisição de equipamentos para verificação 

da temperatura e do tempo; registro em mapa de controle de temperatura da 

geladeira e freezeres. 

 

 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO ALIMENTO PREPARADO: 

Aquisição de equipamento para armazenamento antes da distribuição (Sugestão: 

aquisição de richô pra distribuição das preparações, que poderia ser utilizado para acondicionar as 

preparações logo após o seu término de preparação). 

 

 EXPOSIÇÃO AO CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO: Aquisição de 

equipamento para momento da distribuição das preparações (Como por exemplo, 

richô). 

 

 DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO: Elaboração do manual de boas práticas; 

Aquisição de sacos para amostra, utensílios para armazenagem e capacitação dos 

manipuladores para tarefa. 

 

 
Data, 22 de setembro de 2014. 

Responsável: Dayse Lima 

SUPERVISORA GPD  



 
                                                                                                                                                  
 

Apêndice 1: Solicitação de utensílios para cozinha 

 
Item Quantidade 

Garrafa térmica 2 unidades de 1,5l 

Depósito de vidro para condimentos 6 unidades 

Compartimento plástico grande c/ tampa 4 unidades 

Compartimento plástico médio c/ tampa 2 unidades 

Ralador de inox  1 unidade 

Faca para carne grande 2 unidades 

Faca para corte de legumes  2 unidades 

Pratos de vidro branco 20 unidades 

Colher  20 unidades 

Garfos  20 unidades 

Faca sem ponta 20 unidades 

Pegador de macarrão 2 unidades 

Colher média (inox ou plástico) 4 unidades 

Colher grande (inox ou plástico) 4 unidades 

Abridor de lata 2 unidades 

Escorredor de alumínio grande 2 unidades 

Organizador para talher 1 unidades 

Luva térmica 2 unidades 

Pedra de cortar carne (branca) 1 unidade 

Pedra de cortar legumes (cor clara) 1 unidade 

Amolador de faca 1 unidade 

Pano multiuso descartável  3 rolos 

Fibra sintética de aço 5 unidades 

Saco para amostra 100 unidades 

Tesoura 1 unidade 

Lixeira com pedal 3 unidades 

Frigideira antiaderente 20 cm 2 unidades 

Mangote 2 unidade 

 

OBS: Sugere-se a substituição dos pratos de plástico por vidro, retirada dos copos 

de plástico, substituição do pano de prato por pano multiuso descartável e 

substituição de lá de aço por fibra sintética por questões sanitárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Apêndice 2: Fotos 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogão sem manutenção Botijão de gás dentro da cozinha 

Freezer com porta quebrada Abertura sem tela  

Pia com vazamento Luminária sem proteção  

  

  

  

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 3: Lista de verificação das condições higiênico-sanitárias 

(BASEADA NA RDC Nº 275/2002 E NA RDC Nº 216/2004, DA ANVISA) 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 

DADOS DO ESTABELECIMENTO 

UNIDADE: CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO - JABOATÃO 

COORDENADOR DE NÚCLEO: KARLA RODRIGUES 

COORDENADOR DE CENTRO: PRISCILA LINHARES 

 

INSTALAÇÕES S N NA 
1-Ausência de focos de insalubridade (imediações, local e dependências anexas limpas, ausência de 

objetos em desuso e animais domésticos, ausência de insetos e roedores)- item4. 17* 

 x  

2-Acesso controlado, direto e independente, não comum a outros usos- item 4.1.1* x   

Frutas e verduras em galeias no chão Material de limpeza na cozinha 

Instalações sanitárias dos funcionários da 

cozinha 
Instalações sanitárias dos funcionários da 

cozinha 

 

 [

D
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g
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e

 

u
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a



 
                                                                                                                                                  
 

3-Edificações e instalações projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamento, 

de forma a facilitar a manutenção e limpeza. – item 4.1.1* 

x   

4-Separação por meios físicos ou técnicos de áreas para as atividades de preparo das diferentes 

categorias de alimentos de forma a evitar a contaminação cruzada. – item 4.1.2* 

 x  

5-PISO - - - 

5.1- Possui revestimento liso, impermeável e lavável. – item 4.1.3* x   

5.2- Em bom estado de conservação, livres de rachaduras, trincas ou outros que possibilite a 
contaminação dos alimentos. – item 4.1.3* 

x   

5.3-  Em bom estado de higienização – item 4.1.3* x   

6-PAREDE - - - 

6.1- Possui revestimento liso, impermeável e lavável. – item 4.1.3* x   

6.2-Em bom estado de conservação, livres de rachaduras, trincas ou outros que possibilite a 
contaminação dos alimentos. – item 4.1.3* 

x   

6.3- Em bom estado de higienização. – item 4.1.3* x   

7-TETO - - - 

7.1- Possui revestimento liso, impermeável e lavável. – item 4.1.3 x   

7.2- -  Em bom estado de conservação, livres de rachaduras, trincas ou outros que possibilite a 
contaminação dos alimentos. – item 4.1.3 

X   

7.3- Em bom estado de higienização. – item 4.1.3 x   

8- PORTAS - - - 

8.1- Portas em bom estado de conservação e ajustadas ao batente. – item 4.14  x  

8.2- Portas da área de preparação e armazenamento de alimentos são dotadas de fechamento 
automático. – item 4.14 

 x  

9- JANELAS - - - 

9.1- Janelas em bom estado de conservação, ajustadas ao batente, com vidros íntegros. item 4.1.4    X 

9.2- Janelas e outras aberturas externas, incluindo o sistema de exaustão são providas de telas 
milimétricas removíveis, para facilitar a limpeza periódica. – item 4.1.4 

 x  

10- ILUMINAÇÃO - - - 

10.1- Iluminação adequada, sem zona com sombras ou contrastes excessivos. – item 4.1.8 X   

10.2- Luminárias localizadas sobre área de preparação dos alimentos estão protegidas contra explosão 
ou queda acidental. – item 4.1.8 

 x  

10.3- Instalações elétricas estão embutidas ou protegidas em tubulações externas, íntegras de forma 
a permitir a higienização. – item 4.1.9 

X   

11- VENTILAÇÃO - - - 

11.1-Ventilação natural ou artificial adequada (de forma a não permitir gases, fumaça, condensação 
de vapores, ou o surgimento de fungos ou bolores) – item 4.1.10 

 X  

11.2- O fluxo de ar não incide diretamente sobre os alimentos. – item 4.1.10 X   

11.3- Equipamentos de ventilação em bom estado de conservação e limpeza. – item 4.1.11   X 

11.4- Quando o uso de equipamentos para climatização, a empresa possui registro de manutenção 
dos equipamentos e limpeza e troca dos filtros. – item 4.1.11  

  x 

12- Eliminação adequada de águas servidas e esgotos na rede pública de esgotos. Caixa de gordura 
em bom estado de conservação e funcionamento, ralo sifonado e tampa giratória. – item 4.1.6  

X   

13- ÁGUA - - - 

13.1- água potável originada de:        rede pública,        Poço raso ou        poço profundo tratado. Item 
4.1.5  
  

 x  

13.2- Em volume e pressão adequada. – item 4.1.5 x   

13.3- Caixa d’água tampada e limpa. – item 4.1.5   x 

14- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - - - 

14.1- Instalações sanitárias e vestiários sem comunicação direta com área de preparação e 
armazenamento de alimentos ou refeitórios. – item 4.1.12 

x   

14.2- Em bom estado de conservação e organizada. – item 4..1.12  X  

14.3- Em bom estado de higienização. – item 4.1.12 x   

14.4- Portas externas dotadas de fechamento automático. – item 4.1.12   x 

14.5- São dotadas de lavatórios, com acessórios para higienização das mãos (sabonete líquido 
antisséptico ou sabonete líquido e produto antisséptico e toalhas de papel não reciclado). – item 
4.1.13  

 x  

14.6- Possuem lixeiras dotadas de saco plástico e tampa com acionamento por pedal. - item 4.1.13  x  

15- LAVATÓRIOS EXCLUSIVOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NA ÁREA DE MANIPULAÇÃO DE 
ALIMENTOS 

- - - 

15.1- Localizados em posição estratégica em relação ao fluxo de preparo dos alimentos e em número 
suficiente. – item 4.1.14 

 x  

 



 
                                                                                                                                                  
 

15.2- São dotadas de lavatórios, com acessórios para higienização das mãos (sabonete líquido 
antisséptico ou sabonete líquido e produtos antisséptico e toalhas de papel não reciclado). – item 
4.1.13 

 x  

15.3- Possuem lixeiras dotadas de saco plástico e tampa com acionamento por pedal. - item 4.1.13  x  

EQUIPAMENTOS S N NA 

16- Equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com os alimentos são de materiais 
resistentes à corrosão e a repetidas operações de limpeza e desinfecção. – item 4.1.15 

X   

17- As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com os alimentos 
são lisas, impermeáveis, laváveis. – item 4.1.17 

 X  

18- As superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com os alimentos 
estão isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam dificultar a higienização e 
serem fontes de contaminação dos alimentos. – item 4.1.17 

 x  

19- Possui registro de manutenção programada e periódica dos equipamentos e utensílios. – item 
4.1.16 

 x  

20- Possui registro de calibração dos instrumentos e equipamentos de medição. – item 4.1.16  x  

21- HIGIENIZAÇÕES DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS. - - - 

21.1- Possui registro de limpeza dos equipamentos, móveis e utensílios, quando não realizadas 
rotineiramente. – item 4.2.3  

 x  

21.2- Possui registro de limpeza periódica das caixas de gordura. – item 4.2.2  x  

21.3- Produtos saneantes utilizados são devidamente regularizados pelo Ministério de Saúde. - Item 
4.2.5  

x   

21.4- Possui local adequado e protegido para o depósito de material de limpeza. - item 4.2.5 X   

21.5- Os utensílios utilizados na higienização das instalações são distintos daqueles usados para a 
higienização das partes dos equipamentos e utensílios que entrem em contato com o alimento. - item 
4.2.6  

x   

CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS S N NA 

22- Edificações, instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios livres da presença ou indício 
da presença de vetores e pragas urbanas. – item 4.3.1 

 x  

23- Existem ações e medidas preventivas para impedir a atração, o abrigo, o acesso e/ou proliferação 
dos vetores e pragas urbanas. – item 4.3.1 

 x  

24- Controle químico realizado por empresa especializada, devidamente registrada no órgão de 
vigilância sanitária competente. – item 4.3.2 

 x  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA S N NA 

25-Quando utilizado solução alternativa de abastecimento de água, a apotabilidade deve ser atestada 
semestralmente mediante laudos laboratoriais. – item 4.4.1 

 x  

26- O gelo para utilização em alimentos à fabricado a partir de água potável. – item 4.4.2   x 

27- O vapor, quando utilizado em contato direto com alimentos ou com superfícies que entrem em 
contato com alimentos, é produzido a partir de água potável. – item 4.4.3 

  x 

28- Registro de limpeza do reservatório de água. – Item 4.4.4   x  

29- Reservatório higienizado, em um intervalo máximo de seis meses. – item 4.4.4  x  

30- Reservatório livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações e descascamentos. – item 4.4.4   X 

MANEJO DE RESÍDUOS - - - 

31- Recipientes identificados e íntegros, de fácil higienização e transporte, em número e capacidade 
suficientes para conter os resíduos. – item 4.5.1 

X   

32- Recipientes dotados de tampa acionadas sem contato manual. – item 4.5.2  x  

33- Resíduos são coletados frequentemente, evitando acúmulo. – item 4.5.3 x   

34- São estocados em local fechado e isolado da área de preparação e armazenamento de alimentos. 
– item 4.5.3 

X   

MANIPULADORES S N NA 

35- Controle de saúde dos funcionários devidamente registrado e realizado de acordo com a legislação 
específica. – item 4.6.1 

 x  

36- Ausência de lesões e ou sintomas de enfermidades que possam comprometer a qualidade 
higiênico-sanitária dos alimentos, ou quando existir, que os mesmos estejam afastados das atividades 
de preparação dos alimentos enquanto persistirem essas condições de saúde. – item 4.6.2  

x   

37- Boa apresentação, asseio pessoal, usando uniforme de trabalho completo de cor clara, em bom 
estado e limpo. – item 4.6.3 

 x  

38- Lavagem cuidadosa das mãos antes e após manipular os alimentos, após qualquer interrupção do 
serviço e depois usar os sanitários e sempre que se fizer necessário. – item 4.6.4 

x   

39- Possui cartazes de orientação aos manipuladores sobre a coreta lavagem e antissepsia das mãos 
e demais hábitos de higiene, afixados em locais de fácil visualização, inclusive nas instalações 
sanitárias xe lavatórios. – item 4.6.4 

 x  

40- Não espirrar e tossir sobre os alimentos, não fumar, falar demasiadamente, cantar e assobiar 
enquanto manipula alimentos, não manipular dinheiro, ou outros atos físicos que possam contaminar 
os alimentos. – item 4.6.5 

x   

41- Cabelos presos e protegidos por redes, tocas ou outros acessórios apropriado para este fim, sem 
barba, unhas curtas e sem esmalte ou base, sem adornos e se maquiagem. – item 4.6.6 

 X  



 
                                                                                                                                                  
 

42- Capacitação/treinamento periódicos para os manipuladores, em higiene pessoal, em manipulação 
higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos, devidamente registrados e 
documentados. – item 4.6.7 

 x  

43- Visitantes cumprem os requisitos de higiene e de saúde estabelecidos para os manipuladores. – 
item 4.6.8 

X   

MATÉRIAS- PRIMAS, INGREDIENTES E EMBALAGENS. S N NA 

44- Possui critérios para avaliação e seleção dos fornecedores de matérias-primas, ingredientes e 
embalagens. – item 4.7.1 

  x 

45- Recepções das matérias-primas, ingredientes e embalagens são realizadas em área protegida e 
limpa.- item 4.7.2 

 x  

46- Registro de inspeção das matérias-primas e ingredientes durante a operação de recepção, quanto 
a integridade das embalagens, temperatura dos produtos que necessitem de conservação especial. – 
item 4.7.3 

 x  

47- As matérias-primas, ingredientes ou embalagens reprovadas na inspeção realizada na recepção 
são imediatamente devolvidas ao fornecedor, ou na impossibilidade são devidamente identificadas e 
armazenadas separadamente. – item 4.7.4 

x   

48- As matérias-primas, ingredientes e embalagens são armazenados em local limpo e organizado de 
forma a garantir proteção contra contaminação. – item 4.7.5 

x   

49- As matérias- primas e ingredientes obedecem para sua utilização o prazo de validade. – item 4.7.5  x   

50- As matérias-primas, ingredientes e embalagens são armazenados sobre palletes, estrados ou 
prateleiras com altura mínima de 30cm do piso e no mínimo 40cm afastados das paredes. – item 4.7.6 

 x  

PREPARAÇÃO DO ALIMENTO S N NA 

51- Durante a preparação dos alimentos são adotadas medidas a fim de minimizar o risco de 
contaminação cruzada, evitando contato direto ou indireto entre os alimentos crus, semi-preparados 
e prontos para consumo. – item 4.8.3 

x   

52- Os funcionários que manipulam os alimentos crus realizam lavagem e a antissepsia das mãos antes 
de manusear alimentos preparados. – item4.8.4 

x   

53- As matérias- primas e ingredientes caracterizados como produtos perecíveis são expostos à 
temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo necessário para a preparação do alimento. – item 
4.8.5 

 x  

54- As matérias- primas e ingredientes que não são utilizados em sua totalidade são adequadamente 
acondicionados e identificados com, no mínimo, as seguintes informações: designação do produto, 
data do fracionamento e prazo de validade após a abertura ou retirada da embalagem original. – item 
4.8.6 

 x  

55- é avaliada a eficácia do tratamento térmico através de verificação da temperatura e do tempo 
utilizado ou quando aplicável, pela mudança na textura e cor na parte central dos alimentos. – item 
4.8.9 

 x  

56- O óleo e gordura utilizados para a fritura apresentam boas condições de forma a não se constituem 
fontes de contaminação químicas. – item 4.8.10 

x   

57- O óleo e gordura utilizados são substituídos quando estão com aroma e sabor alterados e 
formação intensa de espuma e fumaça. – item 4.8.11 

x   

58- Os alimentos congelados não sofrem descongelamento antes de serem submetidos ao tratamento 
térmico, excetuando-se os casos em que o fabricante do alimento recomenda o tratamento térmico 
do alimento congelado. – item 4.8.12 

 X  

59- O descongelamento dos alimentos é efetuado em condições de refrigeração à temperatura 
inferior a 5° C u em forno microondas quando o alimento for submetido à cocção. – item 4.8.13 

 x  

60- Os alimentos descongelados não são recongelados, sendo a parte não utilizada mantida sob 
refrigeração à temperatura inferior a 5°. – item 4.8.14 

 x  

61- Os alimentos submetidos à cocção e prontos para consumos são mantidos em temperatura 
superiores a 60°C por, no máximo, 6 horas. – item 4.8.15 

 x  

62- Os alimentos submetidos à cocção, quando necessário, sofrem refrigeração diminuindo sua 
temperatura de 60°C para 10°em , no máximo, 2 horas e em seguida sendo armazenado em 
temperatura de refrigeração inferior a 5° C ou congelados em temperatura inferior a -18°C. – item 
4.8.16 

x   

63-Os alimentos preparados e conservados a temperaturas inferiores a 4°C são utilizados num prazo 
máximo de 5 dias. – item 4.8.17 

x   

64- Os alimentos preparados e conservados sob refrigeração ou congelamento são identificados com, 
no mínimo, a sua designação, data de preparo e prazo de validade. – item 4.8.18 

 x  

65- A temperatura dos equipamentos de frias (geladeiras, freezeres, etc.) são regularmente 
monitoradas e registradas em mapa de controle de temperatura. – item 4.8.18 

 x  

66- Os alimentos consumidos crus são submetidos a processo de higienização com produtos 
devidamente registrados no órgão competente do Ministério da Saúde. – item 4.8.19 

x   

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO ALIMENTO PREPARADO S N NA 

67- Os alimentos preparados e mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte 
estão protegidos contra contaminação e identificados com no mínimo, a designação do produto, data 
de preparo e o prazo de validade. – item 4.9.1 

 x  



 
                                                                                                                                                  
 

68- A temperatura do armazenamento e a distribuição do alimento preparado obedecem as condições 
de tempo e temperatura que garantam sua qualidade higiênico-sanitárias. – item 4.9.2 

 x  

69- Os meios de transporte do alimento preparado são devidamente higienizados e dotados de 
cobertura para proteção da carga e serem de uso exclusivo para alimentos. – item 4.9.3 

  x 

EXPOSIÇÃO AO CONSUMO DO ALIMENTO PREPARADO S N NA 

70- A área de exposição do alimento preparado e de consumação ou refeitório são mantidos 
organizados e em condições higiênico-sanitárias adequadas. – item 4.10.1 

x   

71- Os manipuladores adotam procedimento de antissepsia das mãos e usam utensílios ou luvas 
descartáveis. – item 4.10.2 

x   

72- Os equipamentos de exposição do alimento preparado dispõem de barreiras de proteção que 
previnam a contaminação do mesmo da proximidade ou da ação do consumidor ou outras fontes. – 
item 4.10.4  

 x  

73- Os utensílios como pratos, copos e talheres são descartáveis ou quando não são descartáveis são 
devidamente higienizados e armazenados em local protegido. – item 4.10.5 

 x  

74- A área reservada para as atividades de recebimento de dinheiro, cartões e outros tipos de 
pagamento de despesas são reservadas e os funcionários responsáveis por esta atividade não 
manipulam alimentos. – item 4.10.7 

  x 

DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO S N NA 

75- O estabelecimento possui manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados e 
estão disponíveis para funcionários e para as autoridades sanitárias. – item 4.11.1 

 x  

76- Os POPs contêm as instruções sequenciais das operações e a frequência de execução, 
especificando o nome, o cargo e ou a função dos responsáveis pela atividade. São aprovados, datados 
e assinados pelo responsável pelo estabelecimento. – 4.11.2 

 x  

77- Os registros são mantidos por período mínimo de 30 dias contados a partir do preparo dos 
alimentos. – item 4.11.3 

 x  

78- Possui POP descrito e implementado para higienização de instalações, equipamentos e móveis. – 
item 4.11.4 

 x  

79- Possui POP descrito e implementado para Controle integrado de vetores e pragas urbanas. – 4.11.4  x  

80- Possui POP descrito e implementado para Higiene e saúde dos manipuladores. – item 4.11.4  x  

81- Possui POP descrito e implementado para Higienização do reservatório. – item 4.11.4  x  

82- Responsável pelas atividades e os manipuladores de alimentos possuem comprovadamente 
capacitação abordando, no mínimo, os seguintes temas: Contaminantes alimentares, Doenças 
transmitidas por alimentos, Manipulação Higiênica dos alimentos e boas práticas. – item 4.12.2 

 x  

*Item correspondente na RCD n ° 216/2004 da Anvisa. 

Data: 22/09/2014 

Responsável: Dayse Lima 

Supervisora GPD 

 


