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CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  
NÚCLEO:  JABOATÃO  DOS GUARARAPES MÊS/ANO:  SETEMBRO/ 2014  
 

1. APRESENTAÇÃO 

  

O presente relatório surge com o propósito de descrever o trabalho 
desenvolvido na unidade de Acolhimento e Apoio de Jaboatão dos 
Guararapes do Programa ATITUDE, a fim de proporcionar maior aproximação 
da rotina deste Centro. Assim, serão compartilhadas ações qualitativas e 
quantitativas desenvolvidas ao longo do mês de SETEMBRO / 2014, no intuito 
de oportunizar melhor entendimento da dinâmica deste serviço.  

As atividades planejadas neste Centro de Acolhimento e Apoio visam 
estimular os sujeitos usuários de drogas momentos de compreensão sobre 
temas ligados à cidadania, o exercício de direitos e deveres, condutas de 
solidariedade e cooperação.  Busca-se criar ambiente que contribua para o 
processo de organização do sujeito, favorecendo ao seu protagonismo social. 
Para tanto, adota-se um planejamento pautado numa perspectiva lúdica, 
dinâmica, motivacional e diversificada. 

Torna-se oportuno destacar  que o Centro de Acolhimento e Apoio tem 
como principio norteador  a intervenção junto a usuários que se encontram 
em situação de extrema vulnerabilidade social e sem, até o momento, 
condições de visualizar estratégias, possibilidades de ressignificação da sua 
vida. 

Destarte, convém esclarecer, que o presente compilado visa, ainda, 
apresentar o trabalho do Atitude nas Ruas,  dispositivo do Programa Atitude, 
sediado no Apoio, porém com funcionamento autônomo àquele serviço. Tal 
dispositivo encarrega-se de realizar um trabalho de aproximação de usuários 
que não conseguem acessar o Apoio, como também viabilizar possibilidades 
de inclusão, divulgação e prevenção junto à população geral e, 
especificamente, a pessoas em sofrimento decorrente do uso/abuso de 
substâncias psicoativas. 

2. CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

Endereço: Rua  Anibal Ribeiro Varejão Nº 3280 –  - Jaboatão dos Guararapes. 

Telefones de Contato: 81 3093-6271 

Executora: IEDES  



 
                                                                                                                                                  
 

 

E-mail: atitudeapoio.jaboatao@gmail.com 

 

3. EQUIPE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO 

 

4. EQUIPE DO ATITUDE NAS RUAS 

EQUIPE FUNÇÃO NOME 

I 

TÉCNICO SOCIAL Anadisia Rodrigues 

EDUCADOR SOCIAL Camila Yasmin do Rêgo  

MOTORISTA Josivan Ramos de Freitas  

FUNÇÃO NOMES 

COORDENAÇÃO DE NÚCLEO Karla Rodrigues Coutinho  

COORDENAÇÃO TÉCNICA Sulamy Patrícia Campelo Pereira Borba 

SUPERVISORES 

Luciano Arrais Andrade 

Christiane Tadú  

TÉCNICOS SOCIAIS 

Aiala Fredeick de Souza  
Patricia Amália de Andrade Melo Lira  
 Renata Carvalho Silva  
Claudia Verônica Soares  

TÉCNICA EM QUALIDADE DE VIDA Antônia Edislândia da Silva  

EDUCADORES SOCIAIS 

Helder Márcio de Barros Almeida 
Vera Lúcia Mauricio de Jesus 
Levi da Silva Lima 
Renato Mário da Silva 
Carla Juliane Bezerra de Souza 
Márcio Aércio Oliveira Dos Santos 
Rachel Cardoso 
Paulo Queiroz De Andrade 

RECEPCIONISTA Simone de Cássia dos Santos Silva 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Dayana Maria de Barros 

AUXILIARES DE COZINHA 

Silvânia Maria da PAz 

Gilvaneide Francisco de oliveira  

Juvanere do Carmo Nascimento  

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS Ângela Sales da Silva  

VIGILANTES 

Geymerson Rodrigues  

Edson Vicente da Silva 

Carlos Alberto de Lima 

José Elias Ramos  



 
                                                                                                                                                  
 

 

II 

TÉCNICO SOCIAL Jeane dos Santos Tóneo  

EDUCADOR SOCIAL Claudio  José de Oliveira ( desligado) / 
Vilma  

MOTORISTA Fausto Oliveira Araújo  

III 

TÉCNICO SOCIAL Josimar Souza 

EDUCADOR SOCIAL Marina Albertino Correia  

MOTORISTA Hallison de Souza Barbosa  

 

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

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

avanços) 

 
No período em análise, o Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão 

procurou cumprir seu objetivo maior, qual seja, oportunizar atendimento e 
acolhimento a pessoas que apresentaram problemas em decorrência do 
uso/abuso de substâncias psicoativas, aliados a situação de extrema 
vulnerabiliadade social.  Para tanto, provocou-se uma revisitação às praticas 
desenvolvidas, acreditando ser dinâmica a realidade, o que exige da equipe 
um nível maior de plasticidade e suporte teórico.  

Convém destacar que o processo de adequação da casa ao serviço 
segue, conforme exposto no relatório passado, porém, por questões de 
ajustes iniciais da executora, em virtude de entraves burocráticos  
necessitarem serem dirimidos por parte do Estado. Ou seja, enquanto o 
processo de legitimação da executora não for concluído, manteve-se a 
pactuação com este serviço, no intuito de ser priorizado o pagamento dos 
profissionais. Dessa forma, questões estruturais e aquisição de materiais 
estão sendo atendidas apenas quando de extrema necessidade, sob risco de 
impossibilitar a continuidade atividades. 

Na oportunidade, exalta-se a atenção e cuidado que o IEDES vem 
apresentando junto a todos que compõem este serviço. Cotidianamente, a 
unidade recebe visita de um representante da equipe de retaguarda, o qual 
fica encarregado de levantar as necessidades emergenciais e providenciar as 
medidas cabíveis. Convém, destacar, entretanto, a fragilidade no 
departamento de Recursos Humanos, fato que gerou certo mal estar com a 
maior parte dos funcionários. Todavia, houve a compreensão, por parte dos 
profissionais, sobre a fase de ajustes na rotina burocrática,  necessária a um 
funcionamento saudável. Neste sentido, registra-se a presença da Diretora de 
RH, Waleska, durante reunião técnica, no intuito de esclarecer alguns ajustes, 
oportunizando maior aproximação com o serviço.  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Durante o mês de setembro, priorizou-se o aprofundamento na discussão 
em torno de conceitos primordiais ao serviço, quais sejam, PIA ( Plano 
Individual de Atendimento) e Acolhimento. Assim, foi priorizada, também,  a 
reflexão acerca do acordo de convivência, o qual baliza o funcionamento do 
serviço. Fora notória a fragilidade da equipe, quanto ao entendimento das 
regras, vez que conta-se com um quantitativo alto de novos funcionários, pois 
desde dezembro/2013, vem acontecendo mudanças no corpo de profissionais 
lotados neste Apoio. Diante de tal vulnerabilidade, o corpo gestor mantém 
investimentos em praticas que exijam a discussão da rotina da casa. As 
reflexões acontecem de forma saudável e com o envolvimento de todos. 

Tornou-se notória a evolução dos supervisores, durante o mês em tela: 
maior apropriação do papel da supervisão; mais aproximação dos casos e, 
conseqüentemente, maior suporte à equipe. Evidente que ainda precisa-se 
aprimorar muitos pontos, mas identifica-se que o caminho esta sendo trilhado 
na direção a gerar resultados satisfatórios aos acompanhamentos realizados 
neste Centro. 

Como estratégia para discussão detalhada dos casos, as sub-reuniões 
foram mantidas, facilitadas pela supervisão. Conta-se com duas sub-reuniões: 
uma na segunda, pela manhã, com a mediação da supervisora, Christiane 
Tadu; outra, realizada na quinta, à tarde, mediada pelo supervisor, Luciano 
Andrade. É bastante relevante esse momento entre supervisão e equipe 
técnica frente ao acompanhamento e efetivação dos PIA`s dos usuários. Os 
casos mais emblemáticos e/ou complexos são direcionados à discussão com 
o grande grupo, durante reunião técnica. 

Nos dias em tela, foram realizadas quatro reuniões técnicas, com a 
participação de toda equipe de profissionais diurnos, representantes da 
noturna,  e, quinzenalmente, conta-se com a contribuição da coordenação de 
núcleo e da consultora tecnica. Nesses momentos, manteve-se a 
preocupação em garantir espaço de fala à equipe, oportunizar discussões 
sobre rotina da casa, bem como estudo de casos. 

Um acontecimento bastante valioso, vivenciado este mês, foi a chegada 

de Renata Almeida para compor nosso time. A profissional desempenhará a 

função de coordenação técnica da executora, fato que nos oportunizará sua 

intervenção técnica frente a algumas questões referentes ao cuidado com o 

usuário e equipe. 

Um ponto que está sendo alvo dos planejamentos é o acompanhamento 
às famílias dos usuários. Compreende-se que pouco ainda é feito por elas e com 
elas. Busca-se estimular a presença delas na unidade, como atores importantes 
no processo de reorganização do sujeito. Todavia, identifica-se que, desde 
agosto/2014, estamos alcançando maior participação de familiares junto ao 
serviço.  

No que tange as assembléias, elas vem acontecendo, semanalmente, 
com a participação de usuários e profissionais presentes na unidade. Merece 



 
                                                                                                                                                  
 

 

destaque o avanço nas discussões sobre temas do cotidiano abordados nas 
assembléias, quando os usuários se apresentam mais propositivos. Por outro 
lado, urge compartilhar a fragilidade na estrutura física da unidade, a qual vem 
sendo suportada, enquanto não há o repasse financeiro do Estado  para 
executora.   

Com a proposta de possibilidade de geração de renda, permanece-se 
com a  oficina de culinária, sob a coordenação de Patricia Barkokébas,  toda 
quarta feira, das 14 às 17h. Destaca-se, a metodologia dinâmica, com certa 
plasticidade da facilitadora, contribui para despertar o interesse no público alvo 
da intervenção.  

Com relação a realização da oficina de atividade física, sob a coordenação 
de Fabiano Melo, houve a interrupção por solicitação do profissional. Manteve-
se  os momentos para se trabalhar o corpo, com o Programa Municipal Segundo 
Tempo, o qual disponibiliza profissionais de educação física para desenvolver 
atividades junto a este serviço. Contudo, esta parceria vem sendo reavaliada, 
vez que os profissionais, lotados neste serviço, mostram-se com dificuldade em 
executar pontos anteriormente planejados e pactuados. Assim, a coordenação 
do Segundo Tempo comprometeu-se em apresentar novo formato de atuação 
para esta unidade.  

Merece destaque, ainda, o trabalho de reaproximação com rede 
socioassistencial,  potencializado este mês com a educação, saúde, 
principalmente. Iniciou-se o dialogo com a Segurança Cidadã. Urge socializar, o 
planejamento para realização de  mutirão para retirada de certidão de 
nascimento, carteira de trabalho, que acontecerá em 09/10, neste Centro, como 
fruto de parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Garantiu-se 
a aproximação com as Estações do Governo Presente, referências de Jaboatão, 
bem como se garantiu a participar das reuniões provocadas por cada Centro de 
Referência da Assistência Social. 

 Com relação as ações desenvolvidas neste serviço, no período em 
analise,  destaca-se: 29 ( vinte e nove) usuários novos; 132 ( cento e trinta e 
dois) atendimentos realizados por assistentes sociais; 136( cento e trinta e seis) 
atendimentos realizados por psicologas; 191 ( cento e noventa e um) pela tecncia 
de qualidade de vida. Realizados: 22 ( vinte e dois) grupos facilitados pela equipe 
técncia, desses, 04 ( quatro) de qualidade de vida, o qual aborda pontos 
relevantes ao cuidado com a saúde;  26 ( vinte e seis) encaminhamentos pela 
qualidade de vida para serviços de odontologia, ginecologia, otorrino e 
realização de exames; 02 (duas) transferências para Centro de Acolhimento e 
Apoio do Cabo; 01 ( uma) para Apoio Recife; 01(uma ) para Apoio Caruaru,  
devido ao eminente risco, pela proximidade do local da ameaça;  03 ( três) 
encaminhamentos do Centro POP; 04 (quatro)  usuários efetivaram retirada de 
documentos; 04 ( quatro) usuários foram inseridos na Educação formal; 01 ( um) 
conseguiu emprego informal , numa churrascaria, fazendo bicos.  

Convém compartilhar algumas dificuldades enfrentadas, no mês em 
análise: a estrutura física da casa(cozinha sem ventilação, falta de ventiladores 
no terraço, onde estão sendo realizados grupos, bem como sistema  de 



 
                                                                                                                                                  
 

 

ventilação na sala de triagem/atendimento); oscilação na rede de internet, o que 
acarreta, em muitos momentos a não disponibilidade de tal serviço; falta de 
computador para execução das atividades pelos profissionais. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  QUALITATIVAS DA SUPERVISÃO 
A Supervisão vem atuando junto a equipe com o principal objetivo de 

planejar e desenvolver estratégias para que o funcionamento do Centro ocorra 
de forma diretiva e propositiva às demandas surgidas e trazidas pelos usuários 
do serviço. Reflexões e discussões são realizadas frequentemente sobre 
acolhimento, atendimentos individuais, encaminhamentos as diversas redes 
existentes no município, estímulos ao acesso e garantia de direitos. O PIA 
continua em processo de reelaboração, no intuito de ressaltar os critérios de 
prioridade e viabilidade, priorizando a qualidade do vínculo. 

A Supervisão está a todo o momento dialogando, principalmente, com o 
corpo técnico de nível superior sobre entraves, dificuldades e facilidades junto 
ao público para o qual este serviço presta atendimento. Percebe-se certo nível 
de resistência da equipe nas devolutivas de suas atuações, pois em algumas 
situações identifica-se carência no que tange a proatividade e criatividade às 
situações adversas que vivenciamos na dinâmica do Centro. No período em tela, 
enfatizou-se o trabalhado e reflexão sobre a necessidade e importância do 
Técnico Social/ Técnico de Referência ter como diretrizes os compromissos 
profissionais e ético políticos assumidos pela categoria e pelo Programa. 

Outro desafio relevante que vem sendo enfrentado, no intuito de criar 
possibilidades para oportunizar PIA`s, é sistemática para os atendimentos aos 
diaristas;  embora, seja notória a evolução nesse critério, reconhece-se que 
ainda não atingiu-se a qualidade esperada para o desenvolvimento do PIA. O 
acompanhamento aos registros nas pastas do usuário verificando sua 
atualização e a completude dos dados ali apontados é um dos indicadores 
valiosos que dimensiona o processo desenvolvido, além da observação “in loco”. 
Diante da realidade, a supervisão vem se debruçando em estratégias que 
garantam o verdadeiro acolhimento. 

Neste mês a supervisão do Centro de Acolhimento Intensivo de Jaboatão 
junto com as supervisões do Centro de Acompanhamento e Apoio de Jaboatão 
dialogaram e resolveu-se criar reuniões semanais em conjunto, para oportunizar 
o dialogo mais sobre as questões técnicas dos dois serviços, seja apoio e/ou 
intensivo. Nessas reuniões, percebeu-se que alguns alinhamentos nos 
encaminhamentos e na continuidade do PIA se perdiam, pois as equipes, de 
ambos os serviços, enxergavam os dispositivos como distintos e não com a visão 
de continuidade de PIA. Com as reuniões entre as supervisões, conseguiu-se 
dar maior visibilidade na continuidade do usuário que sai do Apoio de Jaboatão 
para o Intensivo de Jaboatão. Após este primeiro mês,  percebeu-se que, para 
outubro, será mais interessante acontecer reuniões quinzenais com as três 
supervisões juntas. 

Dentre os acontecimentos, merecem destaques: 



 
                                                                                                                                                  
 

 

02/09 – Participação no Seminário sobre Bases Móveis de vídeo 
monitoramento do Programa Crack é possível Vencer. 

03/09 – Reunião Técnica, onde se discutiu a estrutura do PIA utilizado. 
Reavaliação de algumas regras de convivência e discussões de casos. 

04/09 – O consultor geral do Programa Atitude esteve no Centro de 

Acolhimento e Apoio de Jaboatão, Evaldo Melo, para escutar da equipe sobre 

como estavam sendo trabalhadas as mudanças de espaço físico (casa) para os 

usuários e também para os profissionais. Assim como foi dialogado sobre as 

diversas mudanças que houve no quadro de profissionais, onde muitos saíram 

e pessoas novas entraram. Evaldo também aproveitou para conhecer a estrutura 

nova do Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão e trouxe algumas 

orientações de cuidado com os usuários para que o  acolhimento continue sendo 

o viés de atenção do Programa Atitude. 

 05/09 – Reunião de supervisão tarde; onde foi trabalhado o fortalecimento 

desse cuidado com os usuários, discutimos a necessidade de uma construção 

de um PIA único entre o Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão e o Centro 

de Acolhimento Intensivo -Jaboatão e também fizemos discussão de casos de 

usuários que estavam precisando de maior  atenção e cuidado. A equipe também 

pontuou na reunião sobre a necessidade de estar revendo o acordo de 

convivência, pois com a mudança de espaço alguns pontos devem ser revistos 

e outros incluídos junto as normas do serviço. 

 08/09 – Na reunião de turno, trabalhou-se a importância do planejamento 

para as realizações dos grupos terapêuticos e oficinas e o não cumprimento dos 

prazos estabelecidos para entrega de documentos. Discussão de dois casos 

para admissão na modalidade pernoite. Também se revisitou o regimento interno 

e o processo de desenvolvimento do instrumental PIA. Reunião entre as 

supervisões dos dispositivos Apoio e Intensivo de Jaboatão para aproximar as 

atuações das equipes, considerando suas avaliações técnicas e dando 

continuidade ao que está sendo construído com o usuário.  

09/09 – A equipe de gestão da Metrosul do Programa Paulo Freire esteve 

no Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão, Rosibete e Ricardo. Na ocasião, 

foram discutidos os detalhes para iniciar a intervenção do Paulo Freire nesta 

unidade. 

11/09–Participação da supervisão, na reunião de Colegiado de 
Consultoria, na SEDAS, para discussão dos avanços, dificuldades e facilidades 
de cada Centro. O momento serviu como espaço valioso para oportunizar a troca 
de experiência e estratégias dos equipamentos. 

12/09 – Reunião com Faculdade Pernambucana de Saúde; houve uma 

reunião no Centro de Acolhimento e Apoio de Recife, junto com a tutora do curso 

de psicologia na FPS, Rossana Rameh, para abordar a possibilidade de 

preceptorias para o curso de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde 



 
                                                                                                                                                  
 

 

de profissionais formados em psicologia que trabalham no Programa Atitude. As 

preceptorias acontecerão, mas ainda não fora repassada o planejamento de 

acompanhamento dos estudantes da Faculdade Pernambucana de Saúde junto 

com os profissionais de psicologia do Programa Atitude. 

 12/09 – Reunião de supervisão tarde, onde foi levada em consideração a 

necessidade de um planejamento mensal dos grupos do Centro de Acolhimento 

e Apoio de Jaboatão, realizado tanto pelos técnicos, como por educadores.  

15/09 - Na reunião de turno, discutiu-se sobre a comunicação interna entre 
a equipe, a importância desse diálogo que proporciona veracidade e coerência 
ao fazer técnico. Discussão de três casos, onde se avaliou as posturas adotadas 
e que precisariam de intervenções pontuais e também avaliação para admissão 
no pernoite. 

16/09 – Reunião Governo Presente em Marcos Freire,Jaboatão-PE; foi 

apresentado e discutido sobre a ação que aconteceria no dia 24/09, onde o 

Atitude nas Ruas de Jaboatão levaria alguma atividade para ser trabalhada com 

os estudantes e pessoas da comunidade do entorno da escola, com a temática 

de redução de danos. 

 17/09–Participação da ação do Governo Presente com apresentação do 

Programa ATITUDE, no formato de palestra na Escola Monica Feijó.  

          Reunião de equipe onde revisitamos as diretrizes do Centro de 

Acolhimento e Apoio e discussão de casos.  

18/09 – Reunião de supervisão, quando a equipe dialogou e resolveu 

mudar o dia da supervisão para as sextas-feiras, pois algumas mudanças nas 

grades de atividades iriam atrapalhar a realização da supervisão nas quintas-

feiras como estava até então. Logo, a partir desta data as reuniões de supervisão 

ficaram acordadas de acontecer todas as sextas-feiras das 14:30h às 15:30h. 

Também foi trabalhada junto a equipe a dificuldade de se realizar PIA com 

usuários diaristas, trabalhou-se buscando melhorar as organizações de horários 

de atendimentos aos usuários e passarmos a ficarmos mais atentos aos 

diaristas. 

22/09–Monitoramento do Estado de PE junto ao Serviço. Na ocasião, fora 
realizado grupo operativo com os usuários, fala com um representante da equipe 
técnica, bem como preenchimento de questionário por   esta coordenação. 

23/09 – Reunião Governo Presente no Ibura (Recife-PE); foi discutido sobre 

formas de intervenções conjuntas no cuidado com os jovens usuários de SPA’s 

da escola Vila dos Milagres. Houve participação da Polícia Militar, Programa 

Atitude e Governo Presente para discutir a problemática. Ficou acordado de 

todos estarem pensando em formas de agir de maneira preventiva e de cuidados 

com relação ao uso de SPA’s por parte dos jovens e pessoas em geral dos 

bairros do entorno da escola Vila dos Milagres. 



 
                                                                                                                                                  
 

 

24/09 – Reunião Técnica onde se trabalhou o tema “acolhimento” e 
discussão de casos. 

26/09 – Reunião de supervisão, onde foi dialogado sobre o perfil de 

pernoite do Programa Atitude, pois, sempre que necessário, se faz uma fala 

sobre o perfil dos usuários para que haja avaliação dos critérios por parte da 

equipe técnica. 

   

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS À 
FAMÍLIA 
 

Conforme destacado anteriormente neste compilado, a participação 
familiar junto as atividades desta unidade, vem aumentando expressivamente, 
desde agosto/2014.  

Constata-se maior disponibilidade para participar das reuniões de família, 
terças feiras, às 15h ( fotos em anexo). 

Por outro lado, a equipe permanece estimulando saídas terapêuticas, em 
família, durante o horário de visita. Tal ação vem gerando um sentimento de 
responsabilidade, implicação e construção entre os atores citados. Em muitas 
situações, o (re)estabelecimento do vinculo fora fortalecido, a partir desse tipo 
de ação. 

No periodo em destaque, verificou-se o atendimento a 41 ( quarenta e um) 
famílias, bem como a realização de 04(quatro) grupos de família. 

Constatou-se, ainda, a vinculação de familiares ao serviço também na 
perspectiva de melhorar sua qualidade de vida. Dessa forma, torna-se freqüente 
verificar a presença de familiares buscando orientações para acessar outros 
setores, como serviços de cuidados a saúde, oportunidades de empregos e 
cursos profissionalizantes. 

 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO ATITUDE NAS RUAS 

O mês de setembro, houve um prejuízo frente à sistemática das reuniões 
semanais, toda quinta-feira, com a participação de todas as equipes, supervisão 
técnica e coordenação técnica, no intuito de alinhar, planejar e avaliar as 
ações/intervenções, em virtude de demandas do território, ações com rede 
socioassistencial. Contudo, garantiu-se reuniões por equipe, de forma a ofertar 
espaço de reflexão e troca entre os integrantes de cada equipe.  

No mês de referencia,  as equipes mantiveram participação em  reuniões 
de rede oferecidas pelos CRAS , bem como as reuniões preparatórias às 
ocupações sociais das Estações do Governo Presente que são referencia de 
Jaboatão. Merece destaque, a parceria estabelecida entre o ATITUDE e a 
Segurança Cidadã de Jaboatão.   

Permaneceu a realização de grupo operativo junto as unidades prisionais ( 
Colonia Feminina do Bom Pastor, APAMFE e Antigo Presidio Professor Anibal 
Bruno, hoje PJALLB, alem do CASEM  de Jaboatao Velho). Percebe-se um bom 



 
                                                                                                                                                  
 

 

processo de vinculação, fato que proporciona fortes possibilidades de 
manutenção do acompanhamento.  

No intuito de prestar melhor assistência junto as unidades prisionais, está 
sendo estabelecida parceria junto a AFADEQUIPE, a qual gerará seus primeiros 
frutos no acompanhamentos sistemáticos dos reeducando do PJALLB. A idéia é 
compartilhamento dos grupos desenvolvidos na referida unidade. Dessa forma, 
será elaborado planejamento conjunto das ações  para o alinhamento garantir-se 
das intervenções. 

Destarte, torna-se oportuno ressaltar a ausência de protetor solar para os 
profissionais do atitude nas ruas, fato que  os expõem aos riscos de saúde, 
fragilizando nosso cuidado. Por vezes, o funcionário arca com tal ônus. Contudo, 
resgata- se o pleito para  que tal atenção possa  ser disponibilizada pelo 
Programa. Urge também registrar a ausência de insumos para intervenções nos 
territórios. 

Na oportunidade, vale socializar que a técnica social em Psicologia, ligado  
a equipe 1, solicitou seu desligamento do programa, no ultimo dia do mês, em 
virtude de ter recebido melhor proposta profissional. Ressalta-se que a referida  
funcionária estava a menos de um mês, estando ainda na fase de entrosamento 
e reconhecimento tanto das ações como da equipe. Assim, infere-se o quanto 
de mexida, fragilizada encontra-se tal equipe, em virtude da instabilidade de 
profissionais. 

Destarte, fora solicitada intervenção da consultoria junto ao Atitude nas 
Ruas. A idéia é oportunizar uma reunião onde seja revista pratica em território, 
novas estratégias de abordagens. Enfim, o intuito é revisitar os pilares que 
sustentam o trabalho na rua dentro do ATITUDE. Será agendada no próximo 
mês, o inicio desse momento. 

Como dificuldades enfrentadas, ainda, urge registrar a falta de acesso a 
internet, fato que inviabiliza, por vezes, a alimentação dos dados da planilha 
diária. 

 
 

6. AÇÕES INTEGRADAS E DE IMPACTO: 

 
Foram realizadas ações integradas com Segurança Cidadã, junto ao 

Curado, Muribeca, Prazeres, Piedade, Jaboatão Velho, Cavaleiro,  além das 
ações provocadas pelas estações do Governo Presente, responsáveis pelas 
ocupações sociais. 

 

ARTICULAÇOES COM A REDE: 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Houve a necessidade de articulação junto ao CRAS de Socorro, Piedade, 
Jaboatão Velho, CAPS AD, CAPS Livremente, CAPS Jose Lucena, CAPS 
Eulampio Cordeiro, Estações do Governo Presente de Cajueiro Seco, Afogados, 
Ibura, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, unidades prisionais ( 
PJALLB, APAMFE e Colonia Feminina) e CASEM. 

 

 
Quadro descritivo de outras ações: 
  

     

DATA 
ATIVIDADE 

LOCAL (bairro) 

OBJETIVO 
DA 
ATIVIDADE 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

RESPONSÁVEI
S PELA AÇÃO 

STATUS 
ATUAL 

01.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuário 

Escuta da demanda atual 
do usuário, que vem com 
boa organização e  sem 
fazer uso de substancias 
psicoativas, focando no seu 
cuidados e de seus filhos. 

Atitude nas 
Ruas II 

    Em 
Andamento 

01.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuária 

Usuária em conflitos 
familiares, em 
consequencia de suas 
recaídas, realizado escuta e 
intervenções pontuais 
quanto as estratégias de 
redução de danos 

Atitude nas 
Ruas II 

    Em 
Andamento 

01.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuária 

Usuária  com boas 
evoluções e sem fazer uso 
de substancias psicoativas.  

Atitude nas 
Ruas II 

    Em 
Andamento 

02.09.2014 

Palestra/Se
minário 

Recife 
Capacitar 
Profissionais 

Capacitação junto com a 
equipe do Atitude Recife e a 
SDS, Promotoria e 
Coordenações , para as 
intervenções das Unidades 
Moveis 

Atitude nas 
Ruas I, II e III, 
Coorde nação, 
Supervisão e 
Administrativo Concluído 

03.09.2014 
Visita 
Domiciliar 

Barra de 
Jangada 
(Guruji) 

Acompanhar 
Usuário 

Escuta da demanda familiar 
e informações de que o 
usuário permanece em 
João Pessoa 

Atitude nas 
Ruas II 

    Em 
Andamento 

03.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Cajueiro Seco 
Acompanhar 
Usuária 

A usuária não estava na 
localidade, deixamos 
informativos de nossa 
passagem 

Atitude nas 
Ruas II 

    Em 
Andamento 

03.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Cajueiro Seco 
Acompanhar 
Usuária 

Usuária sem condições de 
falar, sob efeito de SPAs, 
escuta da familia que fala 
sobre as intervenções do 
CAPS AD, porém a mesma  
não está aderindo 

Atitude nas 
Ruas II 

    Em 
Andamento 

03.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Cajueiro Seco 
Acompanhar 
Usuária 

Usuária com boas 
evoluções e orientada a 
retornar ao PSF para 
cuidados de saúde. 

Atitude nas 
Ruas II 

    Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

03.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Cajueiro seco 
Acompanhar 
Usuário 

No momento o usuário 
estava na escola, escuta da 
familia que traz informações 
positivas em relação ao Uso 
de SPAs, já que o mesmo 
não  vem fazendo. 

Atitude nas 
Ruas II 

    Em 
Andamento 

03.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Barrade 
jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Escuta e intervenções 
pontuais quanto as 
estratégias de redução de 
danos, no sentido de 
reforçar positivamente a 
postura do usuário 

Atitude nas 
Ruas II 

    Em 
Andamento 

03.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Barrade 
jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Escuta e intervenções 
pontuais quanto as 
estratégias de redução de 
danos, no sentido de 
reforçar positivamente a 
postura do usuário 

Atitude nas 
Ruas II 

    Em 
Andamento 

03.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Barrade 
jangada 

Acompanhar 
Usuário 

Escuta e intervenções 
pontuais quanto as 
estratégias de redução de 
danos, no sentido de 
reforçar positivamente a 
postura do usuário 

Atitude nas 
Ruas II 

    Em 
Andamento 

03.09.2014 
Articulação 
de Rede 

Brasilia teimosa 
Pactuar 
ações  

Articulação com a Equipe 
do Governo Presente para  
pactuação de ações e 
intervenções integradas na 
Comunidade de  Brasília 
Teimosa 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

03.09.2014 
Reunião 

Brasilia teimosa 
Integrar 
Rede  

Reunião com foco em 
ações integradas na 
Comunidade de Brasilia 
Teimosa focando Drogas e 
Prostituição., Ficou como 
resultado, um  proximo 
contato com a Rede SUS e 
SUAS e ONGS e outras 
Instituições, onde o 
Programa Atitude será 
apresentado. 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

04.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Guararapes 
Acompanhar 
Usuário 

Visita solicitada pela familia,  
resultando na escuta do 
usuário e pós avaliação 
encaminhado ao Apoio 
Jaboatão para modalidade 
pernoite devido ao seu risco 
na comunidade 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

04.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Imbiribeira (Ilha 
de Deus) 

Acompanhar 
Usuário 

Escuta da situação atual e 
elaborações quanto a 
possibilidades de 
estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

04.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual Imbiribeira (Ilha 

de Deus) 
Acompanhar 
Usuário 

Intervenções pontuais 
quanto as estrategias de 
redução de danos e 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

orientação ao seu 
tratamento no PSF; 

04.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Imbiribeira (Vila 
da Imbiribeira) 

Acompanhar 
Usuária 

Escuta da demanda atual 
da usuária, que vem com 
boa evolução e  sem fazer 
uso de substancias 
psicoativas, focando no seu 
cuidados e de seus filhos. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

04.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Imbiribeira (Vila 
da Imbiribeira) 

Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
escuta da familia, visto o 
mesmo não foi encontrado 
na localidade 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

04.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Imbiribeira (Ilha 
de Deus) 

Acompanhar 
Usuário 

Escuta da situação atual e 
elaborações quanto a 
possibilidades de 
estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

05.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Brasillia 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Informações sobre a 
situação atual da usuária, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

05.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Brasillia 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Informações sobre a 
situação atual da usuária, 
escuta da familia, visto o 
mesmo não foi encontrado 
na localidade 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

05.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Brasillia 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Escuta da situação atual e 
elaborações quanto a 
possibilidades de 
estratégias de redução de 
danos 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

05.09.2014 

Articulação 
de Rede 

Imbiribeira ( 
Ilha de Deus) Pactuar ação 

Articulação com o 
Coordenador da ONG 
Carangueijo Uça, para 
entrega de livros literarrios 
e pactuação de palestras na 
Radio comunitária 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

06.09.2014 

Acompanha
mento em 
grupo 

Cavaleiro 
acompanhar 
os usuarios 

Acompanhamos o grupo no 
mercado de cavaleiro  
gerando escuta da 
demanda e apresentação 
da nova tecnica da equipe. 

atitude nas ruas 
I 

em 
andamento 

06.09.2014 

acompanha
mento 
individual 

Cavaleiro 
acompanhar  
usuario 

Usuario não se encontrava 
em casa, fomos recebidos 
pela genitora que nos 
informou que o usuario está 
fazendo uso de maconha e 
alcool.   

atitude nas ruas 
I 

em 
andamento 

06.09.2014 
Abordagem 
de Rua 

Pacheco 
Indentificar e 
Sensibilizar 

Abordagem à população 
local, informando sobre o 
Programa Atitude e  
sensibilização para 
identificação de usuários 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 



 
                                                                                                                                                  
 

 

06.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Pacheco 
Acompanhar 
familiar 

Escuta dos familia e 
intervenções na dinamica 
entre o usuário e seus 
familiares 

Atitude nas 
Ruas II  Concluído 

06.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

06.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário não localizado, 
escuta da familia e 
informações sobre as 
evoluções positivas do 
mesmo 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

06.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

06.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

06.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

06.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Brasília 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuário 

Usuário em uso intenso de 
SPAs,                                                                                       
coloca-se desejante de 
retornar ao Atitude, em 
escuta a familia relata 
aguardar exames do 
usuários para seu possivel 
retorno à Comunidade 
terapeutica em Igarassu 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

01.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário fez uso intenso  de 
SPAs,  falou que  está com 
a rotina sexual ativa, 
falamos sobre o uso de 
preservativo no momento 
da relação. E entregamos 
preservativo e 
conversamos sobre 
Redução de danos. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

01.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Boa Viagem 
Indentificar e 
Sensibilizar 

Abordagem  informando 
sobre o Programa Atitude e  
sensibilização para 
cuidados. 

Atitude nas 
Ruas I Concluido 

03.09.2014 

Acompanha
mento em 
grupo 

Curado 
Acompanhar 
usuários 

Apresentar aos usuários  a 
nova Técnica de Referência 
da equipe 1 , e fizemos um 
diálogo de breve 
apresentação entre ambas 
as partes. 

Atitude nas 
Ruas I Concluido 



 
                                                                                                                                                  
 

 

03.09.2014 

Articulação 
de Rede 

Curado 
Pactuar 
ações  

Apresentar a equipe do 
CRAS , a Técnica de 
Referência, e articular 
ações no território. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

04.09.2014 
Reunião 

Cavaleiro Discutir caso 

Foi discutido o caso de uma 
usuária que está em 
situação de rua em 
Cavaleiro,  junto com seu 
companheiro, após 
debatermos ficou definido 
que o caso desta usuária 
será levantado para debate 
novamente na reunião de 
rede do dia 18.09 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

04.09.2014 
Busca Ativa 

Moreno 
Identificar e 
sensibilizar 

Não encontramos usuário 
na residência, de inicio 
fizemos a escuta da família, 
que se encontra em 
sofrimento devido a 
situação  do usuário. 
Depois de um tempo o 
usuário chegou na 
residência , fizemos o 
acolhimento do mesmo  que 
apresenta dúvida na idéia 
de se tratar , e o caso do 
mesmo é delicado já que 
ele apresentar transtorno e  
faz uso de medicação 
controlada. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

05.09.2014 
Busca Ativa 

Boa Viagem 
Identificar e 
sensibilizar 

Realizada busca , e no local 
não localizamos o usuário , 
mas as informações que 
tivemos no local é que ele 
está em liberdade. 

Atitude nas 
Ruas I Concluido 

09.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Socorro 
Acompanhar 
Usuário 

Em escuta o usuário 
reforçou a vontade de 
estudar e de ir conhcer o 
CAPS ADi , e que sempre 
chama sua mãe, então a 
equipe após a sensibilizar a 
mãe , acompanhamos o 
usuário e a genitora para o 
CAPS ADi , o mesmo fez 
triagem e vai ficar 3 dias 
sendo acompanhado. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

09.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Socorro 
Acompanhar 
Usuário 

O usuário estava na escola, 
feito escuta da genitora que 
informa que o mesmo está 
mais calmo.  

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

09.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Socorro 
Acompanhar 
Usuário 

O usuário estava na escola, 
feito escuta da genitora que 
informa que o mesmo está 
mais calmo. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

09.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Vila Piedade 
Acompanhar 
Usuário 

A equipe 1 se apresentou a 
usuária, que informou que 
deseja voltar a fazer seu 
tratamento no CAPS Adi, 
feita articulação com o 
CAPS Adi, e ficou 
combinado que na segunda 
vamos fazer um 
acompanhamento junto 
com o CAPS Adi. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

10.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Piedade 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos com á sua 
mãe por telefone, onde ela 
informou para nossa equipe 
que o mesmo encontra-se 
em uso e fica muito pouco 
em casa. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

10.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos com á  sua 
irmã, onde ela estava muito 
abatida por conta do 
falecimento do seu irmão, 
que á equipe fazia seu 
acompanhamento. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

10.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Marcos Freire 
Acompanhar 
Usuária 

Conversamos com á 
usuária sobre redução de 
danos, e também sobre o 
seu uso intenso. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

10.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Cajueiro Seco 
Acompanhar 
Usuária 

Escuta da usuária que 
permanece em uso intenso  
e em conflitos familiares, 
realizado intervenção 
pontuais e esclarecimentos 
às familia 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

10.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Cajueiro Seco 
Acompanhar 
Usuária 

Usuária não localizada , 
escuta da familia sobre a 
situação atual, permanece 
em uso esporádico de 
SPAs 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

10.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada  

Acompanhar 
Usuário 

Em escuta o usuário 
apresenta-se com boas 
evoluções e permanece nas 
estratégias de redução de 
danos. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

10.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada  

Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

10.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Barra de 
Jangada  

Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

10.09.2014 

Articulação 
de rede 

Cajueiro Seco 
Pactuar 
ações  

Articulação com o CRAS de 
Barra de Jangada, para 
pactuação de 
acompanhamentos. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 



 
                                                                                                                                                  
 

 

10.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Marcos Freire 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa. 

Atitude nas 
Ruas lll   

10.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Marcos Freire 
Acompanhar 
Usuária 

Conversamos com á 
usuária sobre redução de 
danos, e também sobre o 
seu uso intenso. 

Atitude nas 
Ruas lll   

10.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Marcos Freire 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objétivos do programa. 

Atitude nas 
Ruas lll   

10.09.2014 

Articulação 
de Rede 

Prazeres 

Obtér 
informações 
sobre 
usuário 

Fomos no CAPS AD, em 
Prazeres falar com á equipe 
sobre um usuário que não 
estar mais vindo para o 
nosso programa, e que não 
foi mais visto por nenhuma 
equipe. 

Atitude nas 
Ruas lll   

10.09.2014 

Articulação 
de Rede 

Prazeres 

Obtér 
informações 
sobre 
usuário 

Fomos no CAPS AD, em 
Prazeres falar com á equipe 
sobre um usuário que não 
estar mais vindo para o 
nosso programa, e que não 
foi mais visto por nenhuma 
equipe. 

Atitude nas 
Ruas lll   

08.09.2014 
Reunião 

Ibura 
Pactuar 
ações  

Reunião feita para 
conhecer as abordagens da 
policia comunitária, 
conhecer a unidade móvel 
que no momento não foi 
possível pois a unidade 
estava em manutenção. 

Atitude nas 
Ruas lll   

10.09.2014 

Acompanha
mento em 
grupo 

Curado 
Acompanhar 
usuários 

Os usuários estão fazendo 
bicos no Mercado do 
Curado,   conversar rápida 
para não atrapalhas as 
atividades deles. 

Atitude nas 
Ruas lll   

10.09.2014 

Acompanha
mento em 
grupo 

Cavaleiro 
Acompanhar 
usuários 

Os usuários estavam 
fazendo uso intenso no 
local , a equipe começou a 
intervenção , mas equipe 
teve que se retirar devido a 
chegada do traficante. 

Atitude nas 
Ruas lll   

10.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
Usuário 

Foi feita a escuta do usuário 
, mas teve que ser 
interrompida devido a 
chegada do traficante.  

Atitude nas 
Ruas l   

10.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Cavaleiro 
Acompanhar 
Usuário 

O usuário não estava , 
então sua genitora nos 
informou que o mesmo está 
fazendo um bico. 

Atitude nas 
Ruas l   

10.09.2014 

Articulação 
de Rede 

Curado II 
Pactuar 
ações  

Foi conversado sobre uma 
ação no território , onde foi 
sugerido pela Gerente do 
CRAS que , fosse feita uma  
visita no PSF do curado V, 
para falarmos das 

Atitude nas 
Ruas l   



 
                                                                                                                                                  
 

 

demandas o território está 
apresentando. 

10.09.2014 

Articulação 
de Rede 

Curado V 
Pactuar 
ações  

Em visita ao PSF , a 
coordenadora se mostrou 
disponibilidade para 
pactuar ações  no território, 
e nos informou da demanda 
do Grupo LGBT no local, vai 
entrar em contato  com a 
Rede dos Direitos Humanos 
e ficamos de retornar na 
quarta para saber 
pactuarmos a ação. 

Atitude nas 
Ruas l   

11.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Moreno 
Acompanhar 
Usuário 

O usuário estava dormindo 
, e sua genitora nos 
informou que veio procurar 
o Apoio de Jaboatão mas o 
mesmo fugiu, orientamos 
que a mesma cuide 
primeiro da saúde dele , e 
buscar atendimento no 
CRAS e no CAPS Adi. 

Atitude nas 
Ruas l   

11.09.2014 

Articulação 
de Rede 

Moreno 

Mapeamento 
da rede e 
articulação 

Não foi possível fazer o 
mapeamento e articuação 
com a rede pois é feriado na 
cidade. 

Atitude nas 
Ruas l   

11.09.2014 
Busca Ativa 

Moreno 
Identificar e 
sensibilizar 

A usuária não se 
encontrava na residência , 
fizemos a escuta dos pais, 
com o intuito de fazer 
encaminhamentos para a 
rede de assistência e saúde 
, mas o Pai já esta com todo 
o encaminhamento 
inclusive como o 
encaminhamento do juiz 
para a mesma realizar 
tratamento. 

Atitude nas 
Ruas l   

11.09.2014 

Articulação 
de Rede 

Imbiribeira (Ilha 
de Deus) 

Pactuar 
ações  

Articulação com a Equipe 
da ONG Carangueijo Uça, 
para confirmar a entrevista 
na radio comunitária, porém 
foi remarcada para um dia 
ainda a ser definido 

Atitude nas 
Ruas lI Concluido 

11.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Imbiribeira (Ilha 
de Deus) 

Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas lI 

Em 
Andamento 

11.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Imbiribeira (Ilha 
de Deus) 

Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas lI 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

11.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Imbiribeira (Ilha 
de Deus) 

Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas lI 

Em 
Andamento 

11.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Afogados 
Acompanhar 
Usuária 

Usuária com boas 
evoluções , encaminha-la 
ao CRAS da localidade. 

Atitude nas 
Ruas lI 

Em 
Andamento 

11.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Afogados 
Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas lI 

Em 
Andamento 

08.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuária 

Escuta da usuária e 
orientações quanto as 
estratégias de redução de 
danos, visto que vem em 
uso de SPAs de modo 
moderado. 

Atitude nas 
Ruas l   

08.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuário 

Acompanhamento do 
usuário que vem com boas 
evoluções em relação as 
estratégias de redução de 
danos. Realizado escuta e 
intervenções pontuais. 

Atitude nas 
Ruas l   

08.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuário 

 Acompanhamento do 
usuário que vem com boas 
evoluções em relação as 
estratégias de redução de 
danos. Realizado escuta e 
intervenções pontuais. 

Atitude nas 
Ruas l   

01.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Pina 
Divulgar o 
programa Divulgar o programa. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

01.09.2014 

Acompanha
mento em 
grupo 

Pina 
Acompanhar 
usuários 

A equipe encontrou os 
mesmos fazendo uso, 
Distribuimos preservativos 
e agua, na perspectivas da 
abordagem de reduçaõ de 
danos. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

01.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pina 
Acompanhar 
usuária 

Usuária estava bastante 
desogarnizada, a equipe a 
sensibilizou e levamos ate o 
serviço. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

01.09.2014 

Deslocame
nto de 
usuário 

Pina 
Deslocar 
Usuário 

Deslocamos a usuária para 
o apoio. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

01.09.2014 

Outras 
ações 

Prazeres 
Administrativ
o 

A equipe realizou ação 
administrativa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

03.09.2014 

Deslocame
nto de 
usuário 

Candeias 
Deslocar 
Usuário 

A equipe deslocou usuária 
e a Tecnica de qualidade de 
vida ate o Centro de 
Referencia da Mulher. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

03.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Marcos Freire 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

03.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Marcos Freire 
Acompanhar 
usuária 

A equipe conversou com a 
usuária sobre cuidados, 
redução de danos e a 
importacia da família. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

03.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Marcos Freire 
Acompanhar 
usuário 

Usuário disse que esta bem 
e tem usado, mas não esta 
saindo do controle. A 
equipe reforçou fala sobre 
cuidados. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

03.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Usuário disse que esta 
trabalhando e esta usando 
pouco, a equipe disse pro 
mesmo tentar continuar da 
forma que esta pois isso 
traria muito benefícios. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

03.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Ibura 
Acompanhar 
usuário 

Segundo pai do mesmo, há 
algum tempo, o filho esta 
pelas ruas e não manda 
noticias. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

03.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Marcos Freire 
Demanda da 
Família 

A equipe conversou com a 
esposa do usuário, a 
mesma estava bastante 
angustiada, a equipe falou 
da importância da reunião 
de Família, que isso a 
ajudaria a mesma a lhe dar 
melhor com a situação. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

03.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Marcos Freire 
Demanda da 
Família 

Conversamos com a mae 
da usuária, a mesma disse 
que a relação com a filha 
tem melhorado, a equipe 
reforçou a convidando para 
a reunião de família no 
serviço. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

03.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Marcos Freire 
Demanda da 
Família 

A equipe realizou escuta da 
mae do usuário, a mesma 
estava bem angustiada, a 
equipe convidou a mesma a 
participar da reunião de 
Família no serviço, para 
assim de alguma forma a 
ajuda-la a lhe dar melhor 
com a situação. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

03.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Ibura 
Demanda da 
Família 

Os pais do usuário  falaram 
que, não tiveram mais 
informaçoes sobre o filho, 
mas estao muito 
preocupados por não ter 
noticias. A equipe ficou de 
passar noticias caso 
encontrasse-o pela rua. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

04.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Recife 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

04.09.2014 

Articulação 
de Rede 

recife 
Articular com 
a rede 

A equipe do governo 
presente, ligou para equipe 
para saber como fazer para 
atendimento de usuário, 
orientamos a procurar o 
serviço Atitude mais 
proximo. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

05.09.2014 

Outras 
ações 

Candeias 
Administrativ
o 

A equipe foi ate o intensivo 
de Candeias, para realizar 
ação administrativa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

05.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuária 

Usuária disse que esta 
ficando na rua, pois 
segundo a mesma ela não 
pode voltar para onde mora, 
a equipe a orientou a 
mesma a procurar o 
serviço. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

05.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Usuário disse que está 
usando, sendo esse uso  
feito com o dinheiro que 
ganha do artesanato que 
ele faz, falou que esta se 
cuidando mais, tendo 
controle  do uso. A equipe 
reforçou com redução de 
danos. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

05.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Encontramos o usuário em 
prazeres, o mesmo esta 
trabalhando como 
flanelinha, o mesmo disse 
que esta conseguindo 
controlar o uso, a equipe 
reforçou com redução de 
danos. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

05.09.2014 
Visita 
domiciliar 

      
Atitude nas ruas 
III 

em 
andamento 

08.09.2014 

Mapeament
o 

Muribeca 
Explorar 
área 

A equipe estava 
conhecendo melhor a área 
e procurando redes pelo 
local. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
andamento 

08.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Muribeca 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
andamento 

08.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Muribeca 
Demanda da 
Família 

A equipe conversou com a 
genitora do usuário, a 
mesma disse que esta mais 
tranqüila e que o filho tem 
usado menos. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
andamento 

08.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Muribeca 
Demanda da 
Família 

A equipe não encontrou o 
pessoal em casa. 

Atitude nas ruas 
III concluido 

08.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Muribeca 
Demanda da 
Família 

Na residência só estava a 
avó do usuário, segundo a 
mesma ele tem usado 
muito, a equipe ficou de 

Atitude nas ruas 
III concluido 



 
                                                                                                                                                  
 

 

voltar e tentar encontrar o 
mesmo. 

08.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Muribeca 
Acompanhar 
usuário 

Usuário tem diminuido uso, 
a equipe reforçou a redução 
de danos. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

08.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Muribeca 
Acompanhar 
usuário 

A equipe teve informações 
do mesmo através da avó. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

08.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Muribeca 
Acompanhar 
usuária 

Segundo a genitora da 
usuária, a mesma continua 
trabalhando e so tem usado 
nos fins de semana. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

08.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Muribeca 
Acompanhar 
usuária   

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

08.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Piedade 
Acompanhar 
usuário 

A equipe encontrou usuário, 
o mesmo disse que esta 
muito bem e esta 
trabalhando de motorista, o 
mesmo  encontra-se no 
aluguel social que o 
dispositivo do serviço. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

09.09.2014 
Reunião 

Engenho do 
meio Alinhamento 

A equipe foi ate a unidade 
Prisional Feminina, discutir 
sobre os Grupos realizados 
na unidade pelo Programa 
e avaliar novos encontros. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

11.09.2014 

Acompanha
mento em 
grupo 

Totó 
Acompanhar 
usuários 

A equipe realizou grande 
grupo, com  dinamica, 
conversa sobre cuidados e 
reduçõ de danos. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

12.09.2014 

Ação 
Integrada 

Olinda 
Divulgar o 
programa 

Ação Integrada gerando 
pessoas abordadas, 
capacitações , palestras 
ofocinas socioeducativas. 

Atitude nas 
Ruas Recife, 
Cabo, Jaboatão 
e Caruaru Concluído 

15.09.2014 
Articulação 
de Rede 

Candeias     
Atitude nas ruas 
III Concluido 

15.09.2014 

Outras 
ações 

Prazeres     
Atitude nas ruas 
III Concluido 

15.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Ibura 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III 

em 
andamento 

15.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Ibura 
Demanda da 
Família 

A equipe conversou com o 
pai do usuário, o mesmo 
disse que o filho apareceu e 
estava bastante 
desorganizado, a equipe 
disse para o mesmo que iria 
avaliar o caso já que não 
estamos conseguindo  
encontra-lo.     



 
                                                                                                                                                  
 

 

15.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Ibura 
Demanda da 
Família 

A mae da usuária estava 
bastante angustiada, a 
equipe realizou escuta e a 
convidou para participar da 
reunião de Família  no 
serviço.     

15.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Ibura 
Acompanhar 
usuária 

Segunda amiga da usuária 
a mesma esta sem fazer 
uso e esta se organizando. 

Atitude nas ruas 
III concluido 

15.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Ibura 
Acompanhar 
usuária 

Usuária esta bastante 
desorganizada, a equipe a 
convidou a vir ate o serviço. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

15.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Ibura 
Acompanhar 
usuário 

Usuário apareceu na 
residencia da irmã, a equipe 
conversou com a mesma e 
ela trouxe que o mesmo era 
muito desorganizado. A 
equipe ficou de ver o melhor 
encaminhamento pro 
mesmo. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

16.09.2014 
Reunião 

Totó Alinhamento 

A equipe foi ate a unidade 
Prisional Masculina, discutir 
sobre os Grupos realizados 
na unidade pelo Programa 
e avaliar novos encontros. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

17.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Piedade 
Acompanhar 
usuário 

A equipe encontrou usuário 
bastante desorganizado, a 
equipe convidou o mesmo a 
se direcionar ate o serviço. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

17.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Ibura 
Acompanhar 
usuário 

Segundo a irmã do usuário, 
ele esta bastante 
desorganizado e precisa de 
cuidados de saúde, a 
equipe pontuou que precisa 
encontrar o mesmo para 
uma avaliação. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

17.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Ibura 
Demanda da 
Família 

A equipe realizou escuta da 
genitora da usuária, a 
mesma trouxe que tem 
muitos conflitos com a filha, 
a equipe fez uma reflaexao 
com a mesma em relação 
as situações que estao 
acontecendo. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

17.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Jardim Piedade 
Demanda da 
Família 

A equipe visitou residencia 
da família do usuário que 
esta no pernoite, no intuíto 
de sensibilizamos a  
aproximar-se do mesmo, 
mas o pessoal estava 
dormindo e a equipe 
conversou com um irmão 
do mesmo. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

17.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Marcos Freire 
Demanda da 
Família 

Os pais do usuário estao 
mais tranquilos, pois o filho 
tem não esta saindo de 
casa assim se preocupam 
menos, a equipe convidou 
os mesmos a participar da 
reunião de família. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

17.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Ibura 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

17.09.2014 

Mapeament
o 

Marcos Freire 
Explorar 
área 

A equipe foi conhecer 
melhor a área, e      ver suas 
redes. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

19.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Prazeres 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

19.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Marcos Freire 
Acompanhar 
usuária 

A equipe encontrou a 
mesma muito bem, 
segundo a usuária, esta 
conseguindo se organizar  e 
ta fazendo tratamento 
ortodôntico, a equipe 
reforçou, falando sobre a 
importância desses 
cuidados. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

19.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Marcos Freire 
Acompanhar 
usuário 

Usuário esta abusando de 
SPA, a equipe tentou 
sensibiliza-lo a vir ate o 
serviço, o mesmo falou que 
ainda não tava no momento 
dele e deixasse pra outro 
momento. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

19.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Marcos Freire 
Acompanhar 
usuário 

Segundo a avó do mesmo, 
ele teria ido passar o fim de 
semana na casa da tia, no 
Bairro de Maranguape. 

Atitude nas ruas 
III   

19.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Marcos Freire 
Demanda da 
Família 

A genitora da usuária, disse 
que esta com a relação 
muito boa com a filha, 
depois das interven ções da 
equipe ela tem conseguido 
manter a melhor forma de 
dialogar com a mesma. 

Atitude nas ruas 
III Cocluido 

19.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Marcos Freire 
Demanda da 
Família 

A esposa do usuário disse 
que já não sabe o que fazer, 
a mesma disse que tenta de 
todas as maneiras que ele 
não saia para usar, a 
equipe esta avaliando a 
melhor maneira para 
realizar intervenção. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

22.09.2014 

Acompanha
mento em 
grupo 

Engenho do 
meio 

Acompanhar 
usuárias 

A equipe realizou grupo na 
unidade prisional feminina, 
o momento hoje foi para 
todos se conhecerem e 
falar sobre a proposta do 
Programa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

20.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos com os 
usuários sobre redução de 
danos e objetivos do 
programa, e seus 
planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

20.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos com os 
usuários sobre redução de 
danos e objetivos do 
programa, e seus 
planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

20.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos com os 
usuários sobre redução de 
danos e objetivos do 
programa, e seus 
planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

20.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos com os 
usuários sobre redução de 
danos e objetivos do 
programa, e seus 
planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

20.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Piedade 
Acompanhar 
Usuário 

Fomos em Piedade onde 
encontramos os usuários 
dormindo, deixamos um 
panfleto ao lado deles. 

Atitude nas ruas 
III   

20.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Piedade 
Acompanhar 
Usuária 

Fomos em Piedade onde 
encontramos os usuários 
dormindo, deixamos um 
panfleto ao lado deles. 

Atitude nas ruas 
III   

20.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Muribeca 
Acompanhar 
Usuário 

Fomos na casa do usuário 
onde conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa. 

Atitude nas ruas 
III   

20.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Muribeca 
Acompanhar 
Usuário 

Fomos na casa do usuário 
onde conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa. 

Atitude nas ruas 
III   

20.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Muribeca 
Acompanhar 
Usuário 

Fomos na casa do usuário 
onde conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa. 

Atitude nas ruas 
III   

20.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Muribeca 
Acompanhar 
Usuário 

Fomos na casa do usuário 
onde conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa. 

Atitude nas ruas 
III   

20.09.2014 

Divulgação 
do 
Programa 

Ibura 
Divulgar o 
programa 

Fomos na Escola  Florestan 
Fernandes no Ibura, numa 
ação do Governo Presente, 
onde fizemos á divulgação 
do programa. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 

20.09.2014 
  

      
Atitude nas ruas 
III 

Em 
andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

22.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Boa Viagem 
Divulgar o 
programa 

Encontramos uma senhora 
no Dona Lindu, que é mãe 
de usuário de crack, onde 
estava bastante fragilizada, 
devido o uso abusivo do 
filho, informamos sobre o 
programa e ficamos de 
sensibilizar o filho , 
apresentando o programa , 
mas no local informado o 
filho não se encontrava. 

Atitude nas ruas 
I 

Em 
andamento 

22.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Boa Viagem 
Divulgar o 
programa 

Encontramos o usuário em 
Boa Viagem , onde após a 
apresentação do Programa 
o mesmo teve interesse em 
conhecer o espaço, a 
equipe o acompanhou para 
o Apoio e após avaliação da 
equipe o mesmo ficou como 
diarista. 

Atitude nas ruas 
I concluído 

22.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
Usuário 

O  usuário não quis 
conversar com a equipe 
pois já estava com dinheiro 
para uso, e já estava de 
saída. 

Atitude nas ruas 
I 

Em 
andamento 

22.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
Usuário 

Encontramos o usuário no 
local de costume , informa 
que teve uso abusivo no dia 
anterior devido as 
festividades, fornecemos 
água para o mesmo, 
conversamos sobre a 
redução de danos ,  o 
mesmo falou de sua família 
. 

Atitude nas ruas 
I 

Em 
andamento 

22.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Boa Viagem 
Acompanhar 
Usuário 

O usuário estava sem uso, 
fazendo "bico" no Extra de 
Boa Viagem, contou como 
foi o final de semana , 
falamos sobre o uso de 
preservativo e redução de 
danos. 

Atitude nas ruas 
I 

Em 
andamento 

23.09.2014 
Busca Ativa 

Vila Rica 
Identificar e 
sensibilizar 

O usuário  faz uso de alcool 
abusivo, mas informa que 
tem controle sobre o uso , a 
equipe identificou sendo 
questões de 
relacionamento entre ele e 
a esposa, feito a escuta 
dele, e que o programa está 
disponível para encaminhar 
o mesmo para cuidados , 
informou que não deseja no 
momento mas que se 
precisar vai nos procurar. 

Atitude nas ruas 
I Concluido 



 
                                                                                                                                                  
 

 

23.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Vila Rica  
Acompanhar 
Usuário 

O usuário não estava em 
casa, pois foi para o CAPS 
ADi, sua genitora informou 
que ele está agressivo , 
fazendo uso escondido . 
Conversamos e 
sensibilizamos sobre a 
recaída fazer parte do 
processo. 

Atitude nas ruas 
I 

Em 
andamento 

23.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jabotão 
Acompanhar 
Usuário 

O usuário informou que tem 
uma audiência amanhã, e 
que teve ontem na GPCA 
com sua genitora por causa 
da sua namorada,   
informou que esta fazendo 
uso de comprimidos , 
conversamos sobre as 
consequências deste uso , 
mas o mesmo informou que 
iria sair,  e foi feita a escuta 
da genitora. 

Atitude nas ruas 
I 

Em 
andamento 

23.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jaboatão 
Acompanhar 
Usuário 

O usuário esta se 
organizando nas rotinas da 
sua casa, conversou sobre 
um amigo que fazendo 
convites para brincar de 
roleta russa, então falamos 
do perigo desta brincadeira 
e as consequências que 
isso pode ocasionar .  

Atitude nas ruas 
I 

Em 
andamento 

23.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Moreno 
Acompanhar 
Usuário 

A  usuária não estava em 
casa, sua genitora informou 
que ela está na rua , e que 
tinha visto ela ontem nas 
proximidades da escola que 
estudava , feita a escuta da 
mãe que está bastante 
adoecida com a situação.  

Atitude nas ruas 
I 

Em 
andamento 

23.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Moreno 
Acompanhar 
Usuário 

A principio o usuário não 
estava , e a mãe contou 
sobre o atendimento do 
CAPS, informando que o 
usuário não iria ser 
atendido pelo serviço, 
quando o usuário chegou 
conversou sobre sua 
semana  e  reforçamos o 
uso de medicamento 
regular prescrito pelo 
médico. 

Atitude nas ruas 
I 

Em 
andamento 

24.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Prazeres 
Divulgar o 
programa 

Passar informações sobre o 
programa. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

24.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Jardim Piedade 
Demanda da 
Família 

A equipe foi ate a residencia 
do usuário que esta no 
pernoite, na tentativa dos 
vinculos familiares retomar. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 



 
                                                                                                                                                  
 

 

24.09.2014 

Deslocame
nto de 
usuário 

Candeias 
Deslocar 
Usuário 

A equipe deslocou usuário 
ate sua residencia, para 
atendimento familiar. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

24.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuária 

Usuária esta bastante triste, 
pois a mesma sofreu 
aborto. A equipe realizou 
reflexão em relação ao que 
a mesma planeja daqui pra 
frente. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

24.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Usuário trouxe para equipe 
que não esta mais usando 
Crack, contiua fazendo uso 
de Maconha e esta se 
organizando em busca de 
trabalho. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

24.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Segundo amigo do usuário, 
o mesmo está  fazendo uso 
intenso. A equipe identificou  
o local que o mesmo fica e 
ficamos de retornar. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

24.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
usuário 

Usuário disse que gostaria 
de ficar na pernoite no 
serviço, pois está muito 
desorganizado. A equipe 
esta avaliando o caso. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

24.09.2014 

Deslocame
nto de 
usuário 

Candeias 
Deslocar 
Usuário 

O motorista da equipe 
deslocou usuários do apoio 
ate o teatro Santa Izabel, 
em Recife. 

Atitude nas ruas 
III Concluido 

24.09.2014 

Acompanha
r Grupo 

Curado II 
Acompanhar 
usuários 

Os usuários estavam 
fazendo uso de alcool , e se 
destacou entre eles um 
usuário que fez uso de 
crack, foi feita a intervenção 
sobre redução de danos , e 
apresentando o programa  
e seus benificios 
novamente , mas usuário 
no momento não 
apresentou interesse. 

Atitude nas ruas 
I 

Em 
Andamento 

24.09.2014 

Palestra/Se
minário 

Dois Carneiros 
baixo 

Divulgar o 
programa 

Foi realizada a paslestra 
sobre drogras e divulgação 
do programa por solicitação 
da Segurança Cidadã em 
parceria  com a Educação , 
pois a escola está 
vulnerável ao uso e venda 
de drogas. 

Atitude nas ruas 
I Concluido 

25.09.214 

Acompanha
mento 
Individual 

Marcos Freire 
Acompanhar 
usuário 

Usuário está bastante 
desorganizado, vendendo 
Crack para poder ter seu 
consumo. A equipe falou 
sobre os riscos que o 
mesmo está vivenciando e 
propôs para o mesmo tentar 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

outras possibilidades, ate 
procurar o serviço. 

25.09.214 

Acompanha
mento 
Individual 

Marcos Freire 
Acompanhar 
usuário 

Usuário nesse momento 
esta em cuidado com a 
saúde, mas disse que 
pretende vir ate o serviço. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

25.09.214 

Visita 
Domiciliar 

Marcos Freire 
Demanda da 
Família 

A genitora do usuário esta 
mantendo o filho dentro da 
residência, pois o mesmo 
esta bastante ameaçado na 
comunidade. A equipe esta 
avaliando a situação. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

25.09.214 

Visita 
Domiciliar 

Marcos Freire 
Demanda da 
Família 

A equipe conversou com a 
esposa do usuário, a 
mesma trouxe pra equipe 
que não ta fácil a situação, 
a equipe a convidou para 
participar da reunião de 
família para assim ter 
maiores orientações de 
como se colocar nos 
momentos conturbados. 

Atitude nas ruas 
III 

Em 
Andamento 

25.09.214 
Busca Ativa 

Jardim São 
Paulo 

Localizar e 
sensibilizar 

Localizada a usuária, 
porém escutamos apenas a 
familia, visto que a mesma 
saiu e não retornou. 

Atitude  nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

25.09.2014 

Articulação 
de Rede Jardim São 

Paulo 
               
Discutir caso 

Discussão do caso com a 
equipe tecnica do CAPS 
Transtorno Galdino Loreto 

Atitude  nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

25.09.2014 

Articulação 
de Rede 

Afogados 
               
Discutir caso 

Discussão  do caso e 
entrega do relatório para 
realização da busca 
solicitada. 

Atitude  nas 
Ruas II Concluído 

26.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Pina          

26.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Pina          

26.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Pina          

26.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Pina          

26.09.2014 
Visita 
Domiciliar 

Cajueiro Seco 
Acompanhar 
Usuário 

Visita para 
acompanhamento do 
usuário e seus familiares, 
junto a Tecnica de  
Referncia do Apoio 
Jaboatão, porém não havia 
ninguem em casa. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

26.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Pina 
Acompanhar 
Usuária 

Realizado visita a casa da 
usuária, porém não havia 
ninguém. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

26.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual Brasilia 

Teimosa 
Acompanhar 
Usuária 

Usuária sem fazer uso de 
SPAs, com  foco aos 
cuidados, perspectivas 
futuras de trabalho 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

26.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Brasilia 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária não localizada , 
escuta da familia sobre a 
situação atual, permanece 
em uso esporádico de 
SPAs 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

26.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Brasília 
Teimosa 

Localizar e 
sensibilizar 

Abordagem à um grupo da 
localidade que no momento 
estava fazendo uso, 
gerando cadastros de 
usuários e avaliação e 
encaminhamento de 
usuária ao Pernoite do 
Apoio Jaboatão 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

26.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Brasilia 
Teimosa 

Acompanhar 
Usuária 

Usuária sem condições de 
dialogo, pois no momento 
estava  sob efeito de SPAs. 
Utilizamos as estratégias de 
orientações de redução de 
danos. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Piedade 
Acompanhar 
Usuário 

Fomos na orla de Piedade 
onde encontramos com o 
usuário que falou á equipe 
que deseja voltar para o 
programa, já que o mesmo 
não estar conseguindo ter 
controle sobre o uso. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Piedade 
Acompanhar 
Usuária 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Piedade 
Acompanhar 
Usuária 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 
Acompanha
r Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 

Atitude nas ruas 
III   



 
                                                                                                                                                  
 

 

também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuária 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Jardim Piedade 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
Usuário 

Encontramos o Usuário, 
sobre efeito e não tivemos 
como conversar com o 
mesmo, ficamos de voltar 
em outro momento. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Cajueiro Seco 
Acompánhar 
Família 

Escuta da familia para obter 
informações da situação 
atual, o mesmo não estava 
em casa nem na localidade. 
Falamos com sua genitora. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

27.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Pacheco 
Informar e 
Sensibilizar 

Abordagem a população 
local para divulgação do 
programa e sensibilização 
de usuários 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

27.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Escuta e intervenções 
pontuais quanto as 
estratégias de redução de 
danos, no sentido de 
reforçar positivamente a 
postura do usuário 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

27.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Escuta e intervenções 
pontuais quanto as 
estratégias de redução de 
danos, no sentido de 
reforçar positivamente a 
postura do usuário 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

27.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Escuta e intervenções 
pontuais quanto as 
estratégias de redução de 
danos, no sentido de 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

reforçar positivamente a 
postura do usuário 

29.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuário 

Intervenções pontuais 
quanto a sua situação atual, 
No momento está sem fazer 
uso de crack e vem 
utilizando-se de estratégias 
de redução de danos 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

29.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário permanece em 
uso, permanece sem 
interesse de retornar a 
escola e cursos 
profissionalizantes 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

29.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

29.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuária 

Iniciando o 
acompanhamento da 
usuária que se utiliza de 
modo moderado as SPAS, 
principalmente o crack. 
Realizado escuta e 
intervenções a  fim de 
esclarecer as ações do 
Programa Atitude 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

29.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuária 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal, orientação para 
retornar ao Apoio Jaboatão 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

29.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Guararapes 
Acompanhar 
Usuária 

Reencontramos a usuária 
que vem com  boas 
evoluções , utilizando-se de 
estratégias de redução de 
danos. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

29.09.2014 

Articulação 
de Rede 

Jardim Jordão 
Discutir 
casos 

Realizado junto a equipe 
técnica do CRAS de Jardim 
Jordão discursão de casos 
encaminhados ao Atitude 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

26.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Carne de vaca 

Saber 
informações 
do Usuário 

Em visita a família a avó do 
mesmo informou que   viu o 
usuário sendo preso pela 
televisão mas não sabe 
informar onde o mesmo 
está recluso, informou que 
tem uma irmã do mesmo 
que está buscando 
informações, ciente que a 
equipe  vai tentar buscar 
informações e acompanhar 
a família. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

27.09.2014 

Acompanha
mento 
individual 

Vila Piedade 
Acompanhar 
usuária 

A usuária esta fazendo 
acompanhamento no CAPS 
ADi , e foi passado 
medicamentos onde a 
mesma está fazendo uso 
inadequado, está agressiva 
e a genitora desabafou 
falando do desejo de 
internar a usuária , ciente 
que  o Programa não 
recebe adolescentes, mas 
que o acompanhamento e a 
assistência  da rede o 
programa está 
promovendo. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Piedade 
Acompanhar 
Usuário 

Fomos na orla de piedade 
onde encontramos com o 
usuário que falou á equipe 
que deseja voltar para o 
programa, já que o mesmo 
não estar conseguindo ter 
controle sobre o uso. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Piedade 
Acompanhar 
Usuária 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Piedade 
Acompanhar 
Usuária 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 
Acompanha
r Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 

Atitude nas ruas 
III   



 
                                                                                                                                                  
 

 

seus planejamentos para o 
futuro. 

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Setúbal 
Acompanhar 
Usuária 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Jardim Piedade 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa, e 
também falamos sobre 
seus planejamentos para o 
futuro. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
Usuário 

Encontramos o Usuário, 
sobre efeito e não tivemos 
como conversar com o 
mesmo, ficamos de voltar 
em outro momento. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Acompanha
r Individual 

Prazeres 
Acompanhar 
Usuário 

Conversamos sobre 
redução de danos e 
objetivos do programa. 

Atitude nas ruas 
III   

27.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Cajueiro Seco 
Acompánhar 
Família 

Escuta da família para obter 
informações da situação 
atual, o mesmo não estava 
em casa nem na localidade. 
Falamos com sua genitora. 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

27.09.2014 

Abordagem 
de Rua 

Pacheco 
Informar e 
Sensibilizar 

Abordagem a população 
local para divulgação do 
programa e sensibilização 
de usuários 

Atitude nas 
Ruas II Concluido 

27.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Escuta e intervenções 
pontuais quanto as 
estratégias de redução de 
danos, no sentido de 
reforçar positivamente a 
postura do usuário 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

27.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Escuta e intervenções 
pontuais quanto as 
estratégias de redução de 
danos, no sentido de 
reforçar positivamente a 
postura do usuário 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

27.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Escuta e intervenções 
pontuais quanto as 
estratégias de redução de 
danos, no sentido de 
reforçar positivamente a 
postura do usuário 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

29.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuário 

Intervenções pontuais 
quanto a sua situação atual, 
No momento está sem fazer 
uso de crack e vem 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

utilizando-se de estratégias 
de redução de danos 

29.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário permanece em 
uso, permanece sem 
interesse de retornar a 
escola e cursos 
profissionalizantes 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

29.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

29.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuária 

Iniciando o 
acompanhamento da 
usuária que utiliza de modo 
moderado as SPAS, 
principalmente o crack. 
Realizado escuta e 
intervenções a  fim de 
esclarecer as ações do 
Programa Atitude 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

29.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Jardim Jordão 
Acompanhar 
Usuária 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal, orientação para 
retornar ao Apoio Jaboatão 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

29.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Guararapes 
Acompanhar 
Usuária 

Reencontramos a usuária 
que vem com  boas 
evoluções , utilizando-se de 
estratégias de redução de 
danos. 

Atitude nas 
Ruas II 

Em 
Andamento 

29.09.2014 

Articulação 
de Rede 

Jardim Jordão 
Discutir 
casos 

Realizado junto a equipe 
técnica do CRAS de Jardim 
Jordão discursão de casos 
encaminhados ao Atitude 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

26.09.2014 

Visita 
domiciliar 

Carne de vaca 

Saber 
informações 
do Usuário 

Em visita a família a avó do 
mesmo informou que   viu o 
usuário sendo preso pela 
televisão mas não sabe 
informar onde o mesmo 
está recluso, informou que 
tem uma irmã do mesmo 
que está buscando 
informações, ciente que a 
equipe  vai tentar buscar 
informações e acompanhar 
a família. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

27.09.2014 

Acompanha
mento 
individual 

Vila Piedade 
Acompanhar 
usuária 

A usuária esta fazendo 
acompanhamento no CAPS 
ADi , e foi passado 
medicamentos onde a 
mesma está fazendo uso 
inadequado, está agressiva 
e a genitora desabafou 
falando do desejo de 
internar a usuária , ciente 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 



 
                                                                                                                                                  
 

 

que  o Programa não 
recebe adolescentes, mas 
que o acompanhamento e a 
assistência  da rede o 
programa está 
promovendo. 

30.09.2014 

Articulação 
de Rede 

Jardim São 
Paulo 

Discutir 
casos 

Realizado junto a equipe 
técnica do CAPS 
Transtorno discussão do 
caso da usuária de Jardim 
São Paulo e solicitação do 
relatório circunstancial 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

30.09.2014 

Visita 
Domiciliar 

Guararapes 
Acompanhar 
Familia 

Escuta e Acolhimento à 
família do usuário que 
mataram na madrugada do 
domingo. 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

30.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Escuta do usuário que vem 
em uso intenso e com 
conflitos na comunidade, 
porém não percebe a 
necessidade de ir ao Apoio 
para cuidados e a 
modalidade do pernoite 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

30.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Usuário com boas 
evoluções e maior 
discernimento de sua 
situação atual, vem 
utilizando-se de estratégias 
de redução de danos. 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

30.09.2014 

Acompanha
mento 
Individual 

Pacheco 
Acompanhar 
Usuário 

Informações sobre a 
situação atual do usuário, 
novas intervenções e 
compreensão da dinâmica 
pessoal 

Atitude nas 
Ruas II Concluído 

30.09.2014 

Acompanha
mento 
individual 

Moreno 
Acompanhar 
Usuário 

A usuária não estava em 
casa, a genitora informou 
que a mesma não voltou 
para casa , ciente que  
estamos a disposição para 
acompanhar a família e a 
usuária mas para isso é 
preciso que a usuária 
queira os cuidados. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

30.09.2014 

Acompanha
mento 
individual 

Moreno 
Acompanhar 
Usuário 

o usuário não estava ,  e a 
genitora informou que ele 
esta fazendo uso e furtos , 
bem como está fazendo uso 
de medicamento.  

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

30.09.2014 
Articulação 
com a rede 

Moreno 
Articular com 
a rede 

No Caps , conversamos 
com o psiquiatra que nos 
informou que não vai 
acompanhar o usuário. 

Atitude nas 
Ruas I 

Em 
Andamento 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALHANDO AS AÇÕES DAS EQUIPES DE RUA: 
 
 
 
EQUIPE : Atitude nas Ruas I 
Anadisia Rodrigues (Técnica Social - Psicóloga) 

Camila (Educador Social) 

Josivan (Motorista) 

 

          A equipe do Atitude nas Ruas I – Jaboatão dos Guararapes, realizou 
neste mês de Setembro as atividades de rotina, nas áreas de Vila Rica, 
Cavaleiro, Curado, Santana, Boa Viagem (Av. Conselheiro Aguiar e nas 
proximidades do Shopping Recife) e Moreno. Dentre nossas ações chamamos 
a atenção para algumas em especial. 

 

 

 Palestras e Divulgação do Programa 
Com o foco na prevenção como forma de multiplicar informações, a 

divulgação do Programa, as palestras socioeducativas foram realizadas na 
Escola Municipal Pedro Alcântara, Sucupira, abrangendo quatro turmas do 
Ensino Fundamental; no CRAS de Vila Rica, abrangendo a sala de espera; no 
auditório da Regional 3, em Curado II, a um grupo de adolescente alunos da 
escolinha de futebol, onde se pode realizar uma roda de conversa sobre as 
questões do uso abusivo das Substâncias Psicoativas. Estas palestras foram 
realizadas numa ação integrada da SEOPSC de Jaboatão dos Guararapes e 
Programa Atitude. Nestas ações utilizamos os panfletos de divulgação e 
apresentação de slides com os informativos sobre redução de danos. 

 Participamos do encontro de integração e alinhamento das bases móveis 
de videomonitoramento do Programa Crack é possível vencer, em Recife para 
esclarecimento sobre a ação da policia comunitária e com desdobramento de 
participação em reunião no Centro Comunitário da Policia Militar, no Bairro do 
Ipsep em Recife.  



 
                                                                                                                                                  
 

 

 Ação intergrada entre Programa Atitude e Prefeitura de Olinda em uma 
escola municipal de Rio Doce/Olinda. Realizamos apresentação teatral com a 
participação de alguns usuários, cine debate, atividades lúdico recreativas para 
as crianças e abordagem a população do entorno da Escola, com orientações 
quanto a sistemática do Programa Atitude por meio do dialogo e da panfletagem 
do nosso material informativo. 

 

 Abordagem de Rua 
 Nas áreas assistidas realizamos abordagens de rua visando à 
identificação e sensibilização de usuários bem como levar à população local a 
informação sobre o Programa Atitude e em alguns momentos os 
esclarecimentos sobre as Políticas de Redução de danos. Na área de Boa 
Viagem, proximidades do Shopping Recife, abordamos um grupo de flanelinha, 
na Av. Conselheiro Aguiar em frente ao Banco da Caixa Econômica, três 
adolescentes; e ao lado de um supermercado a um grupo de usuários onde 
gerou a identificação de usuários de álcool, como uso de referencia. Nestas 
abordagens pudemos esclarecer sobre o Programa e falar sobre as estratégias 
de redução de danos, onde na abordagem próximo do Shopping Recife surgiu à 
vontade em dois usuários de conhecer o Apoio para posterior acolhimento. 
Usuários levados pelo Atitude nas Ruas ao Centro de Apoio e Acolhimento de 
Jaboatão dos Guararapes. 

 

 

 Visita Domiciliar 
Realizamos a ação para informações com os familiares sobre a situação 

atual dos usuários, dentre as visitas domiciliares, vale destacar a solicitação da 
Coordenação, objetivando esclarecer a localização e a situação atual do 
Usuário JB. 423. Apriore, realizamos um contato via telefone, mas sem sucesso.  

Durante a visita a avó materna informa que, há mais de seis meses não 
vê o neto e que só sabe o que a imprensa transmite, assim ela só sabe que o 
neto está preso por causa do roubo de um celular, porém nos relata que a sua 
filha, tia do Usuário JB. 423 é quem sempre busca informações sobre o neto e 
que o visita no presídio.  Assim nos participa o contato telefônico que realizamos 
imediatamente, mas sem sucesso no momento. Dessa forma, realizamos nova 
tentativa de contato outro dia. 

 Em escuta, a avó/mãe como ela mesma se refere, nos conta que a 
genitora do usuário nunca cuidou do filho e o genitor não tem contato. E que a 
fragilidade dos vínculos familiares se dar por conta da distancia entre Goiana e 
Recife, já que em Goiana o uso em especial do crack é escasso. Ainda em sua 
fala, demonstra uma grande preocupação de como está seu neto, visto que não 
teve mais noticias suas. 

Após a visita retornaremos o contato com a tia do usuário, para 
informações atualizadas. 



 
                                                                                                                                                  
 

 

 

 Articulação de Rede e Reunião 
Na perspectiva de fortalecimento e pactuação com a rede SUS/ SUAS e 

as demais organizações, pactuamos com a gerente do PSF de Curado V 
organizar uma reunião em conjunto com a secretária de Direitos Humanos e 
LGBT, visando ações de divulgações do programa, bem como identificações de 
casos possíveis para acompanhamentos. 

Iniciamos participação e atuação integrada a GPAC – Gerencia de 
Prevenção e Articulação Comunitária vinculada a SEDHJUV – Secretaria 
Executiva de Direitos Humanos, Políticas sobre Drogas e Juventude de Jaboatão 
dos Guararapes com palestras nas Regionais 1, 2 e 3. Utilizamos o tema: “um 
dialogo consciente” e como objetivo: oportunizar conversa sobre drogas, 
qualidade de vida, redução de danos e o papel do Programa Atitude na rede de 
cuidado.   
 

Diante da perspectiva da articulação, participamos de reuniões 
significativas para os desdobramentos de acompanhamentos com o CRAS do 
Curado, CRAS de Vila Rica, CREAS de Cavaleiro, CAPS Transtorno, CAPS Ad 
i e no município de Moreno com o CAPS Transtorno, CREAS e Conselho Tutelar 
para alinhamento e compreensão do significado de acompanhamento em rede.  

Participação na reunião de rede realizada na Regional 3 com 
apresentação e esclarecimentos sobre o Programa Atitude, suas especificidades 
e dificuldades que encontramos no nosso dia a dia. Estavam presentes nesta 
reunião representantes do Programa Atitude – Atitude nas Ruas equipe I, da 
Saúde, da Assistência, Educação e Segurança. A discussão teve como foco a 
congruência dos serviços em função do usuário, como sujeito de direitos.  A 
referida reunião teve como encaminhamento continuarmos a discussão no 
próximo encontro marcado para o dia 16/10/2014 que será no CAPS Adi.  

 

 

 

 Busca Ativa 
Por solicitação do Governo Presente realizamos busca ativa ao usuário 

Usuário JB. 423, obtivemos a informação de que foi transmitido nos meios de 
comunicação que o referido usuário havia sido detido. Contudo, ao realizarmos 
a busca no local onde o usuário costuma ficar, encontramos um flanelinha que 
nos informou que ele já se encontra em liberdade e está transitando no centro 
da cidade do Recife, e, que está vindo para aquela localidade em dias 
indiscriminados. Voltamos outras vezes e não encontramos o Usuário JB. 423.  

 Por solicitação familiar realizamos algumas buscas ativas as quais 
desencadearam encaminhamentos ao CRAS  e ao CAPS Transtorno da região.  

 



 
                                                                                                                                                  
 

 

 Acompanhamento em grupo 
Acompanhamos um grupo no Mercado do Curado II que a droga de 

referencia é álcool com o foco na redução de danos e qualidade de vida. Outro 
grupo que merece nossa atenção é o grupo do mercado de Cavaleiro que 
sempre estamos apresentando a proposta do programa, falando sobre cuidados 
pessoais, no qual sempre realiza-se intervenção, potencializando a  distribuição 
de água e preservativos. 

 

Diante das ações realizadas neste mês de Setembro, socializa-se como 
positivo as conquistas nas intervenções dos acompanhamentos, como nas 
relações com a rede, contudo um ponto a ressaltar foi concretização e atuação 
integrada a GPAC – Gerencia de Prevenção e Articulação Comunitária, 
Segurança Cidadã de Jaboatão dos Guararapes. 

* fotos em anexo.                 

 
Equipe: Atitude nas Ruas II 

Jeane Tonéo (Técnica Social- Psicóloga) 

Vilma (Educadora Social) 

Fausto Oliveira (Motorista) 

 

          A equipe do Atitude nas Ruas II – Jaboatão dos Guararapes, realizou 
neste mês de Setembro além das atividades de rotina, nas áreas do Pacheco, 
Barra de Jangada, Jardim Jordão, Cajueiro Seco, Afogados, Pina e Imbiribeira 
(Vila da Imbiribeira e Ilha de Deus), a Ação Integrada em Olinda e busca ativa 
em Jardim São Paulo. Dentre nossas ações chamamos a atenção para algumas 
em especial. 

 

 Palestras e Divulgação do Programa 
As palestras socioeducativas foram realizadas a adolescentes da 

Associação de Mulheres de Jaboatão dos Guararapes – ASMUJG, em 
Cajueiro Seco e na Escola Estadual Pedro Barros Filho, em Piedade, também 
a um grupo de adolescente, onde realizou-se uma roda de conversa sobre as 
questões do uso abusivo das Substâncias Psicoativas, nesta última foi em um  
evento organizado pela Estação do Governo Presente de Cajueiro Seco 
(Jaboatão)- o Coletivo de Direitos. 

 Além das palestras realizamos a divulgação do Programa, na Ação 
Integrada dos equipamentos do Atitude nas Ruas ( Recife, Jaboatão, Cabo e 
Caruaru), realizada nas Escolas Isabel Burit (Municipal) e Compositor Antônio 
Maria (Estadual), dentre as ações foi possível realizar a capacitação de 
Professores da Escola Municipal.  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Em nossas ações utilizamos os panfletos de divulgação, apresentação de 
slides com os informativos sobre redução de danos e o Programa Atitude, assim 
como a abordagem a população por meio do diálogo. 

 

 Abordagem de Rua 
 Nas áreas assistidas realizamos abordagens de rua visando à 
identificação e sensibilização de usuários bem como levar à população local a 
informação sobre o Programa Atitude e, em alguns momentos, os 
esclarecimentos sobre as Políticas de Redução de danos.   

Na área de Brasília Teimosa abordamos um grupo, que no momento 
estava fazendo uso de álcool, onde pudemos esclarecer sobre o Programa e 
falar sobre as estratégias de redução de danos, o que gerou a identificação de 
usuários de álcool e crack, resultando no encaminhamento de uma das usuárias 
ao Apoio, ficando na modalidade do pernoite. 

 

 

 Visita Domiciliar 
Pensando na perspectiva da visita domiciliar, acolher e escutar usuários 

e familiares, neste mês, realizamos duas visitas com objetivos diferencias à 
mesma família, a priore a genitora do Usuário JB.85, solicitou um suporte 
vislumbrando  cuidados ao filho, que vivenciava situação de ameaça na 
comunidade, o mesmo foi encaminhado ao Apoio Jaboatão, ficando na 
modalidade do pernoite, porém não passou muito tempo, sendo desligado do 
mesmo após uma semana, no entanto conseguiu ir como diarista, sem definição 
de dias.  

No final deste mês, recebemos a ligação de sua companheira informando 
seu assassinato, confirmado por sua genitora. A equipe visando acolher e dar o 
suporte à  família enlutada, realizou mais uma visita, onde prestou intervenções 
de escuta e apoio ao momento vivenciado, considerando que a genitora sempre 
fez de tudo para que seu filho pudesse sair desse uso abusivo de substâncias 
psicoativas, o que foi pontuado pela equipe no momento. 

 

 Articulação de Rede e Reunião 
 

Na perspectiva de fortalecimento e pactuação com a rede SUS/ SUAS e 
as demais organizações, participamos de dois momentos articulados pela equipe 
do Governo Presente de Santo Amaro: o primeiro foi realizado no Centro da 
Mulher Metropolitana Júlia Santiago, visando a construção de Plano de 
Integração de Prevenção as Drogas e Exploração Sexual, estando presentes a 
rede que cobre a área de Brasília Teimosa (rede SUS; SUAS; Policia Militar); e 
um outro encontro que foi para apresentação do Programa Atitude e das ações 
do equipamento Atitude nas Ruas. 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Nesta mesma perspectiva articulamos com a rede da Educação para 
Palestras nas Escolas que será realizada no próximo mês. 

Ao que se refere as reuniões, participamos do encontro sobre as bases 
de videomonitoramento do programa Crack é Possível Vencer. E Junto com a 
Coordenação Ténica de Jaboatão, Recife e Supervisão desta, pactuações de 
territórios em relação as ações da Estação do Governo Presente de Afogados. 

 

 

 Acompanhamento Individual 
Dentre os acompanhamentos sistemáticos de rotina, destacamos os 

casos dos Usuários: 

 O Usuário JB.998 que estavam em uso intenso em Brasília Teimosa, 
após escuta e avaliação da equipe (Rua e Apoio) retornou ao Apoio Jaboatão na 
modalidade pernoite, sendo acordado com a família as questões de 
aproximação, visto que do último pernoite sua irmã (tutora) quase não participava 
dos cuidados necessários ao bem estar do usuário, considerando também que 
tem transtornos mentais, porém estes estavam controlados, apresentando-se 
com mais critico e consciente de suas ações, o que torna este caso interessante 
para o momento. 

Na mesma localidade após uma abordagem de rua, conhecemos a 
usuária JB.1198, faz uso de substâncias psicoativas desde seus 8 anos de 
idade, já passou por algumas internações inclusive psiquiátrica, após escuta 
avaliamos seu perfil para o pernoite, em virtude de seu  uso intenso de várias 
substâncias psicoativas, bem como de seu desejo de cuidados. O interessante 
é que no momento do acolhimento estava com uma garrafa de cachaça e havia 
feito uso de crack, quando decidiu jogou a bebida fora deixando a família 
bastante emocionada, indo em seguida ao espaço para conhecer. 

 

 Busca Ativa 
 

Compreendendo que se trata da ação direcionada por instituições ou 
família com o objetivo de encontrar e sensibilizar usuários, desta forma a Estação 
do Governo Presente encaminhou o caso de uma usuária moradora de Jardim 
São Paulo – Recife, 20 anos de idade usuária de drogas e portadora de grave 
transtorno mental, estando em ameaça na comunidade. Ao realizarmos a busca 
a localizamos, porém a mesma não quis falar com a equipe, apresentando-se 
com comportamentos arredios, a escuta foi realizada com a família (mãe e avó), 
que relata a questão do transtorno mental, visto que a mesma já teve mais de 30 
internações psiquiátricas, ou seja desde criança passa por instituições de 
internações, no momento é acompanhada pelo CAPS Transtorno Galdino 
Loreto. Em escuta a família nos informa que além do transtorno faz uso intenso 
de álcool e esporadicamente de maconha. Em consequência de seu 
comportamento agressivo, a comunidade fez uma denúncia a delegacia local.  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Após a escuta realizamos direcionamos ao CAPS Transtorno Galdino 
Loreto, para conhecimento do caso e solicitação de relatório do caso em 
questão, a equipe sinalizou que a mesma foi encaminhada ao CAPS AD. Até o 
encerramento do mês a equipe técnica do CAPS em questão não enviou o 
relatório da usuária. 

Diante das ações realizadas neste mês de Setembro, trazemos como 
positivo as conquistas nas intervenções dos acompanhamentos, como nas 
relações com a rede, contudo um ponto a ressaltar foi a saída do educador da 
equipe , o qual recebeu melhor proposta profissional, e a morte do usuário de 
nossa área de acompanhamento. 

 

* fotos em anexo.                   

            

Equipe: Atitude nas Ruas III  
 
Josimar Souza (técnico social em psicologia); 
Marina de Albertino (educadora social);  
Hallison Souza (motorista).   
 

A equipe do Atitude nas Ruas III vem através deste relatar as ações 
realizadas pela equipe no último mês de Setembro. No momento, a equipe 
encontra-se fazendo a cobertura dos territórios: 

 

 
¹MURIBECA |²DOIS CARNEIRO | ³IBURA | MARCOS FREIRE | 
JARDIM PIEDADE |  PRAZERES  |  SETUBAL  |  PIEDADE 
 

 
¹ e ² A equipe encontra-se avaliando a possibilidade de repassar os dois 
territórios para a equipe I devido a demanda que vem recebendo das unidades 
prisionais nos últimos meses.  
 
³ A equipe segue planejando a expansão de acompanhamentos no território do 
Ibura. No momento, no município, esse território vem sendo prioridade nas ações 
dos serviços da assistência, saúde e segurança pública do estado.  
 
 Além disso, a equipe segue acompanhando grupos de reeducandos e 
reeducandas nas seguintes Unidades Prisionais:  

PJALLB | PAMFA | FUNASE – CASE  

COLÔNIA PENAL FEMININA BOM PASTOR |   

 



 
                                                                                                                                                  
 

 

CASOS DESTAQUES: 
 
Usuário: RE 3618 
Usuário, 22 anos, usuário de múltiplas drogas, sendo o crack sua droga 
preferencial. O mesmo já foi usuário do Programa Atitude Apoio Jaboatão e 
Recife, devido a seu uso intenso e risco de vida. Usuário pediu desligamento do 
Apoio Recife e após voltar para o território onde vivia e tinha ameaça, o mesmo 
sofreu uma tentativa de homicídio por três homens que o agrediram deixando 
seu corpo  demasiadamente vulnerável e impossibilitado de sair de casa, porque 
além de suas demandas de saúde, a ameaça de vida continua a existir. A equipe 
vem acompanhando o usuário, mas vem enfrentando dificuldades em dar 
continuidade ao acompanhamento do mesmo e realizar possíveis 
encaminhamentos, devido a grande resistência dos seus pais em relação ao 
Programa. Além disso, os pais do usuário, estão investindo na construção de um 
quarto para que o mesmo possa ficar sempre em casa e não se expor ao risco.No 
momento, o usuário diz estar em completa abstinência do uso de substancias 
psicoativas, usando apenas as medicações prescritas pelos serviços de saúde 
pelos quais o mesmo tem passado. A equipe avalia que apesar de o usuário 
estar apresentando uma reflexão critica em relação a si mesmo, e de estar 
organizado, apesar de suas demandas de saúde, o mesmo parece estar vivendo 
um momento muito peculiar de sua vida que merece atenção.  No discurso do 
usuário, a vida em casa com seus pais tem sido necessária nesse momento, 
mas que esta permanência, devido a sua ameaça, tem se tornado insustentável. 
A equipe percebeu a importância de acionar o NASF que cobre o território para 
suporte em relação ao caso. A equipe segue acompanhando o usuário e família 
a fim de junto com eles poder pensar em alternativas viáveis e adequadas para 
lhe dar com essa situação.  
 
ANR: 0139                                                                                                                                                                                                                      
Usuário 43 anos, usuário de múltiplas drogas, sendo o crack sua droga 
preferencial. A buscativa do usuário se deu através da sua companheira que foi 
até o Apoio de Jaboatão solicitar ajuda para o usuário. O mesmo encontra-se há 
mais de 1 ano desempregado e, nesse tempo, vem fazendo uso intenso de 
crack, relatando a equipe que também está traficando para poder fazer seu uso. 
Nos acompanhamentos o mesmo apresenta-se crítico em relação a seu uso e 
tendência de se por em risco quando está em uso, bem como o receio de 
regressar ao sistema prisional por seu envolvimento no tráfico. O usuário 
demonstra cada vez menos interesse em estar conhecendo o apoio ou outro 
espaço de acolhimento e/ou tratamento. Vem sendo trabalhado com ele a 
possibilidade de redução os danos e também em relação ao seu envolvimento 
com o tráfico. Usuário recebe bem a equipe, mas não se implica do seu 
processo. Apesar de não estar com os vínculos familiares rompidos ou em 
situação de vulnerabilidade social ou ameaça, o usuário tem se apresentado com 
comportamento cada vez mais embutido diante da presença da equipe. É no fim 
de semana que o usuário costuma fazer um uso mais intenso de drogas, porém 
ao longo da semana, a depender da disponibilidade, o mesmo sempre encontra 
formas de estar acessando as mesmas. A equipe segue acompanhando o 



 
                                                                                                                                                  
 

 

usuário e família a fim de junto com eles poder pensar em alternativas viáveis e 
adequadas para lhe dar com essa situação.  
 
 

UNIDADES PRISIONAIS  

PJALLB - No momento, a equipe segue um planejamento feito em parceria 
com a AFADEQUIPE para a realização de um trabalho com os reeducandos 
da unidade em conjunto. No dia 16/09/2014 foi realizada reunião entre o 
Atitude, Afadequipe e profissionais do psicossocial da unidade, a fim de  
pactuar a nova proposta de trabalho a ser realizado com os reeducandos. No 
último dia 24/09, a equipe se reunião com a AFADEQUIPE, em sua sede, na 
intenção de realizar o planejamento das atividades a serem realizadas com os 
reenducandos no grupo. Ficou acordado que inicialmente o ATITUDE E 
AFADEQUIPE terão um momento de sensibilização com representantes dos 
pavilhões para que os mesmos possam fazer a busca ativa e convite dos 
popssiveis participantes. A data desse encontro foi agendada para o dia 
28/09/2014, mas foi remarcada devido a algum imprevisto interno da unidade 
que, por precaução, decidiu suspender as atividades.  O trabalho propriamente 
dito tem data prevista para iniciar dia 09/10/2014. 
 

 

PAMFA – A equipe segue realizando grupo com os reeducandos. Por 
dificuldades em relação à climatização e infraestutura da sala onde a equipe 
realizava o grupo, foi articulado uma nova sala no setor psicossocial da 
unidade. Na nova sala, foi realizado no último dia 02/09/2014 o quarto encontro 
com os reeducandos. O novo espaço favoreceu uma maior abertura dos 
reeducandos em participarem das atividades proposta pela equipe. Esse 
encontro foi avaliado como um momento importante para equipe e 
participantes. O próximo momento na unidade será o fechamento desse 
primeiro momento com o grupo e avaliação do processo com os reeducandos. 
Posterior a isso, equipe, coordenação e profissionais da unidade irão se reunir 
para avaliar esses cinco encontros e, caso seja avaliado, dar continuidade ao 
trabalho com outros reeducandos da unidade.  

COLÔNIA FEMININA BOM PASTOR  - Na reunião entre a equipe do atitude, 
juntamente com a coordenação e a equipe do setor psicossocial da unidade, 
foram avaliados os cinco encontros realizados com a reeducandas e foi 
acordado a importância da continuidade do projeto, com outro grupo de 
reeducantas. O  primeiro grupo aconteceu no último dia 22/09/2014. Todas 
foram cadastradas (cadastros dos usuários  do Atitude nas Ruas) nessa 
ocasião.   

 

FUNASE - Foi avaliada a necessidade do repasse da unidade para a equipe I, 
devido a demanda de instutições que a equipe III vem tendo.  Além disso, a 
equipe I tem tido uma grande demanda de acomapnhamentos de 
adolescentes  na rua, sendo por tanto um falicitador para a proposta de 
trabalho na FUNASE. Tal repasse ainda está sendo discutido. 



 
                                                                                                                                                  
 

 

 

 
PALESTRAS E OCUPAÇÕES E CAPACITAÇÕES 
 

02/09/2014 – Encontro sobre as bases de videomonitoramento do programa 
crack é possível vencer.  
04/09/2014 – Feira da Juventudo realizada pelo Patronato na Casa da cultura 
12/09/2014 – Ação Integrada do Atitude na cidade de Olinda 
19/09/2014- Seminário de Divulgação do Protocolo para Demandas LGBT’S                                               
 

 
PACTUAÇÕES  
A equipe segue em articulação com o Governo Presente do Ibura a fim de 
oportunizar a construção de ações para o território. 
  
AÇÃO INTEGRADA 
A equipe participou da ação integrada dos núcleos do Atitude em duas escolas 
em Olinda. Na ocasião, o Técnico da equipe facilitou, juntamente a uma técnica 
do Apoio Recife, um cinedebate para crianças e adolescentes. A Educadora e o 
Motorista realizaram abordagem na frente da escola e no interior da mesma.   
 
Fotos em anexo.  

 

 

 

 

 

7. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DE GESTÃO DA EQUIPE 

 (Descrever ações e depois apresentar o quadro quantitativo). 

O mês de setembro presenciou um clima mais amistoso na unidade, apesar 
das adequações estruturais não terem sido efetivadas, ainda, em virtude da 
ausência de repasse financeiro à executora. Todavia, vivenciou-se dias de maior 
disponibilidade dos profissionais, no intuito de criar ambiente mais acolhedor ao 
usuário que procurasse o serviço.  

Foram realizadas as reuniões setoriais, a fim de alinhar formas de atuação 
entre os diversos funcionários desta casa. De relevante valor, tais discussões 
vêm repercutindo em maior protagonismo profissional, fato que vem gerando 
maior propositura dos funcionários. 

Em 03/09, o Centro contou com a visita do Gerente Geral de Politicas sobre 
drogas do Estado, Rafael West, o qual brevemente teve sua fala durante reunião 



 
                                                                                                                                                  
 

 

técnica, aproveitando o ensejo de sua passada nas proximidades do serviço. A 
surpresa foi muito bem recebida pela equipe, a qual se sentiu  lisonjeada.  

Em 05/09, houve reunião, na SEDAS, sobre a implantação das bases 
moveis. Na ocasião, tentou-se agendar a inauguração das três bases. Contudo, 
apenas uma foi possível iniciar  com os trabalhos, em virtude de problemas 
mecânicos nas outras. 

 Em 09/09, concretizou-se a reunião com a coordenação de saúde mental 
do município. O momento foi bastante proveitoso, no que tange as discussões 
acerca da comunicação entre os serviços; hoje avaliado como principal entrave 
ao Programa, no desenvolvimento da sua prática, bem como foram retomados 
encaminhamentos anteriores ao Consultório de rua, os quais não existiram 
devolutivas . Conquistou-se espaço frente a reunião de rede, realizada na 
segunda terça de cada mês, na qual não era incluso o Atitude. 

Pela importância do núcleo se fazer presente na reunião acima, esta 
coordenação não participou do colegiado técnico, agendado no mesmo horário, 
na SEDAS. 

O primeiro momento de avaliação, referente a atuação do Programa na 
colônia Penal Feminina, ocorreu, na data em tela, e fora coordenado pela 
assistente social, Graça Crespo,  e a psicóloga, Livia. Oportunizou-se uma 
reflexão critica sobre a atuação do ATITUDE, quando foi esclarecido o 
reconhecimento, por parte da unidade, da importância de continuar tais ações.  

Em 10/09, aconteceu a primeira reunião entre a AFADEQUIPE e o 
Programa ATITUDE. Na verdade, representou um momento emblemático no que 
tange a concretização de parceria relevante aos usuários, em especial às 
pessoas privadas de liberdade no Estado e seus familiares. 

Em 11/009, efetivou-se o colegiado da consultoria com a participação dos 
supervisores, o que provocou um instante rico em troca de experiências. 

Em 12/09, este núcleo participou da reunião mensal do Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal do Jaboatão dos Guararapes - GGIM, a fim de refletir a 
melhor forma para o município alcançar um desenvolvimento saudável. 

Em 15/09, aconteceu reunião entre a executora e as coordenações dos 
núcleos de Jaboatão e do Cabo , com intuito de iniciar a elaboração e 
esclarecimentos de alguns fluxos. Em todo momento, a executora se mostra bem 
próxima aos serviços, fato que vem gerando um clima de verdadeira parceria. 

Em 16/09, houve nova delimitação da atuação do ATITUDE junto ao 
Governo Presente, em especial, a Estação de Afogados. A partir dessa 
discussão, pactuou-se ( coordenações  técnicas dos Apoios Recife e Jaboatão, 
mais Fátima Lindoso ( Supervisão técnica de Recife ) e Jeane Timóteo ( Técnica 
Social Atitude nas Ruas Jaboatão) que o núcleo de Jaboatão dará suporte 
àquela estação; contudo, caso seja solicitado um acompanhamento sistemático 
a novo território, o núcleo de Recife se organizará para atender tal demanda.   



 
                                                                                                                                                  
 

 

Em 19/09, reuniu-se coordenação técnica deste apoio com a da Estação 
do Governo Presente de Cajueiro Seco. Na ocasião, discutiu-se novas formas 
de parceria com o ATITUDE, a partir dos resultados de cadastro apresentado no 
ultimo GGIM. Pelos encaminhamentos, a Estação sinalizará sobre sessenta 
casos de pessoas que se autodefiniram usuárias de crack para que o ATITUDE 
possa estabelecer contato e, dentro da disponibilidade e necessidade delas, 
ofertar intervenção. 

Em 22/09, o Centro de Apoio recebeu a visita de duas técnicas da Central 
de Monitoramento do estado, Raquel e Juliana. No momento, as profissionais 
realizaram grupo com usuários, entrevista com representante da equipe técnica 
e questionário com esta coordenação. 

Em 23/09, o serviço recebeu a nova educadora para atuação junto a equipe 
2 da rua.Nesta mesma data, realizou-se conversa com Conceição Carvalho, 
gerente da EJA no município; bem como com Joanny, no intuito de socialização 
das varias possibilidades de acesso à educação. 

Ainda na data em tela, aconteceu a reunião com Dayana, coordenadora do 
Segundo Tempo, visando aperfeiçoar a parceria já existente. 

Em 25/09, fora oportunizada a primeira reunião com a nova nutricionista, 
referencia do Programa, na SEDAS. 

Convém destacar que, pelas varias mudanças sofridas nos Núcleos Cabo 
e Jaboatão, bem como pelo aguardo de posicionamento, no que se refere a 
melhores datas para o núcleo de Caruaru, no referente mês não aconteceu a 
reunião entre coordenações de Apoios, fato avaliado como uma perda 
significativa para construção de alinhamento mínimo às praticas dos serviços. 

A presença sistemática dos pesquisadores da Fio Cruz, desde 22/08,  vem 
se adequando ao serviço de forma qualitativa. Todavia, percebe-se a falta de 
usuários para o cadastramento frente a repetitividade dos mesmos no serviço. 

 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES INTERNAS 0 

REUNIÕES DA EQUIPE TÉCNICA 04 

REUNIÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA  

REUNIÃO INTERSETORIAL 06 

ESTUDO DE CASO 64 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS  

CONSULTORIA 02 



 
                                                                                                                                                  
 

 

COLEGIADO 01 

REUNIÃO COM A EXECUTORA 01 

TOTAL  

 

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

 

8.1 PRODUÇÃO 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) 

1007 118 29 

 

8.2 PRODUÇÃO DO PERNOITE: 

TOTAL DE PERNOITE DO 

MÊS 

TOTAL DE PESSOAS QUE 

PERNOITARAM 

452 36 

 

8.3 PRODUÇÃO DO ATITUDE NAS RUAS: 

ATITUDE NAS RUAS 

PESSOAS 

ABORDADAS    

931 

PESSOAS ATENDIDAS 

234 

AÇÕES INTEGRADAS 

E DE IMPACTO 

REALIZADAS 

2 

   

ARTICULAÇÕES 

COM A REDE  

ESTRATÉGIAS DE TECNOLOGIA 

LEVE APLICADAS NO TERRITÓRIO 
OUTRAS AÇÕES 

 04 09 



 
                                                                                                                                                  
 

 

30 

 

 

 

 

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

TABELA I – SEXO E FAIXA ETÁRIA 
 

Sex

o 

Usuários por Sexo e Faixa Etária 

0a1

1 

12a1

7 

18a2

3 

24a2

9 

30a4

0 

41a5

9 

60emdian

te 

Não 

informad

o 

Tota

l 

M 0 1 22 34 23 8 0 0 88 

F 0 0 13 8 7 2 0 0 30 

Tota

l 
0 1 35 42 30 10 0 0 118 

 

TABELA II – POPULAÇÕES ESPECÍFICAS 

POPULAÇÃO DE RUA 

FEMININO MASCULINO Total 

12 45 57 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

FEMININO MASCULINO Total 

0 0 0 

GESTANTE E NUTRIZ 

GESTANTE NUTRIZ Total 

2 0 2 



 
                                                                                                                                                  
 

 

 

 

TABELA III–ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

Orientação Sexual 

Heterossexual Homossexual Bissexual Total 

112 5 0 115 

Identidade de Gênero 

Travesti Transexual Total 

3 
3 0 

  

TABELA IV – GRUPOS ÉTNICOS 

Cor/Raça Total 

Preta Branca Parda Amarela Indígena Não informado 118 

26 24 65 3 0 0 

 

TABELA V – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Situação Socioeconômica Qtde 

Sem Renda 67 

¼Salário Mínimo 6 

½Salário Mínimo 6 

01 Salário Mínimo 18 

02 Salários Mínimos 16 

03 Salários Mínimos 4 

Acima de 03 Salários Mínimos 1 

Não informado 1 

Total 118 

 

 

 



 
                                                                                                                                                  
 

 

TABELA VI– ATENDIMENTOS REALIZADOS 

Demanda de Atendimento TOTAL 

Atendimento de Triagem, Acolhimento de novos Usuários e 

Usuários Re-acolhidos 

76 

Atendimento Individual à Família 41 

Grupo Família 4 

Atendimento Assistente Social 132 

Atendimento Psicólogo 136 

Atendimento Qualidade de Vida 191 

Grupo de Psicólogo  6 

Grupo de Serviço Social 8 

Grupo de Qualidade de Vida 4 

Visita Domiciliar 3 

Assembléia  4 

Nº de Oficinas – detalharem os tipos 

 Oficina de Culinária. 

4 

Atendimento no Território (em conjunto com o ATITUDE 

nas Ruas) 

1 

Outros/Quais? 0 

TOTAL GERAL 610 

TABELA VII – SUBSTÂNCIA PSICOATIVA 

Motivação Total 

Crack 111 

Álcool 5 

Maconha 2 

Cocaína 0 

Outros 0 

Total Geral 118 



 
                                                                                                                                                  
 

 

TABELA VIII – ORIGEM DAS DEMANDAS 

Tipo Total 

Espontânea 38 

ATITUDE nas Ruas 21 

Rede SUAS 8 

Rede SUS 4 

Segurança Pública 4 

ConselhoTutelar 3 

MinistérioPúblico 0 

Mídia 1 

Outro Usuário 34 

Aproximação de Rua  2 

Outra Origem (Quais?): 

Centro da Juventude, 

Governo Presente. 

5 

0800 (OUVIDORIA) 0 

Segurança Pública  2 

Total Geral 118 

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

Áreas Integradas de Segurança Quantidade 

AIS 01 3 

AIS 02 0 

AIS 03 20 

AIS 04 2 

AIS 05 3 

AIS 06 84 

AIS 07 2 

AIS 07 0 

AIS 10 3 

AIS 11 1 

Total Geral 118 

TABELA X - TIPOS DE AFASTAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO  

MOTIVOS QUANTITATIVO 

DESLIGAMENTO POR AGRESSÃO FÍSICA 2 

DESLIGAMENTO POR SOLICITAÇÃO 0 

RELAÇÃO SEXUAL 0 

USO DE DROGAS 0 



 
                                                                                                                                                  
 

 

AFASTAMENTO POR CONDUTA 5 

DESLIGAMENTO POR ABANDONO ( 
Ex:Estava na Pernoite, saiu do Espaço para 
alguma atividade e não retornou). 

2 

CONCLUSAO DO ACOMPANHAMENTO 1 

OUTROS ( encaminhamentos para intensivo e 
CPP) 

12 

TOTAL 22 

TABELA XI – POTENCIAL DE RISCO 
 

 

EGRESSOS DO SISITEMA PRISSIONAL TOTAL 

SIM 46 

NÃO 72 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 118 

 

 

 

DÍVIDA COM O TRÁFICO TOTAL 

SIM 59 

NÃO 59 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 118 

AMEAÇA DE MORTE TOTAL 

SIM 66 

NÃO 52 

NÃO INFORMADO 0 

TOTAL GERAL 118 



 
                                                                                                                                                  
 

 

TABELA XII – ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

REDE SUAS QUANT. 

 

REDE SUS QUANT. 

CRAS 0 NASF 0 

CREAS 0 PSF/UBS 2 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE 

RUA 

0 CTA 4 

CENTRO DE ACOLHIMENTO INTENSIVO  24 CAPS II 0 

COMUNIDADE PEQUENOS PROFETAS 02   

ALUGUEL SOCIAL 0 CAPS III 0 

CENTRO DE ACOLHIMENTO E APOIO  4 CAPS ADi 0 

CENTRO POP 3 CAPS AD 8 

CONSELHO TUTELAR 0 EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA 0 

CENTRO DA JUVENTUDE 0 POLICLÍNICA E AMBULATÓRIO 1 

OUTROS?  0 HOSPITAL GERAL 11 

TOTAL 31 UPA 10 

  
OUTROS?  0 

TOTAL 36 

 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS QUANT.  INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA QUANT. 

DELEGACIA  0 EDUCAÇÃO FORMAL 4 

DHPP 0 CURSO PROFISSIONALIZANTE 0 

JUDICIÁRIO 0 TRABALHO INFORMAL 1 

MINISTÉRIO PÚBLICO 0 TRABALHO FORMAL 0 

AGÊNCIA DO TRABALHO 0 OUTROS 1 

GOVERNO PRESENTE 0 TOTAL 06 

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 6  

INSS 0 

ONG 0 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 7 

OUTROS  0 

TOTAL           13 

 

 



 
                                                                                                                                                  
 

 

 

10. DADOS QUANTITATIVOS ATITUDE NAS RUAS 

TIPO Quantidade 

Busca ativa 6 

Visita domiciliar 39 

Mapeamento 2 

Abordagem de rua 22 

Articulação com a rede 30 

Oficina socioeducativa 0 

Palestras/seminários 9 

Reuniões 6 

Divulgação do programa 2 

Encaminhamento para a rede 0 

Deslocamento de usuários 7 

Acompanhamento de grupo 11 

Acompanhamento individual 158 

Outras ações 4 

Total 296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. CONSIDERAÇÃOESFINAIS 

(Colocar sugestões, possibilidades, reflexões sobre o mês) 



 
                                                                                                                                                  
 

 

No mês de setembro, o Centro de Acolhimento e Apoio de Jaboatão 

perseguiu  a população em extrema vulnerabilidade social, a qual denota  

maior necessidade dos serviços socioassistenciais.  

Convém ressaltar que o funcionamento desta unidade,  no referido 

período,  esbarrou em dificuldades estruturais que, por vezes, permaneceram 

limitando espaços para a execução das atividades propostas. Ressalta-se, 

mais uma vez, a dificuldade com os portões da casa, os quais não oferecem 

qualquer segurança à equipe e usuários. Por outro lado, a oscilação na rede 

de internet continua acarretando vários agravos à rotina da casa. Na 

oportunidade, renova-se o pleito de uma extensão telefônica ou ramal, de 

forma a garantir o pleno uso do telefone, atualmente, prejudicado pela 

inadequação do local instalado.  

No mês em analise, a equipe observou, durante as atividades grupais, 

que os usuários sinalizaram, de alguma forma, um amadurecimento emocional, 

que repercute na minimização de conflitos gerados pela própria convivência 

diária. 

 Este apoio persistiu atingindo a população em extrema  vulnerabilidade 

social, a qual denota  maior necessidade dos serviços socioassistenciais. 

Todavia, observou-se que, no final de semana, aumenta a demanda pelo serviço, 

por parte dos usuários, em relação ao acesso durante a semana. Tal situação 

vem despertando a reflexão na equipe. Por outro lado, vem-se montando 

estratégias para acessar maior numero de usuários, a partir de intervenção do 

Atitude nas ruas. 

É notória a vontade de fazer acontecer em todos os lados. Essa força tem 

trazido um novo olhar para o Apoio de Jaboatão. A equipe vem investindo, 

sempre, em formas mais leves e atrativas para o desenvolvimento das 

atividades. Como resultado, é perceptível o aumento nas participações de 

grupos. Há um  reconhecimento de grupo enquanto local de troca e crescimento.  

Diante do exposto, percebe-se que  adequações ainda são necessarias 

com vistas à melhoria contínua do processo de construção e reconstrução de 



 
                                                                                                                                                  
 

 

procedimentos e dinâmicas, seja de usuários ou dos profissionais, sempre 

visando o alcance dos objetivos perseguidos por todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR TECNICO 

 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Antônia Silva 

Técnica de Qualidade de Vida 

• DESCRIÇÃO DOS GRUPOS REALIZADOS PELO PROFISSINAL 

 

OBS.:  Descrever os grupos e oficinas realizados durante o mês contendo: tema, 

metodologia utilizada e qual a receptividade dos participantes. 

 

• DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE QUALIDADE DE VIDA 



 
                                                                                                                                                  
 

 

OBS.: Descrever as ações do setor, articulações, encaminhamentos, inclusão sócio-produtiva, 

visitas institucionais e trabalhos com a comunidade. 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

01/09/14 Atendimentoao usuário Alysson com queixa de 

odontalgia, foi realizada intervenção, orientação no 

sentido deque procurasse cuidados odontológico. 

Atendimento ao usuário Djanilton com queixa de 

cefaléia, realizado intervenção. 

 Atendimento àusuária  MarcelaLira, que encontrava-

se no momento muito ansiosa com sua ida para 

intensivo JB. Foi realizadoo  encaminhamento da 

mesma para o intensivo JB. 

 Realizada hoje Grupo qualidade de vida, palestra 

com o Tema(CARTA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS 

NO SUS), COM DISCUSSÃO SOBRE OS SEUS DIREITOS 

E A RESPEITO DOS CUIDADOS NA HORA DE BUSCAR O 

DISPOSITIVO. DISCUSSÃO CONSTRUTIVA COM O 

GRUPO LEVANDO-OS A UMA REFLEXÃO QUANTO 

AOS DIREITOS NO ATENDIMENTO DE SAÚDE. 

Conversei com usuário Rodrigo da Silva que estava 

com crise de abstinência e muito ansioso para saire 

fazer uso, orientei que aumentasse ingesta hídrica e 

que assim que conseguisse falar com a família dele 

ele iria para acompanhamento no Caps-ad. ele foi 

dormir e acordou bem melhor. 

Atendimento qualidade de viva ao usuário Wallace 

Thomas. Foi dada as devidas orientações e cuidados 

de saúde. 

Realizada escuta à usuária Francyelle com fala de sair 

do espaço devido ao namoro com usuário Jorge, 

onde eles iriam sair para namorar. Falei a mesma que 

pensasse nos risco de suas saídas e focasse em seus 

cuidados. 

Atendimento e acolhimento a usuária Dayana Maria 

que chegou ao serviço trazida pela equipe atitude nas 

ruas, a mesma encontrava-se muito debilitada, em 

um estado de muita vulnerabilidade social e com sua 

saúde necessitando de cuidados.  

Acolhimento ao usuário Josivaldo, escuta com pedido 

para pernoite. Onde foi avaliado pela equipe que o 

mesmo ficará frequentando o serviço na modalidade 

de diarista. 

apoio Antonia 

02/09/14 Administrado medicação do usuário Alexsandro, 

conforme prescrição.  

apoio  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Realizei ligação para enfermeira Samara do centro de 

referência em saúde da mulher, para falar sobre a 

usuária Dayana Maria e articulamos uma avaliação. 

Atendi o usuário Claudio Gomes com queixa de 

odontalgia, realizado intervenção e feito 

encaminhamento para o H.P.J.P para avaliação do 

odontologista. 

Hoje acompanhei a oficina do 2 tempo. 

Atendimento Qualidade de Vida ao usuário Luiz 

Antônio, onde foi realizado orientações e cuidados 

em saúde e encaminhamento ao CTA. 

Atendimento Qualidade de Vida a usuária Dayana 

Maria dadas as orientações cuidados de saúde e 

higiene pessoal. Apresentou queixa dor em baixo 

ventre realizado intervenção. 

Escuta ao usuário Rodrigo da Silva e foi realizado 

ligação para sua companheira Dayane. 

Atendimento a Josafá Antônio, pai de um usuário 

chamado Guilherme Antônio Barbosa, que veio 

encaminhado do CRAS pela assistente social 

Aldenora.  Quem veio foi o pai,pois queria um lugar 

para internar seu filho com 16 anos de idade, que 

segundo ele, o filho é usuário de maconha. Orientei-

os e encaminhei-os ao CAPS-AD localizadono Bairro 

deCavaleiro, para Triagem. 

Atendimento junto ao educador Helder, para o 

usuário que chegou ao serviço sob efeito de álcool, 

chorando pedindo ajuda ao serviço para que 

guardássemos o seu cartão do bolsa família ele diz 

que foi agredido e que os outros usuários abusam 

dele e só quer ajuda até o dia 29|09|14, quando ele 

receberá o seu dinheiro, diz que irá comprara 

passagem para retornar à sua cidade natal que é 

Aracajú no Estado de Sergipe. Então orientei que ele 

viesse na próxima quarta-feira que iriamos avaliar 

seu caso junto a equipe. 

03/09/14 Administrada a medicação do usuário Alexandro 

Francisco. 

Atendimento ao usuário José Edimilson que foi a 

consulta com clínico da USF Galba Matos, recebeu 

encaminhamento para marcar Otorrino na P. 

Carneiro Lins. 

Atendimento ao usuário Edvaldo Ricardo que foi a 

uma consulta clínica articulado por seu padrasto. 

Onde recebeu encaminhamento para fazer 

benzetacil 1.200,00, Orientei que ele fosse a H. P. 

J.Prazeres para marcar uma consulta com o 

Urologista. 

apoio  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Entreguei o encaminhamento ao usuário Luiz Antônio 

para ir ao CTA hoje fazer exames, marcar consulta 

com o infectologista da unidade para ver a taxa das 

células Tcd4+. 

Acolhimento e escuta ao usuário Antônio Carlos. 

Onde acordamos que ele ficará vindo ao serviço 

todos os dias até o dia 29|09|14, ele diz que neste 

receberá o bolsa família e irá comprar passagem para 

retornar a Aracaju/SE. 

Hoje fui ao centro de referência da mulher com a 

usuária Dayana Maria que foi apara uma consulta e 

avaliação de enfermagem(Samara). Depois de sua 

avaliação ela já encaminhou a usuária ao 

Ginecologista Dr. Eduardo Leite ele avaliou fez 

examinou-a e passou tratamento medicamentoso, 

encaminhou para terminar o tratamento no H.IMIP 

onde ela ia precisar fazer uma pequena cirurgia para 

retirar os condilomas da vulva, e também 

encaminhou para ser examinada pelo dermatologista 

na P.Carneiro Lins. 

Atendi usuária Maria que queria marcar consulta 

para fazer exames de prevenção. Orientei que ela 

fosse USF Galba Matos na segunda feira fazer o 

Cartão e na quinta feira fazer marcação para 

Ginecologista. 

Conversei com Alexsandro Francisco sobre seu 

tratamento com medicação psiquiátrica e da 

importância de tomar essa medicação de acordo com 

a prescrição e nos horários estabelecidos.  E orientei 

que conversasse com Dr. Romulo Rosa do Caps-ad. 

Realizada escuta à usuária Renata. Onde orientei que 

ela conversasse com a TR Aiala, Também passei o 

assuntoà Téc. Aiala. 

Escuta a usuária Evelyn. Realizado contato com sua 

tia Fatima para avisar que a usuária estava no Atitude 

Apoio. A conversa foi passada para pasta da usuária 

e para a sua TR, Amália. 

04/09/14 Administradas as medicações conforme prescrição 

dos usuários Alexsandro e Dayana. 

Atendimento à usuária Márcia Tarciana que retornou 

da consulta médica com a ginecologista da USF Galba 

Matos, com encaminhamentos para realizar 

hemograma completo e fazer planejamento familiar. 

Acolhimento ao usuário Edison Luís (1ª vez). No 

atendimento relata que só virá para serviço se for 

para ficar no pernoite. O orientei que ele precisaria 

ficar vendo como diarista para equipe avaliação da 

equipe. 

apoio  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Realizadas Intervenção e escuta ao usuário Clebson 

Batista quando encontrava-se muito alterado e 

irritado porque ele queria ficar no pernoite, falei para 

ele que a equipe estaria avaliando a sua situação. 

05/09/14 Administradas as medicações dos usuários 

Alexandro, Dayana. 

Atendimento ao usuário Alysson com queixa de 

odontalgia. Orientado quanto aos cuidados de 

higiene bucal realizado intervenção, realizei o 

encaminhamento o H.P.J.P para avaliação do 

odontologista. 

Atendimento de Qualidade de Vida ao usuário 

Guilherme Chardley. Que traz queixa de luxação no 

calcâneo do pé esquerdo. Entrei em contato com sua 

genitora para articular o acompanhamento nasua 

idaà UPA Barra para realização de RX e avaliação do 

Ortopedista. Ela disse que só poderia vir na segunda-

feira. Já deixei o encaminhamento pronto. 

Atendimento à usuária Renata com queixa de coceira 

no pé principalmente entre os dedos. Realizada 

intervenção e caso não haja melhora, será 

encaminhada para avaliação clínica. 

Atendimento a usuária Dayana com queixa deque ao 

defecar expeliu parasitas.Orientei quanto aos 

cuidados de higiene pessoal e cuidados com quarto 

feminino. Também orientei-a fazer os exames de 

sangue com equipe da fio cruz no sábado. 

Atendi Joana D’arccom queixa de cefaleia, foi 

orientadapara aumentar a ingesta hídrica e realizei 

intervenção. 

Atendi ao usuário Eduardo Luís com queixa de insônia 

e queria participar dos grupos do CAPS-AD. O assunto 

foi repassado para a técnica Cláudia. 

Atendimento de Qualidade de Vida ao usuário 

Alexandre Maciel. Foram dadas a ele, as devidas 

orientações quanto aos cuidados de saúde. 

Atendi o usuário Antônio Carlos com queixa de 

desconforto abdominal. Orientado aumentar sua 

ingesta hídrica, realizado intervenção.  

apoio  

08/09/14 Foram administradas as medicações dos usuários 

Dayana Maria, Alexsandro, referente ao horário da 

noite. 

Atendimento à usuária Francyelle que trouxe o 

resultado da testagem reagentepara Hepatite B, 

Orientei que vamos aguardar o resultado da coleta 

venosa e só depois encaminharei para realizar 

tratamento. 

apoio  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Atendi a usuária Jackeline que traz queixa de insônia, 

e que a triagem do exame de sangue deu reagente 

para sífilis, ela estava bem preocupada com esse 

resultado. Tranquilizei e que existe tratamento e que 

assim que chegar o resultado da coleta venosa 

encaminharei para tratamento e quanto a insônia 

orientei uso de chá de camomila mas ela disse que 

não gostava de chá e queria ir para o Caps-ad. 

Orientei que ela conversasse com sua TR Amália. 

Escuta ao usuário Luiz Antônio, Onde ele relatou que 

realizou os exames com equipe da Fio Cruz e que os 

resultados foram todos reagentes. Orientei que fosse 

ao CTA para Acolhimento no SAE. Deixei o 

encaminhamento realizado para ele ir na terça-feira.  

Atendi usuário Jepherson com queixa de manchas em 

seu abdômen, realizei uma apalpação e notei queseu 

fígado tem volume aumentado. Orientei que ele 

fosse na quinta-feira marcar consulta na USF Galba 

Matos, para avaliação clínica. 

Realizado grupo de Qualidade de Vida. Tema Sífilis e 

cuidados e prevenção. Com uso de computador data 

show, com Vídeo sobre o tema. Participaram do 

grupo 16 usuários. 

Reunião com supervisão. 

Entrei em contato com CTA, falei com Luciana, para 

avisar que estava encaminhado usuário Luiz Antônio 

e para pedir cartazes com divulgação e cuidados 

sobre ISTs e camisinha. Ela disse que ia separar para 

mim tudo, para articular atitude nas ruas para pegar 

isso para mim. 

Entrei em contato com Eliezer do H.P.J.P para saber 

se lá eles realizavam cirurgia ginecológica para 

retirada de condilomas na Vulva, ele disse que lá não 

realizava mas que talvez o memorial Guararapes faça. 

Atendi usuária Marcia Tarciana com queixa de 

odontalgia, realizado intervenção feito 

encaminhamento para H.P.J.P para avaliação do 

odontologista. 

Atendi usuário Thiago Luiz queixa de odontalgia, 

realizado intervenção e encaminhamento para 

H.P.J.P para extração do dente. 

Atendimento qualidade de Vida a usuária Renata dos 

Santos com orientações do cuidado em saúde e 

buscar este cuidado. 

Realizei o encaminhamento da usuária Francyelle 

para o Intensivo JB. 

09/09/14 Foram administradas as medicações dos usuários: 

Alexsandro, Dayana. 

apoio  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Atendi usuária Renata que pediu o encaminhamento 

para ir ao CTA para iniciar cuidados de saúde. 

Atendimento de Qualidade de Vida ao Usuário Carlos 

André. 

Atendi a usuária Márcia Tarciana com queixa de dor, 

devido a extração de dente que foi realizada hoje no 

H.P.J.P. Realizada intervenção e orientação no 

sentido de repousar,cessar ou diminuir uso de cigarro 

e ingerir bastante água. 

Atendimento de Qualidade de vida ao usuário Thiago 

Luiz. 

Atendi a usuária Dayana com queixa de sentir fome 

durante a madrugada, ela queria que eu deixasse 

uma autorização para comer. Esclareci que isso é 

decorrente do efeito da vitamina que ela está 

tomando e logo iria passar.Não havendo necessidade 

de deixar essa autorizaçãoem razãodeste horário ser 

inadequado para comer,pois durante o dia ela já vem 

se alimentando muito bem. Porém orientei que 

aumentasse a ingesta hídrica. 

Atendi usuário Gutemberg(Brenda) com queixa de 

cefaleia, realizei intervenção. 

Atendi usuário Guilherme com queixa de uma 

pequena ferida no cotovelo e acne no ouvido onde 

ele passou o dedo sujo no qual ficou pouco 

inflamado, passei um antisséptico com cotonete e 

pomada na ferida. 

10/09/14 Foram administradas as medicações dos usuários 

Jackeline, Alexsandro e Dayana. 

Acolhimento ao usuário Emídio Machado (re-

triagem). 

Atendimento à usuária Renata que apresentou 

queixa de princípio de infecção urinária. Orientada 

aumentar ingesta hídrica. Realizado acolhimento no 

CTA (SAE). 

Escuta ao usuário Edilson, que veio buscar fotocópias 

de documentos que segundo ele, iria embora para a 

cidade de Garanhuns. 

Acolhimento ao usuário Marconi Nascimento. 

Atendi a usuária Márcia Tarciana com queixa de 

odontalgia. Realizada intervenção. 

Atendimento a usaria Jackeline queixa de dor na 

mama direita. Orientei-a que fosse ao centro de 

referência da mulher marcar uma consulta com o 

Mastologista. 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Atendi usuário Edvaldo com queixa de cefaleia, 

realizada intervenção. 

11/09/14 Administradas medicações dos usuários: Alexsandro, 

Jackeline e Dayana. 

Realizado o encaminhamento do usuário Carlos 

André para o intensivo de Jaboatão. 

Hoje acompanhei a usuária Jackeline até oCaps-ad 

para triagem e pegar suas medicações. 

Atendi usuário Edvaldo com queixa de dor e irritação 

na garganta. Orientado a aumentar suaingesta 

hídrica, foi realizado gargarejo com água morna e 

bicarbonato de sódio. Caso não 

melhoreseráencaminhado ao H.P.J.P para avaliação 

clínica. 

Atendimento de qualidade de vida à usuária Patrícia 

Ferreira. Queixou-se de 

cefaleia.Realizadaintervenção. 

Entrei em contato com Luciana do CTA. Onde falei do 

caso da usuária Dayana Maria.Ela articulou consulta 

na quarta feira dia 17\90\14 as 13:00hs. 

Atendi o usuário Luiz Paulo (Karla) com queixa de 

cefaleia. Realizada intervenção. 

  

12/09/14 Administrada medicação dos usuários: Alexsandro e 

Jackeline. 

Realizei o encaminhamento para o H.P.J.P  para 

avaliação clínica do usuário Edvaldo, ainda com 

queixa de dor na garganta. 

Atendi a usuária Luciana Cavalcante que estava com 

dedo fraturado, fazendo uso decefalexina e 

diazepam. Ela estava com as receitas médicas. 

Escuta psicossocial à usuária Renata. 

Atendimento de Qualidade de Vida ao usuário Thiago 

Caetano com escuta psicossocial. 

Entrei em contato com o apoio Recife, falei com a téc. 

Karinesobre o usuário Marcone Nascimento.A 

orientação da Téc. Karine foi que usuário fosse ao 

apoio para conversar com ela. 

Atendimento de Qualidade de Vida à usuária Luciana 

Cavalcante. 

  

15/09/14 Administradas medicações dos usuários: Alexsandro 

e Jackeline. 

Realizado curativo no usuário Jorge Batista. 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Escuta à usuária Renata. Dadas orientações de saúde, 

foi orientada que fosse na quarta-feira à USF Galba 

Matos fazer um cartão da unidade. 

Realizado Grupo de Qualidade de Vida. Com Tema 

sobre Hepatite B. 

Conversei com avó da usuária Barbara Bruna que 

estava triste com a saída da neta do Intensivo de 

Jaboatão, estava com pertences pessoais da usuária 

então orientei que ela levasse para sua casa e 

guardasse.Quando a usuária Barbara Bruna viesse ao 

serviço comunicaria que suas coisas já estavam na 

casa de sua avó. 

Realizado curativo na cabeça do usuário Carlos Cesar. 

Atendi a usuária Patrícia Ferreira com queixa de 

odontalgia, realizada intervenção. 

16/09/14 Administradas medicações dos usuários: Alexsandro 

e Jackeline. 

Atendi o usuário Gutemberg (Brenda) com queixa de 

dor na lombar. Orientei que ela fosse ao Ortopedista, 

pois a mesma, sempre vem apresentando esta 

mesma queixa. 

Atendimento de qualidade de vida à usuária Maria 

Alves.Lhe foram dadas as devidas orientações e 

cuidados de sua saúde. Realizados encaminhamentos 

para a P. Carneiro Lins e para H. das Clínicas. 

Atendimento e escuta à usuária Patrícia Saturnino. 

  

17/09/14 Administradas medicações dos usuários: Jackeline e 

Alexsandro. 

A usuária Renata foi hoje ao USF Galba Matos para 

fazer o cartão. 

Escuta à Renata. 

Atendimento de Qualidade de Vida ao usuário Luís 

Otávio, onde foram dadas as devidas orientações e 

cuidados de saúde. 

Atendi ao usuário Carlos César.Lhe foi dada 

orientação para realizar curativo na USF Galba Matos. 

Atendi a usuária Joana D’arccom queixa de manchas 

Hipercrômicas na região do pescoço. Foi orientada a 

ir para a USF Galba Matos e realizar avaliação clínica. 

Entrei em contato com Caps-ad onde falei com João 

sobre as medicações da usuária Jackeline. 

Realizado escuta à usuária Vanessa Ribeiro. 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

18/09/14 Administradas medicações dos usuários Carlos Cesar, 

Jackeline e Alexsandro. 

Realizado atendimento à Mãe(Solange) do usuário 

Jepheson Andrade. 

Entrei em contato com Sílvia do CTA. Onde ela pediu 

que encaminhasse todos os usuários com exames de 

sífilis. 

A usuária Renta realizou exames de prevenção e 

citologia na USF Galba Matos. 

Atendi a usuária Vanessa Ribeiro com queixa de 

muita algia no dedo anelar, fraturado, da mão direita. 

Orientada ir à UPA Barra, para avaliação do 

Ortopedista. Foi orientada a fazer crioterapia. 

Realizada intervenção. Feito encaminhamento para 

UPA B. 

Atendimento ao usuário Josafá que queixou-se de 

odontalgia. Realizada intervenção.Foi orientado a ir 

ao odontologista, 

Recebi as receitas das medicações do usuário Carlos 

César. 

Acolhimento ao usuário Jonathan Ayron que 

retornou após o horário combinado com sua 

TR.Aiala. 

Atendimento ao usuário Alexsandro Francisco.Foi 

orientado a se dirigir ao CTA para tratamento da 

sífilis. 

  

19/09/14 Administradas medicações dos usuários Carlos César, 

Jackeline e Alexsandro. 

Realizado acolhimento à usuária Maura Karla. Onde a 

equipe avaliou sua entrada no pernoite. 

Escuta ao usuário Antônio Carlos. Realizada ligação 

para sua tia(Raimunda) avisando que ele estará 

retornando para sua residência. 

Atendimento ao usuário Carlos César.Foi 

encaminhado para realizar curativo no H.P.J.P, mas 

retornou sem realizar porque não tinha material para 

realização. 

Atendimento ao usuário Thiago Silva com queixa de 

cefaleia.Realizada intervenção. 

Realizado encaminhamento da usuária Jackeline para 

o intensivo de Jaboatão. 

Realizado encaminhamento do usuário Luís Antônio 

para o intensivo de Jaboatão. 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Realizado acolhimento à irmã ( Elisabeth) de Sandro 

Mignac. 

Realizado acolhimento ao usuário Sandro Mignac. 

Atendimento à usuária Patrícia Ferreira. Lhes foram 

dadas Orientações de cuidados em saúde. 

Realizado curativo ao usuário Carlos César. 

Atendimento à usuária Renata, queixando-se de 

estar com a Bexiga baixa.Lhe foi dada a devida 

orientaçãosobre cuidados de saúde, também foi 

orientada que marcasse uma consulta com 

aMédicaGinecologista da USF. 

Escuta ao usuário Alexandre Maciel. 

Atendimento à usuária Vanessa Ribeiro com queixa 

de algiano  dedo fraturado, realizada intervenção. 

Atendimento ao usuário Jorge Batista com queixa de 

assadura na perna. Foi realizada intervenção e 

orientação de cuidados de saúde. 

Realizado encaminhamento do usuário Jorge Batista 

para o intensivo de Jaboatão. 

Atendimento à usuária Barbara Bruna, com queixa de 

tontura e enjoo. Realizada intervenção. 

Realizado o encaminhamento da usuária Renata para 

o intensivo de Jaboatão. 

22/09/14 Administradas medicações dos usuários: Sandro, 

Alexsandro, Carlos e Vanessa. 

Realizada escuta à usuária Vanessa Ribeiro. Feita 

orientação sobre sua postura dentro do espaço. 

Realizado grupo Qualidade de Vida. Tema 

sexualidade e sexo. 

Acolhimento ao usuário Wellington José E. da Silva. 

Realizado encaminhamento do usuário Jamerson 

Corrêa para avaliação odontológica no H.P.J.P 

Realizada ligação para mãe(Rosangela) da usuária 

Vanessa Ribeiro, visando articular com família a ida 

da mesma à UPA BARRA para reavaliação do 

Ortopedista. 

Realizado o encaminhamento do usuário Wallace 

Thomas para o intensivo de Jaboatão. 

  

23/09/14 Administradas medicações dos usuários: Sandro 

mignac, Vanessa Ribeiro, Carlos Cesar e Alexsandro 

Francisco. 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Escuta à usuária Vanessa Ribeiro. Foi realizado o 

encaminhamento para reavaliação do Ortopedista 

na UPA Barra. 

Entrei em contato com Cirleideda UPA do Curado 

para articular marcação do odontologista dos 

usuários Jamerson Corrêa e Marcos Paulo. Ela 

agendou para quarta-feira as 15:00h. 

Realizado o encaminhamento do usuário Jamerson 

Corrêa para UPA do Curado, para avaliação do 

Odontologista. 

Realizado do encaminhamento do usuário Marcos 

Paulo para do UPA Curado para avaliação do 

Odontologista. 

Escuta à usuária Maura Karla. 

Entrei em contato Haroldo do conselho tutelar de 

Justiça, onde conversamos sobre a situação de Maura 

Karla, referente a guarda de seus filhos. Mais 

informações na pasta da usuária. 

24/09/14 Administradas medicações dos usuários Alexsandro 

Francisco e Sandro Mignac. 

Realizado o acolhimento ao usuário Amós Silva de 

Andrade. 

Realizado o encaminhamento do usuário Marcos 

Paulo, para aUPA do Curado para consulta 

Odontológica. 

Entrei em contato com Luciana do CTA. Onde 

agendamos consulta para o usuário Alexsandro 

Francisco com o Clínico Dr. Francisco. 

Escuta à usuária Patrícia Ferreira. 

Acolhimento à usuária Jessica Ferreira que veio 

encaminhada pelo apoio de Recife. 

Realizada escuta à genitora da usuária Jessica 

Ferreira. 

Atendimento ao usuário Guilherme Henrique com 

queixa de tontura e cefaleia. Orientado quanto  

repouso e ao aumento da ingesta hídrica. Logo após 

o jantar, o usuário Guilherme vomitou. Foi orientado 

a tomar chá. Realizada intervenção. Caso não haja 

melhora o usuário será levado àUPA  de Barra para 

avaliação Clínica. 

  

25/09/14 Administradas medicações dos usuários: Alexsandro 

Francisco e Sandro Mignac. 

Atendimento à usuária Jessica Ferreira com queixa de 

mastalgia. Realizada intervenção. Foi Orientada a 

fazertermoterapia. 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Atendimento ao usuário Guilherme Henrique com 

queixa de cefaleia. Realizada intervenção. Foi 

Orientado a aumentar a ingesta hídrica. 

Atendimento à usuária Verônica Ferreira que chegou 

ao espaço relatando que perdeu o bebê há 08 dias e 

estava com cefaleia. Orientei quanto aos cuidados de 

higiene pessoal e quanto a alimentação para melhora 

desua recuperação, foi realizadaintervenção. 

Atendimento de Qualidade de Vida à usuária Jessica 

Ferreira. 

Escuta ao usuário Carlos Antônio. 

Realizada ligação para o Cetro POP de Jaboatão, para 

saber se havia chegado o registro de nascimento da 

usuária Joana D’arc. Mas não consegui comunicação. 

26/09/14 Administradas medicações dos usuário: Alexsandro 

Francisco e Sandro Mignac. 

Realizado acolhimento ao usuário Marcelino 

Fernandes Luz. 

Realizado acolhimento ao usuário Rinaldo Ferreira. 

Atendimento à usuária Joana D’arc com queixa de 

odontalgia. Foi orientada quanto a higienização 

bucal, casos não melhore, será encaminhada ao 

H.P.J.P para avaliação odontológica. 

Realizada Escuta ao usuário Adriano Francisco(Tati). 

Atendimento à usuária Barbara Bruna com queixa de 

cefaleia. Realizada intervenção. Foi orientada a 

aumentar a ingesta hídrica e a repousar. 

  

29/09/14 Administradas medicações dos usuários: Alexsandro 

e Sandro. 

Acompanhei usuária Jessica Ferreira para fazer o 

cartão da USF Galba Matos. Foi Marcada consulta 

para Odontológista Dr.Cleuma.  

Acompanhei usuária Ericka Henrique para fazer o 

cartão da USF Galba Matos. Foi Marcada consulta 

para Odontológista Dr.Cleuma.  

Realizado Grupo de Qualidade de Vida. Tema: 

Tuberculose. Realizadas atividades com confecção 

cartazes sobre os cuidados para evitar a tuberculose. 

Realizado o encaminhamento da usuária Vanessa 

Ribeiro para o intensivo. 

Realizado o encaminhamento do usuário Alexandro 

Maciel. 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Encaminhei o usuário Walter Severino para USFGalba 

Matos, para retirar os pontos doa supersilio. 

Atendimento de Qualidade de Vida ao usuário 

Guilherme Henrique.Dadas as devidas orientações de 

saúde. 

Atendimento de Qualidade de Vida ao usuário 

Jamerson Tavares, realizado encaminhamento do 

usuário para o intensivo. 

Realizado acolhimento ao usuário Carlos Antônio. 

Realizado atendimento ao pai(seu Edison) do usuário 

Amos Silva de Andrade. 

Atendimento de Qualidade de Vida à usuária Ericka 

Henrique. Orientada quanto ao cuidado de saúde e 

higiene. Realizado encaminhamento para rede de 

saúde USF Galba Matos. 

Realizado o encaminhamento da usuária Barbara 

Bruna ao H.P.J.P para avaliação do Ginecologista. 

30/09/14 Administradas as medicações dos usuários: 

Alexsandro e Sandro. 

Escuta ao usuário Alison. 

Escuta à usuária Cristiliane. 

Foi encaminhada para marca consulta na USF Galba 

Matos à usuária Ericka Henrique. Onde agendou 

consulta para especialidades: Ginecológica e Clínica 

médica. 

Foi encaminhada para marca consulta na USF Galba 

Matos à usuária Jessica ferreira. Onde agendou 

consulta para especialidades: Ginecológica e Clínica 

Médica. 

Realizado curativo úmido para usuário Walter 

Severino. 

  

 LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 

ATIVIDADES REALIZADAS TOTAL 

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS  4 

REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO   

REUNIÕES COM A SUPERVISÃO  3 

REUNIÕES COM A REDE DE ATENÇÃO SUS   

REUNIÕES COM A REDE DE ATENÇÃO SUAS   

REUNIÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES   

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES  1 

OUTROS 
(QUAL)______________________________________________________________   

DEMANDA DE ATENDIMENTO TOTAL 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Atendimento do Técnico de referência  

Atendimento Individual à Família 3  

Atendimento Individual ao Usuário(a) - Escuta   

Atendimento de Qualidade de Vida 194 

Visita Domiciliar   

Saída Terapêutica  

ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTOS NO SUS  

ACOMPANHAMENTO NO JUDICIÁRIO  

ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTOS NO SUAS  

ACOMPANHAMENTO EM RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO  

ACOMPANHAMENTO EM PASSEIOS E ATIVIDADES EXTERNAS  

REALIZAÇÃO DE GRUPOS COMO COOPARTICIPAÇÃO   

GRUPO DE QUALIDADE DE VIDA 5 

GRUPO MULHERES  

GRUPO T.R.  

ENCAMINHAMENTOS TOTAL 

INCLUSÃO SÓCIO PRODUTIVA   

Educação Formal   

Curso Profissionalizante   

Trabalho Formal   

Trabalho Informal   

REDE SUAS TOTAL  

CRAS   

CREAS   

Conselho Tutelar   

Centro da Juventude   

Centro POP   

CREAS POP   

ALUGUEL SOCIAL   

ENCAMINHAMENTO A REDE SUS TOTAL  

CTA 3  

NASF   

USF| Fazer cartão USF e Consulta para Clínica e Ginecológica + exames de 
Prevenção. 5 

Hospitais| AV. Clínico e Odontológica 7  

CAPS AD| Acompanhei usuária  1  

CAPS Adi   

CAPS II   

CAPS III   

CAPS Transtorno   

Policlínicas 1  

Ambulatório | centro de referência da Mulher Jaboatão  1 

UPA para Clínico e Ortopedista  5 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Emergência Psiquiátrica  1 

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS TOTAL  

DELEGACIA   

TÉCNICO SOCIAL EM SERVIÇO SOCIAL 

MÊS:_Setembro - TÉCNICO RESPONSÁVEL: Aiala Frederick 

1. DESCRIÇÃO DOS GRUPOS REALIZADOS PELO PROFISSINAL 

OBS.:  Descrever os grupos e oficinas realizados durante o mês contendo: tema, 

metodologia utilizada e qual a receptividade dos participantes. 

 

2. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

OBS.: Descrever as ações do setor, articulações, encaminhamentos, inclusão socioprodutiva, 

visitas institucionais e trabalhos  com a comunidade. 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

01/09 Realizado atendimento a usuária Jaidete, na ocasião 

focamos no seu planejamento 

apoio  

 Realizado atendimento ao usuário Edvaldo, na 

ocasião focamos no seu planejamento 

  

 Realizado atendimento ao usuário Thiago Luiz, na 

ocasião realizamos acordo com relação ao CAPS AD 

  

 Realizado triagem ao usuário Leonel que ficou no 

serviço como diarista 

  

 Realizado atendimento ao usuário Alysson. Na 

ocasião abordamos seu projeto de vida 

  

 Realizado o grupo educação   

03/09 Realizada atendimento ao usuário Thiago, que se 

mostrou interessado na realização de curso 

profissionalizante 

  

 Realizado atendimento ao usuário Edvaldo que 

demonstrou interesse em realizar visita a usuária 

Marcela que está no intensivo 

  

04/09 Realizado o grupo próximo passo   

 Realizado atendimento a Thiago Luiz onde lhe fopi 

entregue declaração de que está vinculado ao 

serviço 

  

 Realizado atendimento a Carlos André onde lhe foi 

entregue declaração de que está vinculado ao 

serviço 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

 Realizado atendimento ao usuário Edvaldo, onde foi 

acordado seu retorno para sua casa 

  

 Realizado encaminhamento do usuário Jamerson 

Tavares para o Caps AD Recanto dos Guararapes 

  

06/09 Realizada intervenção ao usuário Antonio Carlos 

com relação a sua postura dentro do espaço  

  

 Realizado atendimento ao usuário Jamerson 

Tavares. Na ocasião falamos sobre seu 

planejamento. 

  

 Realizada triagem a Edvaldo Bernardo Silva, que 

ficou no serviço como diarista 

  

 Realizado atendimento ao usuário Johnatan Ayron   

 Realizado atendimento a usuária Renata Santos   

 Realizada acolhimento ao usuário Josafá José que 

ficará freqüentando o serviço enquanto diarista, 

sem dias definidos 

  

 Realizado atendimento a usuária Joana Darck e 

orientada quanta a documentação civil 

  

 Realizado encaminhamento ao usuário johnatan 

Ayron para a Comunidade Pequenos Profetas 

  

 A usuária Renata Santos foi inserida na modalidade 

pernoite 

  

10/09 Realizado encaminhamento ao usuário Carlos André 

para o intensivo de Jaboatão 

  

11/09 Realizada intervenção com o usuário José Edmilson 

sobre sua postura dentro do espaço 

  

 Realizado encaminhamento ao usuário Alysson 

Gomes para o Balcão da cidadania 

  

12/09 Realizada atendimento ao usuário Jamerson Tavares   

 Realizado acolhimento à usuária Bárbara Bruna   

15/09 Realizado o grupo educação   

 Realizado atendimento aos usuários Renata dos 

Santos, Luiz Fernando, josafá e Edvaldo 

  

 Realizado acolhimento a usuária Cristina Cardeal 

que durante o acolhimento, relatou já estar sendo 

acompanhada pelo apoio Recife. Após realizar 

contato com o apoio Recife usuária foi 

reencaminhada para o espaço de origem 

  

 Realizada visita institucional a Secretaria de 

Educação 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

18/09 Realizado atendimento ao usuário Jorge que 

realizou saída para articular vaga de emprego 

  

 Realizado atendimento a Alexandre Maciel que 

realizou saída ao Caps AD para participar dos 

grupos 

  

 Realizado atendiemtno ao usuário Charles Jean que 

realizou saída pára articular vaga de emprego e 

resolver pendência de documentação 

  

 Realizado atendimento ao usuário Johnatan Ayron 

que realizou saída para ir ao Lar de Maria 

  

 Realizada acolhimento a Sandro José Ferreira que 

ficará freqüentando o serviço nos dias de terça a e 

quinta 

  

 Realizado o grupo Próximo Passo   

 Realizado contato com a escola Galba Matos para 

matricula da usuária Renata dos Santos 

  

19/19 A usuária Renata dos santos realizou saída para se 

matricular na escola 

  

 Realizado atendimento ao usuário Carlos Andre que 

ficará freqüentando o serviço nos dias de segunda 

quinta sábado e domingo 

  

 Realizada triagem ao usuário Claudio que foi 

encaminhado a Comunidade Pequenos Profetas 

  

21/09 Realizada triagem a Denilza da Silva que ficou 

acordado qde freqüentar o serviço nos dias de 

sábado, domingo e quinta 

  

 Realizada triagem a Alysson da silva que ficou 

acordado de freqüentar o serviço nos dias de 

sábado, domingo e quinta 

  

22/09 Realizada acolhimento a usuária Veronica que ficará 

freqüentando o serviço nos dias de segunda, quinta 

e sabado 

  

 Realizado atendimento a usuária Barabara Bruna 

que demonstrou interesse em retomar os estudos 

  

26/09 Realizada visita a residência do usuário Alex vital   

 Realizado atendimento a usuária gessica e iniciado a 

construção do PIA 

  

29/09 Realizado atendimento ao usuário woshigton 

Abdala, na ocasião ficou acordado que ficará 

frequntando o espaço nos dias de sábado, domingo 

e segunda 

  

  A usuária Barbara realizou matricula na escola 

Jaboatão dos Guararapes 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

 Realizado acolhimento ao usuário Adelson 

Rodrigues que foi encaminhado ao CPP 

  

 Realizada triagem a Cristilane que ficou inserida na 

modalidade pernoite 

  

 Realizada atendiemnto ao usuário Josafá, na ocasião 

ficou acordado seu retorno para casa em 10/10 

  

 

3. Descrição das ações desenvolvidas com os Familiares 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

06/09 Realizado acolhimento a família do usuário Charle 

Jean 

  

 Realizado acolhimento a família do usuário Johnatan 

Ayron 

  

 Realizado acolhimento a família do usuário Josafoa 

José 

  

 Realizado acolhimento a família do usuário Thiago 

Luiz 

  

 Realizado acolhimento a família do usuário Edvaldo   

08/09 Realizado atendimento a família de Joelma, que não 

é usuário do serviço. Família orientada quanto ao 

acolhimento 

  

 Realizado atendimento a família do usuário 

johnatan Ayron 

  

12/09 Realizado atendimento a família do usuário Thiago 

Luiz 

  

    

 

4. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 

ATIVIDADES REALIZADAS TOTAL 

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS  04 

REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO   

REUNIÕES COM A SUPERVISÃO  04 

REUNIÕES COM A REDE DE ATENÇÃO SUS   

REUNIÕES COM A REDE DE ATENÇÃO SUAS   

REUNIÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 01  

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES   

OUTROS 
(QUAL)______________________________________________________________   

DEMANDA DE ATENDIMENTO TOTAL 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Atendimento do Técnico de referência 34 

Atendimento Individual à Família 08  

Atendimento Individual ao Usuário(a) 46  

Visita Domiciliar  01 

SAÍDAS TERAPÊUTICAS  

ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTOS NO SUS  

ACOMPANHAMENTO NO JUDICIÁRIO  

ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTOS NO SUAS  

ACOMPANHAMENTO EM RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO  

ACOMPANHAMENTO EM PASSEIOS E ATIVIDADES EXTERNAS  

REALIZAÇÃO DE GRUPOS COMO COOPARTICIPAÇÃO 03  

GRUPO _________proximo passo_____________ 04 

GRUPO ______________________  

GRUPO FAMÍLIA  

GRUPO T.R.  

ENCAMINHAMENTOS TOTAL 

INCLUSÃO SÓCIO PRODUTIVA   

Educação Formal  02 

Curso Profissionalizante 02  

Trabalho Formal   

Trabalho Informal   

REDE SUAS TOTAL  

CRAS   

CREAS   

Conselho Tutelar   

Centro da Juventude   

Centro POP   

CREAS POP   

ALUGUEL SOCIAL   

CPP 02 

ENCAMINHAMENTO A REDE SUS  TOTAL 

CTA   

NASF   

USF   

Hospitais   

CAPS AD 03  

CAPS Adi   

CAPS II   

CAPS III   



 
                                                                                                                                                  
 

 

CAPS Transtorno   

Policlínicas   

Ambulatório   

UPA   

Emergência Psiquiátrica   

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS TOTAL  

DELEGACIA   

DHPP   

JUDICIÁRIO   

MINISTÉRIO PÚBLICO   

GOVERNO PRESENTE   

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO  01 

INSS   

AGÊNCIA DO TRABALHO   

COMUNIDADE TERAPÊUTICA   

ONG   

OUTROS?________________________________   

 

 

TÉCNICO SOCIAL EM SERVIÇO SOCIAL 

MÊS: Setembro           TÉCNICO RESPONSÁVEL: Cláudia Soares 

 

5. DESCRIÇÃO DOS GRUPOS REALIZADOS PELO PROFISSINAL 

OBS.:  Descrever os grupos e oficinas realizados durante o mês contendo: tema, 

metodologia utilizada e qual a receptividade dos participantes. 

 

6. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL 

OBS.: Descrever as ações do setor, articulações, encaminhamentos, inclusão socioprodutiva, 

visitas institucionais e trabalhos  com a comunidade. 

 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

02/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - MARIA ALVES APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 



 
                                                                                                                                                  
 

 

03/09/2014 REUNIÃO DE EQUIPE APOIO 

JABOATÃO 

EQUIPE 

03/09/2014 ATENDIMENTO INDIVDUAL – MARIA ALVES APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

03/09/2014 ATENDIMENTO COLETIVO - MARIA ALVES, THIAGO LUIZ E 

WALLACE THOMAS 

OBS.: NA PLANILHA NÃO HÁ ESTA OPÇÃO 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

04/09/2014 ATENDIMENTO INDIVDUAL – MARIA ALVES APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

04/09/2014 ATENDIMENTO INDIVDUAL - EDUARDO LUIS APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

05/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - MARIA ALVES APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

05/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - MARIA ALVES APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

05/09/2014 ATENDIMENTO COLETIVO - MARIA ALVES, CARLOS ANDRÉ 

OBS.: NA PLANILHA NÃO HÁ ESTA OPÇÃO 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

05/09/2014 ATENDIMENTO INDIVDUAL - JOANA D'ARC DE LIMA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

05/09/2014 ATENDIMENTO INDIVDUAL - EDUARDO LUIS APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

07/09/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA - ALEXSANDRO FRANCISCO PRAIA CANDEIAS CLÁUDIA SOARES 

09/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – ALEXSANDRO FRANCISCO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

09/09/2014 DISCUSSÃO DE CASO - FERNANDO DA SILVA ROCHA PENITENCIÁRIA 

PROFESSOR 

BARRETO 

CAMPELO 

CLÁUDIA SOARES 

E PSICOSSOCIAL 

09/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - FERNANDO DA SILVA ROCHA PENITENCIÁRIA 

PROFESSOR 

BARRETO 

CAMPELO 

CLÁUDIA SOARES 

E PSICOSSOCIAL 

09/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - MARIA ALVES APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

09/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - JAMERSON CORREIA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

10/09/2014 REUNIÃO DE EQUIPE APOIO 

JABOATÃO 

EQUIPE 

11/09/2014 TRIAGEM - GENIVAL CORREIA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 



 
                                                                                                                                                  
 

 

11/09/2014 ENCAMINHAMENTO CAPS AD RECANTO DOS GUARARAPES 

- GENIVAL CORREIA 

JABOATÃO CLÁUDIA SOARES 

11/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - EDUARDO LUIS APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

11/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - PATRÍCIA FERREIRA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

11/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - ALEXSANDRO FRANCISCO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

12/09/2014 GRUPO DIREITOS SOCIAIS APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

13/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - JEPHESON ANDRADE APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

13/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – WASHINGTON ABDALA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

13/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – TARCILENE APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

13/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - ALISON GOMES APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

13/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - JOANA D'ARC DE LIMA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

13/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - JOSAFÁ JOSÉ APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

13/09/2014 TRIAGEM - TIAGO ALEXANDRE APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

13/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL  - MARIA ALVES APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

14/09/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA - ALEXSANDRO FRANCISCO CASA DA 

FAMÍLIA 

CLÁUDIA SOARES 

16/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - JAMERSON TAVARES APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

16/09/2014 ATENDIMENTO INDIVDUAL – PATRÍCIA FERREIRA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

16/09/2014 ENCAMINHAMENTO USF GALBA MATOS - CARLOS CÉSAR JABOATÃO CLÁUDIA SOARES 

16/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - GUTEMBERG SOARES 

(BRENDA) 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

16/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - JAMERSON CORREIA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

16/09/2014 ACOLHIMENTO - VANESSA RIBEIRO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

17/09/2014 REINIÃO DE EQUIPE APOIO 

JABOATÃO 

EQUIPE 



 
                                                                                                                                                  
 

 

18/09/2014 ATENDIMENTO INDIVDUAL – PATRÍCIA FERREIRA RECIFE CLÁUDIA SOARES 

18/09/2014 GRUPO DIREITOS SOCIAIS APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

E CARLA 

18/09/2014 REUNIÃO COM SUPERVISÃO APOIO 

JABOATÃO 

EQUIPE TARDE 

21/09/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA - ALEXSANDRO FRANCISCO CASA DA 

FAMÍLIA 

CLÁUDIA SOARES 

23/09/2014 VISITA DOMICILIAR - ALEXSANDRO FRANCISCO JARDIM 

PIEDADE 

CLÁUDIA SOARES 

23/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - ALEXSANDRO FRANCISCO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

23/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – CARLOS CÉSAR APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

23/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – PATRÍCIA FERREIRA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

23/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – VANESSA RIBEIRO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

24/09/2014 REUNIÃO DE EQUIPE APOIO 

JABOATÃO 

EQUIPE 

25/09/2014 GRUPO DIREITOS SOCIAIS APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

E CARLA JULIANA 

25/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – BÁRBARA BRUNA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

25/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – EDUARDO LUIS APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

25/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – PATRÍCIA FERREIRA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

25/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – ADRIANO FRANCISCO (TATI) APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

25/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – ALEXSANDRO FRANCISCO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

25/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – EDUARDO LUIS APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

26/09/2014 REUNIÃO COM SUPERVISÃO APOIO 

JABOATÃO 

TURNO TARDE 

26/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – VANESSA RIBEIRO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

26/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - BÁRBARA BRUNA APOIO CABO CLÁUDIA SOARES 

26/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL– PATRÍCIA FERREIRA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 



 
                                                                                                                                                  
 

 

28/09/2014 TRIAGEM - WELLYSON JOAQUIM APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – FRANCYELLE NICEA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – ALEXSANDRO FRANCISCO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – JOSAFÁ JOSÉ APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – GUILHERME HENRIQUE APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – JOANA D'ARC DE LIMA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - RODRIGO ROBERTO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – WASHINGTON ABDALA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - JAMERSON CORREIA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL – CRISTIANO FRANCISCO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - PATRÍCIA FERREIRA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - WALTER SEVERINO APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ENCAMINHAMENTO INTENSIVO JABOATÃO - VANESSA 

RIBEIRO 

OBS.: NA PLANILHA NÃO HÁ ESTA OPÇÃO 

JABOATÃO CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA - ALEXSANDRO FRANCISCO CASA DA 

FAMÍLIA 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - CARLOS CÉSAR APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA - JAMERSON CORREIA CASA DA 

FAMÍLIA 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO COLETIVO - WASHINGTON ABDALA, 

RODRIGO ROBERTO E JOANA D'ARC DE LIMA 

OBS.: NA PLANILHA NÃO HÁ ESTA OPÇÃO 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

28/09/2014 ATENDIMENTO COLETIVO - JOSAFÁ JOSÉ E GUILHERME 

HENRIQUE 

OBS.: NA PLANILHA NÃO HÁ ESTA OPÇÃO 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 



 
                                                                                                                                                  
 

 

29/09/2014 SAÍDA TERAPÊUTICA - PATRÍCIA FERREIRA CASA DA 

FAMÍLIA 

CLÁUDIA SOARES 

30/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - JAMERSON CORREIA APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

30/09/2014 ATENDIMENTO INDIVIDUAL - GUILHERME HENRIQUE APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

 

7. Descrição das ações desenvolvidas com os Familiares 

 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

02/09/2014 ATENDIMENTO FAMILIAR - BRENO (IRMÃO DO 

USUÁRIO JORGE BATISTA) 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

13/09/2014 ATENDIMENTO FAMILIAR - SANDRA (MÃE DA 

USUÁRIA PATRÍCIA FERREIRA) 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

30/09/2014 ATENDIMENTO FAMILIAR (MÃE DO USUÁRIO 

JAMERSON CORREIA) 

APOIO 

JABOATÃO 

CLÁUDIA SOARES 

    

    

    

    

    

 

8. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 

ATIVIDADES REALIZADAS TOTAL 

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS  04 

REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO   

REUNIÕES COM A SUPERVISÃO 04 

REUNIÕES COM A REDE DE ATENÇÃO SUS   

REUNIÕES COM A REDE DE ATENÇÃO SUAS   

REUNIÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES  01 

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES   

OUTROS 
(QUAL)______________________________________________________________   

DEMANDA DE ATENDIMENTO TOTAL 

Atendimento do Técnico de referência 41 

Atendimento Individual à Família 03 

Atendimento Individual ao Usuário(a)  14 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Visita Domiciliar  01 

SAÍDAS TERAPÊUTICAS 07 

ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTOS NO SUS  

ACOMPANHAMENTO NO JUDICIÁRIO  

ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTOS NO SUAS  

ACOMPANHAMENTO EM RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO  

ACOMPANHAMENTO EM PASSEIOS E ATIVIDADES EXTERNAS  

REALIZAÇÃO DE GRUPOS COMO COOPARTICIPAÇÃO   

GRUPO DIREITOS SOCIAIS 04 

GRUPO ______________________  

GRUPO FAMÍLIA  

GRUPO T.R.  

ENCAMINHAMENTOS TOTAL 

INCLUSÃO SÓCIO PRODUTIVA   

Educação Formal   

Curso Profissionalizante   

Trabalho Formal   

Trabalho Informal   

REDE SUAS TOTAL  

CRAS   

CREAS   

Conselho Tutelar   

Centro da Juventude   

Centro POP  

CREAS POP   

ALUGUEL SOCIAL   

ENCAMINHAMENTO A REDE SUS  TOTAL 

CTA   

NASF   

USF  01 

Hospitais   

CAPS AD 01 

CAPS Adi   

CAPS II   

CAPS III   

CAPS Transtorno   

Policlínicas   

Ambulatório   

UPA   



 
                                                                                                                                                  
 

 

Emergência Psiquiátrica   

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS TOTAL  

DELEGACIA   

DHPP   

JUDICIÁRIO  

MINISTÉRIO PÚBLICO   

GOVERNO PRESENTE   

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO   

INSS   

AGÊNCIA DO TRABALHO   

COMUNIDADE TERAPÊUTICA   

ONG   

OUTROS?________________________________   

 

TÉCNICO SOCIAL EM PSICOLOGIA 

MÊS: SETEMBRO- TÉCNICO RESPONSÁVEL: AMÁLIA LIRA 

9. DESCRIÇÃO DOS GRUPOS REALIZADOS PELO PROFISSINAL 

 

OBS.:  Descrever os grupos e oficinas realizados durante o mês contendo: tema, 

metodologia utilizada e qual a receptividade dos participantes. 

 

10. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 

11. OBS.: Descrever as ações do setor, articulações, encaminhamentos, inclusão 

socioprodutiva, visitas institucionais e trabalho com a comunidade. 

 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

01/09/14 JORGE BATISTA DA SILVA -ACOLHIMENTO PARA 

COMBINAÇÃO DE SAÍDA COM FAMILIA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

01/09/14 JEPHERSON ANDRADE DE OLIVEIRA- ACOLHIMENTO 

PARA COMBINAÇÃO DE RETIRADA DE 

DOCUMENTAÇÃO 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

01/09/14 VICTOR RANGEL BISPO DE MORAES - ACOLHIMENTO 

PARA COMBINAÇÃO DE RETIRADA DE 

DOCUMENTAÇÃO 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

01/09/14 DJANILTON MENDES SANTOS - ACOLHIMENTO PARA 

RETORNO DE REUNIÃO TÉCNICAS  

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 



 
                                                                                                                                                  
 

 

01/09/14 LUCIANA CAVALCANTI DE MELO - RETRIAGEM APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

02/09/14 JEPHERSO ANDRADE DE OLIVEIRA - ACOLHIMENTO 

PARA COMBINAÇÃO DE SAÍDA TERAPEUTICA COM 

FAMILIARES 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

02/09/14 RENATO MOORAES DE ARAUJO - USUARIO 

ACOLHIDO COMBINAÇÃO DE PERMANENCIA NO 

ESPAÇO  

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

03/09/14 JACKELINE SOUZA DO NASCIMENTO - USUARIA 

ACOLHIDA COM DIFCULDADES NO PROCESSO DE 

ABISTINCIA  

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

04/09/14 CLAUDIO GOMES DA SILVA- USUARIO ACOLHIDO 

PARA DEMANDAS FAMILIARES 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

04/09/14 GUILHERME CHADLEY SILVA DE OLOVEIRA- - 

RETRIAGEM 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

04/09/14 ALEXANDRE MACIEL DE VASCONCELOS - TRIAGEM APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

04/09/14 JACKELINE SOUZA DO NASCIMENTO - USUARIA 

ACOLHIDA COM DIFICULDADE NO PROCESSO DE 

ABSTINENCIA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

07/09/14 WALLACE THOMAS SILVA MENEZES - USUARIO 

ACOLHIDO COM DIFICULDADE NO PROCESSO DE 

ABSTINENCIA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

07/09/14 MARIA ALVES PEREIRA TZAGAS - USUARIA 

ACOLHIDA FALA DA DIFICULDADE DE LIDAR COM 

REGRAS 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

07/09/14 DAYANA MARIA DO NASCIMENTO - USUARIA 

ACOLHIDA FALA DA RELAÇÃO FAMILIAR 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

08/09/14 JEPHERSO ANDRADE DE OLIVEIRA - USUARIO 

ACOLHIDO PARA COMBINAÇÃO DE SAÍDA PARA 

QUESTÕES DE SAÚDE 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

08/09/14 JACKELINE SOUZA DO NASCIMENTO - USUARIA 

ACOLJHIDA PARA CONSTRUÇÃO DO PIA - 

ENCAMINHAMENTO AO CAPS AD - 

ENCAMINHAMENTO AO HOSPITAL ULISSES 

PERNAMBUCANO 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

08/09/14 JORGE BATISTA DA SILVA - ACOLHIDO PARA 

COMBINAÇÃO DE SAÍDA TERAPEUTICA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

08/09/14 MARIA ALVES PEREIRA TZAGAS - USUARIA 

ENCAMINHADA AO CAPS AD E EXPRESSO CIDADÃO 

PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

09/09/14 GUILHERME CHADLEY SILVA DE OLOVEIRA - 

USUÁRIO ACOLHIDO FALA DA RELAÇÃO FAMILIAR 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 



 
                                                                                                                                                  
 

 

09/09/14 RENATO MOORAES DE ARAUJO - USUARIO 

ACOLHIDO SOLICITA DECLARAÇÃO PARA O INSS  

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

09/09/14 JORGE BATISTA DA SILVA - USUARIO ACOLHIDO 

PARA CONSTRUÇÃO DO PIA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

09/09/14 JEPHERSO ANDRADE DE OLIVEIRA - USUARIO 

ACOLHIDO E ENCAMINHADO A POSTO DE SAÚDE 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

09/09/14 LUIZ OTÁVIO ALVES DE OLIVEIRA - RETRIAGEM APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

09/09/14 PATRICIA FERREIRA MORAES - TRIAGEM APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

10/09/14 CLAUDIO GOMES DA SILVA- USUARIO ACOLHIDO 

FALA DO DESEJO DE FAZER UM UNIVERSIDADE 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

10/09/14 ALEXANDRE MACIEL DE VASCONCELOS - USUARIO 

ACOLHIDO FALA DA RELAÇÃO FAMILIAR 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

10/09/14 JEPHERSO ANDRADE DE OLIVEIRA - CONSTRUÇÃO 

DO PIA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

10/09/14 VICTOR RANGEL BISPO DE MORAES - USUARIA 

ACOLHIDO PARA COMBINAÇÃO NA MODALIDADE 

DIARISTA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

10/09/14 GUILHERME CHADLEY SILVA DE OLOVEIRA - 

USUARIO DESLIGADO POR AGRESSAO  E 

DESRESPEITO A EQUIPE E USUARIOS 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

11/09/14 DJANILTON MENDES SANTOS - USUARIO ACOLHIDO 

FALA DA DIFICULDADE DE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE 

RUA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

11/09/14 WALLACE THOMAS SILVA MENEZES - ACOLHIDO  

COMBINA SAÍDA PARA INSCRIÇÃO EM CURSO 

PROFISSIONALIZANTE 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

11/09/14 DAYANA MARIA DO NASCIMENTO - USUARIA 

ACOLHIDA PARA COMBINAÇÃO DE SAÍDA 

TERAPEUTICA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

13/09/14 MARILEIDE MARIA GOMES- USUARIA ACOLHIDA 

FALA DA DIFICULDADE DE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE 

RUA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

14/09/14 LUIZ OTÁVIO ALVES DE OLIVEIRA - USUÁRIO 

ACOLHIDO FALA DOS PREJUIZOS TRAZIDOS PELO 

USO DE  DROGAS 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

14/09/14 MARIA ALVES PEREIRA TZAGAS - USUARIA 

ACOLHIDA FALA DA DIFICULDADE DE 

RELACIONAMENTO 

APOIO 

JABOATÃO  

AMÁLIA LIRA 



 
                                                                                                                                                  
 

 

14/09/14 THIAGO LUIZ CARVALHO DA SILVA- USUARIO 

ACOLHIDO PARA DESLIGAMENTO POR AGRESSÃO A 

USUARIA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

14/09/14 PATRICIA SATURNINO DA CONCEIÇÃO- RETRIAGEM  APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

14/09/14 MARCONE NASCIMNETO DA SILVA- USUARIO 

ACOLHIDO FALA DA DIFICULDADE DE ESTA EM 

SITUAÇÃO DE RUA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

14/09/14 JOSE EDMILSON BEZERRA DO NASCIMENTO - 

USUARIO ACOLHIDO PARA PONTUAÇÃO DE 

CONDUTA NO ESPAÇO 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

15/09/14 LUIZ OTÁVIO ALVES DE OLIVEIRA- USUARIO 

ACOLHIDO E INFORMADO QUE ESTARÁ NO 

PERNOITE 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

15/09/14 ALEXANDRE MACIEL DE VASCONCELOS - USUARIO 

ACOLHIDO PARA AVALIAÇÃO DA SEMANA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

15/09/14 JORGE BATISTA DA SILVA - USUARIO ACOLHIDO 

FALA SOBRE POSSIBILIDADE DE EMPREGO 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

15/09/14 JACKELINE SOUZA DO NASCIMENTO - USUARIA 

ACOLHIDA PARA LIBERAÇÃO DE IR AO CAPS AD SEM 

ACOMPANHANTE 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

15/09/14 GUILHERME CHADLEY SILVA DE OLOVEIRA - 

USUARIO ACOLHIDO INICIA COMO DIARISTA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

16/09/14 CAIO PEREIRA DA FONSCA- TRIAGEM APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

16/09/14 WILLIAN LUCAS CAMPELO DA SILVA - RETIAGEM APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

16/09/14 RENATA DOS SANTOS DE ARAUJO- USUARIA 

ACOLHIDA FALA DA DIFICULLDADE DE LIDAR COM 

REGRAS 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

17/09/14 CLAUDIO GOMES DA SILVA- USUARIO ACOLHIDO 

PARA AVALIAÇÃO DA SEMANA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

17/09/14 LUCIANA CAVALCANTI DE MELO - USUARIA 

ACOLHIDA PARA AVALIAÇÃO DA SEMANA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

22/09/14 ALEXANDRE MACIEL DE VASCONCELOS - USUARIO 

ACOLHIDO PARA COMBINAÇÃO DE SAÍDA 

TERAPEUTICA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

22/09/14 CARLOS ANDRÉ HERMÍNIO DA SILVA- USUARIO 

ACOLHIDO FALA DA DIFICULDADE DE ESTÁ EM 

SITUAÇÃO DE  RUA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 



 
                                                                                                                                                  
 

 

22/09/14 CHARLES JEAN DA SILVA-  USUARIO ACOLHIDO FALA 

DE POSSIBILIDADE DE EMPREGO 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

22/09/14 WALLACE THOMAS SILVA DE MENEZES - USUARIO 

ACOLHIDO PARA CONSTRUÇÃO DO PIA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

23/09/14 LUCIANA  CAVALCANTI MELO - USUARIA ACOLHIDA 

PARA AVALIAÇÃO DA SEMANA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

23/09/14 EDSON MARTINS DOS SANTOS- USUÁRIO ACOLHIDO 

FALA DOS PREJUIZOS TRAZIDOS PELO USO DE 

DROGAS 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

23/09/14 CLAUDIO GOMES DA SILVA - USUARIO ACOLHIDO 

FAZ RECOMBINAÇÃO DE DIAS POR CONTA DO NOVO 

TRABALHO 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

23/09/14 JAMERSON TAVARES- USUARIO ACOLHIDO FALA DA 

DIFICULDADE DE LIDAR COM LIMITES 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

23/09/14 ALEXADRE MACIEL DE VASCONCELOS- USUARIO 

ACOLHIDO PARA AVALIAÇÃO DA SEMANA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

24/09/14 LUIZ OTÁVIO ALLVES DE OLIVEIRA- USUARIO 

ACOLHIDO FALA DOS VÍNCULOS FAMILIARES 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

27/09/14 RAFAEL DE ALMEIDA DO NASCIMENTO- TRIAGEM APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

27/09/14 FLAVIO RODRIGO SANTANA - TRIAGEM APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

27/09/14 FRANCYELLE NICEA GOMES- RETRIAGEM APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

27/09/14 ERICKA HENRIQUE DA SILVA- USUÁRIA ACOLHIDA 

FALA DOS PREJUIZOS TRAZIDOS PELO USO DE 

DROGAS 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

27/09/14 CARLOS ANDRÉ HERMÍNIO DA SILVA- USUARIO 

ACOLHIDO FALA DA FUNERABILIDADE POR ESTÁ EM 

SITUAÇÃO DE RUA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

27/09/14 ALEXADRE MACIEL DE VASCONCELOS - USUARIO 

ACOLHIDO PARA CONSTRUÇÃO DO PIA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

27/09/14 DENILZA DA SILVA- USUARIA ACOLHIDA FALA DO 

DESEJO DE TER UM EMPREGO FIXO 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

27/09/14 VANESA LIMA - USUÁRIA ACOLHIDA FALA SOBRE 

CONSTRUÇÃO DO PIA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

29/09/14 CLAUDIO GOMES DA SILVA - USUÁRIO ACOLHIDO 

FALA DA RELAÇÃO PATERNA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

30/09/14 LUIZ GUSTAVO SILVA E SILVA- RETRIAGEM APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

30/09/14 RENATO FARIAS DE FREITAS- RETRIAGEM APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 



 
                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Descrição das ações desenvolvidas com os Familiares 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

02/09/14 VICTOR RANGEL 

BISPO DE 

MORAES - 

ACOLHIMENTO A 

FAMILIA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

30/09/14  ROMILDO DE AMPORIM MONTEIRO- RETRIAGEM APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

30/09/14 MARIA DO CARMO VENÇOS BARROS NETA- 

TRIAGEM 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

30/09/14 GUILHERME HENRIQUE - ACOLHIMENTO 

AVALIAÇÃO DA SEMANA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 



 
                                                                                                                                                  
 

 

10/09/14 GUILHERME 

CHADLEY SILVA 

DE OLOVEIRA - 

ACOLHIMENTO A 

FAMILIA PARA 

FALAR DO 

DESLLIGAMENTO 

DO USUARIO 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA  

11/09/14 JACKELINE 

SOUZA DO 

NASCIMENTO - 

ATENDIMENTO A 

AVÓ DA 

USUARIA QUE SE 

NEGA A 

ACOMPANHA-LA 

AO CAPS AD 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

14/09/14 WALLACE 

THOMAS SILVA 

MENEZES - 

ACOLHIMENTO A 

GENITORA DO 

USUARIO  

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

23/09/14 EDSON MARTINS 

DOS SANTOS - 

ACOLHIMENTO 

COM IRMÃ DO 

USUÁRIO 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

23/09/14 LUCIANA  

CAVALCANTI 

MELO - USUARIA 

ACOLHIDA COM 

SUA GENITORA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

23/09/14 ALEX JUNIOR 

VITAL DA SILVA- 

ACOLHIMENTO 

AO SEU GENITOR  

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

23/09/14 CARLOS ANDRÉ  

HERMÍNIO DA 

SILVA- 

ACOLHIMENTO A 

SUA MÃE 

ADOTIVA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA  

27/09/14 VANESA LIMA- 

USUÁRIA 

ACOLHIDA COM 

SUA GENITORA 

APOIO 

JABOATÃO 

AMÁLIA LIRA 

    

 



 
                                                                                                                                                  
 

 

2. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 

ATIVIDADES REALIZADAS TOTAL 

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS 04  

REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO 04  

REUNIÕES COM A SUPERVISÃO 02  

REUNIÕES COM A REDE DE ATENÇÃO SUS   

REUNIÕES COM A REDE DE ATENÇÃO SUAS   

REUNIÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES   

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES   

OUTROS 
(QUAL)______________________________________________________________   

DEMANDA DE ATENDIMENTO TOTAL 

Atendimento do Técnico de referência 54 

Atendimento Individual à Família 09  

Atendimento Individual ao Usuário(a)  18  

Visita Domiciliar   

Saídas terapêuticas 04 

ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTOS NO SUS  

ACOMPANHAMENTO NO JUDICIÁRIO  

ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTOS NO SUAS  

ACOMPANHAMENTO EM RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO  

ACOMPANHAMENTO EM PASSEIOS E ATIVIDADES EXTERNAS  

REALIZAÇÃO DE GRUPOS COMO COOPARTICIPAÇÃO  05 

GRUPO ______________________  

GRUPO ______________________  

GRUPO FAMÍLIA - 05 GRUPOS  

02/09/14- TEMÁTICA TRABALHADA - DINÂMICA DE GRUPO  "RESGATANDO A 

CRIANÇA INTERIOR" - MATERIAL USADO: MUSICA DE RODA INFANTIL, PAPEL 

OFÍCIO E LÁPIS COLORIDO - NO INÍCIO DA DINÂMICA, FOI EXPLICADO QUE 

OUVIRIAM MÚSICAS INFANTÍS EM SILÊNCIO E EM SEGUIDA PEDIDO PARA QUE 

DESENHASSEM ALGO SIGNIFICADOVO DA INFÂNCIA VIVIDO COM A FAMÍLIA. 

OBJETIVO - RESGATAR MOMENTOS PRAZEROSOS DA RELAÇÃO FAMILIAR 

09/09/14- TEMÁTICA TRABALHADA- VÍDEO " NÃO DESISTA NUNCA DOS SEUS 

SONHOS" - VÍDEO MOTIVACIONAL - OBJETIVO: ESTIMULAR A CAPACIDADE DE 

RESGATAR VÍCULOS. APÓS APRESENTAÇÃO DO VÍDEO FOI ABERTO PARA 

DISCURSÃO E AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES VIVIDAS.  

16/09/14 - TEMÁTICA TRABALHADA- " REFLEXÃO COM TEXTO " RENOVAÇÃO"   



 
                                                                                                                                                  
 

 

O TEXTO RETRATA O PROCESSO DOLOROSO DAS ÁGUIAS NO MOMENTO DE 

TRANSFORMAÇÃO PELA SOBREVIVENCIA. APÓS LEITURA, FOI ABERTA DISCURSÃO 

SOBRE PROCESSO DE MUDANÇA 

23/09/14 - TEMÁTICA TRABALHADA - VÍDEO " O FAROL" . APÓS APRESENTAÇÃO 

DO VÍDEO FOI TRABALHANDO AS REFERENCIAS DE SEGURANÇA FAMILIAR  E 

CONSTRUÇÃO DE IMAGEM ENQUANTO SEGUNRANÇA PARA. 

30/09/14 - TEMÁTICA TRABALHADA- DINÂMICA DE GRUPO " A FAMÍLIA QUE 

TENHO E A FAMÍLIA QUE EU GOSTARIA DE TER" . MATERIAL USAD: FOLHA DE 

OFÍCIO, LÁPIS. APÓS EXPLICAÇÃO DA DINÂMICA USUÁRIO E FAMILIARES 

DESNHARAM/ESCREVERAM O QUE PENSAM, O QUE TEM E O QUE GOSTARIAM DE 

TER DA RELAÇÃO FAMILIAR.  

OBS: EM TODOS OS GRUPOS HOUVE PARTICIPAÇÃO MACIÇA DE USUÁRIOS E 

FAMILIARES PRESENTES NO MOMENTO SENDO ASSIM AVALIDO COMO POSITIVO 

O MATERIAL USADO. 

GRUPO T.R.  

ENCAMINHAMENTOS TOTAL 

INCLUSÃO SÓCIO PRODUTIVA   

Educação Formal   

Curso Profissionalizante   

Trabalho Formal   

Trabalho Informal   

REDE SUAS  TOTAL 

CRAS   

CREAS   

Conselho Tutelar   

Centro da Juventude   

Centro POP  01 

CREAS POP   

ALUGUEL SOCIAL   

ENCAMINHAMENTO A REDE SUS TOTAL  

CTA   

NASF   

USF   

Hospitais 01  

CAPS AD 05  

CAPS Adi   

CAPS II   

CAPS III   

CAPS Transtorno   

Policlínicas   



 
                                                                                                                                                  
 

 

Ambulatório   

UPA   

Emergência Psiquiátrica   

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS  TOTAL 

DELEGACIA   

DHPP   

JUDICIÁRIO   

MINISTÉRIO PÚBLICO   

GOVERNO PRESENTE   

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO 01  

INSS   

AGÊNCIA DO TRABALHO   

COMUNIDADE TERAPÊUTICA   

ONG   

OUTROS?________________________________   

 

 

 

TÉCNICO SOCIAL EM PSICOLOGIA 

MÊS: Setembro          TÉCNICO RESPONSÁVEL: Renata Carvalho 

 

12. DESCRIÇÃO DOS GRUPOS REALIZADOS PELO PROFISSINAL 

OBS.:  Descrever os grupos e oficinas realizados durante o mês contendo: tema, 

metodologia utilizada e qual a receptividade dos participantes. 

 

13. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO SETOR DE PSICOLOGIA 

OBS.: Descrever as ações do setor, articulações, encaminhamentos, inclusão socioprodutiva, 

visitas institucionais e trabalhos  com a comunidade. 

 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

01/09/2014 Licença Médica   

03/09/2014 Reunião de Equipe  CAA Equipe Técnica 

04/09/2014 Reunião de turno; 

Assembleia ; 

CAA Renata Carvalho 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Atendimentos individuais aos usuários: Francyelle 

Niceia, Luis Antônio. 

 

05/09/2014 Realizado Grupo de Redução de Danos com  a 

dinâmica “Finais Diferentes”,  a participação de 16 

usuários   e com objetivos de identificar situações 

de risco, alternativas de reações  e a reflexão sobre 

a ideia das escolhas. Grupo Facilitado pela técnica 

Renata e a educadora  Vera Lúcia; 

Atendimento aos usuários Gustavo Luis e José 

Anderson; 

Encaminhamento de Gustavo Luis para o Intensivo 

Jaboatão; 

Ligação para esposa do usuário Gustavo. 

CAA Renata  Carvalho 

07/09/2014 Realizada intervenção a usuária Maria Alves; 

Atendimento as usuárias Jackeline, Francyelle e 

Dayana, com intervenções a respeito do convivio 

no quarto feminino; 

Atendimento aos usuários Luis Antônio  e Eduardo 

Luis; 

Atendimento familiar a genitora do usuário Thiago 

Al ves. 

CAA Renata  Carvalho 

08/09/2014 Realizado atendimento e atualização do PIA da 

usuária Francyelle  Niceia, com encaminhamento 

para o Instensivo Jaboatão; 

Realizado acolhimento de retriagem da usuária 

Maria Alves após retorno do desligamento da 

modalidade pernoite ao CAA; 

Realizado atendimento aos usuários Taciana e José 

Anderson.  

CAA Renata  Carvalho 

10/09/2014 Reunião  Técnica, com apresentação do PIA; CAA Renata  Carvalho 

11/09/2014 Realizados atendimentos individuais aos usuários 

Luciano Clemente, Tarciana, Luis Antônio, Vitor 

Rangel, Luis Otávio, Carlos César, Maria Alves e José 

Anderson 

CAA Renata  Carvalho 

12/09/2014 Realizado grupo de redução de danos  com o 

tema/; “Fissura e estratégias”. Facilitado por 

Renata e Vera Lúcia; 

Reunião de  turno; 

CAA Renata  Carvalho 

18/09/2014 Realizada triagens dos usuários Gislaine Maria da 

Silva e Edson Martins dos Santos; 

Reunião de turno; 

Realizado atendimento aos usuários Luis Antônio, 

Jackeline e José Anderson. 

CAA Renata  Carvalho 

19/09/2014 Articulação com CPP para encaminhamento do 

usuário José Anderson e Luciano Clemente; 

Encaminhamentos dos usuários Luiz Antônio e 

Jackeline para o Intensivo Jaboatão; 

Atendimento ao usuário Luciano Clemente  e José 

Anderson para encaminhamento ao CPP; 

CAA Renata  Carvalho 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Contato com Haroldo da vara de família para  

repassar situação do penoite de Maura Carla; 

Contato com esposa de Luis Antônio para informar 

sobre ida do usuário ao Intensivo; 

Realizado grupo de redução de danos, com a 

participação do educador Renato com percussão. 

Realizados encaminhamentos para Intensivo dos 

usuários Jorge Batista e Renata Santos; 

Realizado acolhimento de Deivson Júlio; 

Assembleia; 

Realizado atendimento/inter venção a usuária  

Vanessa.  

20/09/2014 Realizada triagem do usuário Marcos Paulo Soares 

da Silva e José Orlando (usuário de álcool, realizado 

encaminhamento para o CAPS-AD); 

Realizadas intervenções com os usuários Carlos 

André, Allyson  e Severino Antônio; 

Realizado atendimento a Marileide.  

CAA Renata  Carvalho 

22/09/2014 Realizado atendimento as usuárias Gislaine Maria e 

Joana D’Arc. 

CAA Renata  Carvalho 

24/09/2014 Reunião de Equipe; 

Acolhimento ao usuário vindo do Cabo, Guilherme 

Henrique, pernoite. 

CAA Renata  Carvalho 

25/09/2014 Atendimento familiar ao genitor do usuário Charles 

Jean, Sr João; 

Realizado atendimen to aos usuários Eduardo Luiz e 

Barbara  Bruna; 

Realizada intervenção no quarto feminino sobre o 

uso do espaço coletivo.  

CAA Renata  Carvalho 

26/09/2014 Realizado grupo de redução de danos. Dinâmica 

“Nem meu, nem seu, nosso”,com participação de 

14 usuários; 

Realizado atendimento  aos usuários Marcos Paulo 

e Maura Karla. 

Realizada triagem e acolhimento na modalidade 

pernoite da usuária Ericka Henrique.  

Reunião de turno. 

CAA Renata  Carvalho 

 

14. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 

ATIVIDADES REALIZADAS TOTAL 

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS  
REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO  
REUNIÕES COM A SUPERVISÃO  
REUNIÕES COM A REDE DE ATENÇÃO SUS  
REUNIÕES COM A REDE DE ATENÇÃO SUAS  



 
                                                                                                                                                  
 

 

REUNIÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES  
PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES  
OUTROS 
(QUAL)______________________________________________________________  
DEMANDA DE ATENDIMENTO TOTAL 

Atendimento do Técnico de referência  

Atendimento Individual à Família  
Atendimento Individual ao Usuário(a)  
Visita Domiciliar  
SAÍDAS TERAPÊUTICAS  

ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTOS NO SUS  

ACOMPANHAMENTO NO JUDICIÁRIO  

ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTOS NO SUAS  

ACOMPANHAMENTO EM RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO  

ACOMPANHAMENTO EM PASSEIOS E ATIVIDADES EXTERNAS  

REALIZAÇÃO DE GRUPOS COMO COOPARTICIPAÇÃO  

GRUPO DIREITOS SOCIAIS  

GRUPO ______________________  

GRUPO FAMÍLIA  

GRUPO T.R.  

ENCAMINHAMENTOS TOTAL 

INCLUSÃO SÓCIO PRODUTIVA   

Educação Formal   

Curso Profissionalizante   

Trabalho Formal   

Trabalho Informal   

REDE SUAS TOTAL  

CRAS   

CREAS   

Conselho Tutelar   

Centro da Juventude   

Centro POP  
CREAS POP   

ALUGUEL SOCIAL   

ENCAMINHAMENTO A REDE SUS  TOTAL 

CTA   

NASF   

USF   

Hospitais   



 
                                                                                                                                                  
 

 

CAPS AD  
CAPS Adi   

CAPS II   

CAPS III   

CAPS Transtorno   

Policlínicas   

Ambulatório   

UPA   

Emergência Psiquiátrica   

DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS TOTAL  

DELEGACIA   

DHPP   

JUDICIÁRIO  
MINISTÉRIO PÚBLICO   

GOVERNO PRESENTE   

RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO   

INSS   

AGÊNCIA DO TRABALHO   

COMUNIDADE TERAPÊUTICA   

ONG   

OUTROS?________________________________   

 

 

EDUCADOR 

MÊS:___setembro_____________________ - TÉCNICO RESPONSÁVEL:Levi Lima 

15. DESCRIÇÃO DOS GRUPOS REALIZADOS PELO PROFISSINAL 

 

OBS.:  Descrever os grupos e oficinas realizados durante o mês contendo: tema, 

metodologia utilizada e qual a receptividade dos participantes. 

 

16. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO EDUCADOR 

 

OBS.: Descrever as ações do setor, articulações, encaminhamentos, inclusão 

socioprodutiva, visitas institucionais e trabalhos  com a comunidade. 



 
                                                                                                                                                  
 

 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

01/09/14 O bom dia foi realizado a dinâmica dos bichos 

onde todos os participante conduzia outro.  

O grupo qualidade de vida foi conduzido por 

Antonia e Levi. Onde abordamos a cartilha dos 

usuários, apresentada um slide e uma roda de 

diálogo onde todos contribuíram.    

Casa apoio Vera, Cris, Antonia, Levi 

02/09/14  Entrada os usuários acompanhei os mesmo no 

café, o bom dia foi realizado uma roda de reflexão 

sob o espaço. Tempo livre. 

O educador Levi Foi ao banco abri a conta.  

Apoio  Amália, vera Levi e Cris 

03/09/14 A entrada dos usuários foi tranquila, no bom dia     

04/9/14 O bom ia reflexivo o grupo próximo passo foi 

mostrado um vídeo sobre o uso das drogase o que 

ela faz na vida (a bolha) 

Educação física foi na praia com o professor 

Fabiano onde fez um trabalho de resistência. 

Praia de 

candeias 

Fabiano e acompanhado 

por educ. Levi 

05/09/14 A entrada dos usuários foi tudo bem. Em seguida 

do café, no decorre realizamos o bom dia 

informativo falou sobre o estrago das comidas nos 

horários da refeição a organização dos quartos 

feminino realizamos a dinâmica da montanha 

russa para alonga o corpo. Foi liberados os quites 

de higiene pessoais,    

Casa apoio Equipe  

 

08/09/14 A entrada foi um pouco tordo Ada por conta da 

chuva, mas decorreu tudo normal.  

O bom dia foi realizado na sala foi formativo 

ligado aos cuidados na casa. 

O grupo qualidade de vida a bordo o tema sífilis. 

Passamos um vídeo formativo da doença, em 

seguida abrimos para o debate e tira as duvidas.      

Casa apoio Equipe  

Antonia e Levi 

09/09/14 Entrada tranquila. O bom dia formativo e com 

desabafo o usuário baiano onde ele solicita um 

pernoite.    

O grupo foi administrado por o educado do 

segundo tempo, onde foi realizada hidroginástica. 

Fiz intervenção com os usuários, Jamersom , 

Carlos e outro, por não querer participa da 

atividade e não quere ir para os quartos. Mas 

atividade aconteceu.  

Casa apoio 

Casa apoio 

Equipe 

Prof flay, acompanhado 

por Levi 

10/09/14 Hoje mais uma manhã onde a entrada foi tudo 

tranquilo, o bom dia foi formativo e descontraído 

com a dinâmica do olhar, para trabalhar o foco e 

concentração dos usuários, utilizamos o aparelho 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

de som e uma musica do sorriso, No decorre tudo 

tranquilo. 

Assembleia foi transferida para o horário da 

manhã onde a participação foi bem siguinificante 

e participativo, o relator foi Luiz    

11/09/14 

terça 

Recebemos o plantão com tudo sabre ordem, a 

entrada dos usuários foi tranquila em seguida foi 

o servido o café. Logo após realizamos o bom dia 

onde informemos a perca do usuário  

  

15/09/14 A entrada dos usuários foi tudo tranquilo, após o 

café realizamos o bom dia onde fizemos  

cantamos uma cantiga de roda usamos, berimbal, 

pandeiro.  (a maré subiu, a maré de seu).  

Hoje foi o grupo de qualidade de vida que a 

bordamos o tema hepatite b. apresentamos um 

slide falando da doença. Foi liberada a piscina e o 

som, após foi servido o almoço, abrimos os 

armários e colocamos o filme.     

Apoio 

candeias 

Equipe 

Antônio e Levi 

Segunda 

16/09/14 

Entrada dos usuários normal, o café da manhã 

também. Após realizamos o bom dia bem 

descontraído onde os usuários participaram e 

agradeceram pelos cuidados que uns com os 

outros teve na rua. Foi realizado um bingo onde 

teve uma grande participação deles. Também 

dava pra ver o quanto eles esta gostando. No 

decorre foi servido o almoço, após a abertura dos 

armários ele ficaram assistindo um filme. Realizei 

duas intervenção com a usuária Renata e o Luiz 

Otavio, assunto focado na abstinência e dores.    

 Equipe 

 

Quarta 

17/09/14 

Recebemos o plantão com uma ocorrência no 

portão o usuário Jose Edimilsom quebrou o 

portão. 

Na entrada dos usuários foi tudo bem, a usuária 

........ estava agitada por não saber onde esta a sua 

balsa, quem fez a intervenção foi a educadora 

Vera. O café foi tranquilo, em seguida realizamos 

o bom dia onde o usuário jamersom pediu um 

minuto de silencio onde fizemos uma reflexão sob 

a importante do silêncio para ouvir. 

Teve o grupo   da educadora Vera, que facilito 

uma oficina de artesanato. Em quanto eu fiz uma 

escuta coma usuária Luciana. Após tempo livre na 

piscina. Foi servido o almoço e no decorre teve o 

filme. 

A nossa reunião foi.   

  

Quinta 

18/09/14 

O plantão foi recebido por o educador Heldo onde 

estava tudo em ordem. A entrada dos usuários foi 

tranquila, foi servido o café logo em seguida o 

usuário Carlos Andre estava sobre efeito e 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

provocou um tumulto com a usuária Maria Alves 

foi feita uma intervenção e os mesmo saíram do 

espaço.  

Realizamos o bom dia informativo sob os 

cuidados uns com outros. No decorre o grupo 

próximo paço. Que trabalhou........ 

  Após foi servido o almoço e no de corre um filme. 

sexta 

19/09/14 

eu estava no seminário estadual - 

centro estadual de combate á 

homofobia. 

Onde teve o lançamento do "protocolo 

de atendimento ás demandas LGBT 

acompanhadas pelo CECH 

(2012/2013)". O mesmo foi lido para a 

plenária, após a leitura ficou aberto 

para o debate onde foi proveitoso. 

Também saiu um encaminhamento para 

que o Governo0 do estado leva se para 

tosos município utilizado como um 

norteador das políticas de combate á 

homofobia. 

 

CHESF Levi lima e Nazi 

Segunda 

22/09/14 

Recebemos o Platão tudo sobre ordem, 

á entrada dos usuários foi tranquilo em 

seguida do café, o bom dia foi 

formativo: falamos da importância dos 

cuidados na casa. 

O grupo de qualidade de vida foi bem 

descontraído e dinâmico.  Abordamos o 

tema sexualidade. Material utilizado. 

Recorte do texto sobre o assunto, bola, 

pandeiro e cânticos. Após foi liberada a 

piscina e som. Seguido foi liberado o 

almoço, no decorre o filme. Passamos o 

Platão. 

 

Apoio casa Equipe 

Antonia e Levi 

 

Terça 

dia:23/09/14 

entrada dos usuários normal, tomaram o 

café da manhã. Foi realizado o bom dia 

bem informativo. Algumas intervenções 

rotineiras teve o grupo do segundo 

tempo com o monitor, flay que fez a sua 

atividade esportiva na piscina ‘’polo 

Apoio casa Equipe  

Monitor Flay 



 
                                                                                                                                                  
 

 

aquático’’ onde os usuários gostarão. No 

de corre foi liberado o almoço, após o 

filme.      

Quarta 

24/09/14 

Recebemos o plantão tudo sobre ordem. A 

entrada dos usuários foi tudo tranquila, o nosso 

bom dia foi reflexivo. O grupo foi realizado por a 

educadora vera e a TR Amália onde trabalharão 

com ertezanato, eu fiquei circulando na casa, 

após foi liberado a piscina e os peso e no decorre 

teve o almoço, a abertura dos armários e o filme. 

Teve varias intervenção rotineiras. Repassamos o 

plantão  

  

Terça  

25/09/14 

 Recebemos o plantão tudo sobre ordem. A 

entrada dos usuários foi tudo tranquila, o nossa 

bom dia foi descontraído e informativo, no de 

corre realizamos o grupo próximo paço. Que 

trabalho a importância do o voto e fez uma peça 

onde dois candidatos apresentavam as suas 

propostas. Para os eleitores vota se., após 

apresentamos um vidio sob o a política. No de 

corre liberada a piscina e o som. Foi servido o 

almoço e o filme. 

  

Sexta 

26/09/14 

Recebemos o plantão tudo sob ordem, a entrada 

dos usuários foi tranquila, o café também, o bom 

dia foi descontraído com uma roda e capoeira 

realizada pelos os dois usuários jamersom  e 

coordenador Luciano e Levi em seguida teve a fala 

de Renata e falamos das atividade para o dia. O 

grupo próximo redução de danos foi bem 

descontraído com musicas e reflexão do grupo, foi 

liberado os peso e o som  em seguida o almoço, 

após o fillme.       

  

Segunda 

29/09/14 

 Recebemos o plantão tudo sobre ordem, á 

entrada dos usuários foi tranquilo e seguida do 

café, o bom dia foi formativo: falamos da 

importância de aproveita as oportunidades que. 

O grupo de qualidade de vida. Que abordamos o 

tema: tuberculose. Dividimos em três grupos. 

Materiais utilizados. Recorte de jornal para 

monta o cartaz e apresenta-lo. Após ficou o 

tempo livre Seguido foi liberado o almoço e na 

sequencia o filme. Foi repassado o plantão 

 

  

30/09/14 

terça 

Recebemos o plantão com tudo sabre ordem, a 

entrada dos usuários foi tranquila em seguida foi 

o servido o café. Logo após realizamos o bom dia 

onde informemos a perca do usuário Guilherme. 

Fizemos uma reflexão sob os cuidado que a 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

equipe tem com cada um deles e que ele precisa 

se cuida.  

Foram abertos os armários e estrague o quite de 

higiene pessoal. No decore teve a oficina do 

segundo tempo, ele realizou polo aquático. Após 

foi servido o almoço e em seguida fizeram 

higienização pessoal e o filme. Recasamos  

EDUCADOR 

MÊS:______SETEMBRO  - TÉCNICO RESPONSÁVEL: VERA LUCIA MAURICIO DE JESUS  GOEs 

17. DESCRIÇÃO DOS GRUPOS REALIZADOS PELO PROFISSINAL 

 

OBS.:  Descrever os grupos e oficinas realizados durante o mês contendo: tema, 

metodologia utilizada e qual a receptividade dos participantes. 

 

18. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO EDUCADOR 

 

OBS.: Descrever as ações do setor, articulações, encaminhamentos, inclusão 

socioprodutiva, visitas institucionais e trabalhos  com a comunidade. 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

01/09/2014         BOM  DIA, DINAMICA DOS  BICHOS. AREA DE 

LAZER  

LEVI, VERA, AMALIA. 

01/09/2014       GRUPO QUALIDADE DE VIDA, COM A PARTICIPAÇÃO 

DE 13 USUARIOS.  

SALA  DE TV ANTONIO, LEVI, VERA 

01/09/2014 ISLAID. MOSTRANDO A CARTILHA ,  DOS DIREITOS 

DA SAÚDE. 

SALA DE TV ANTONIA, LEVI E VERA 

02/09/2014 BOM DIA, EDUCAÇÃO FÍSICA, HIDROINASTICA. AREA DE 

LAZER E 

PSICINA 

FLAY E KARINA  

LEVI E VERA 

03/09/2014  EDUCAÇÃO FISICA NA  PRAIA , COM PROFESSOR, 

FABIANO E O EDUCADOR LEVI, OS OUTROS 

USUARIOS FICARAM NA CASA, FAZENDO OUTRAS 

ATIVIDADES ACOMPANHADA DA COORDENADORA 

SULAMY, TEC. AMÁLIA,ANTONIA, VIGILANTE 

EDSON, SIMONE E DA EDUCADORA VERA. 

 

 

PSICINA E 

PRAIA. 

PROF: FABIANO, LEVI , 

SULAMY,  TEC.AMÁLIA, 

VIG. EDSON, SIMONE E 

VERA. 

 



 
                                                                                                                                                  
 

 

04/09/2014 NO BOM DIA, MOMENTO DE REFLEXÃO,ONDE OS 

USUARIOS RELATARAM A IMPORTÂNCIA DA SUA 

VIVENCIA NA CASA, O QUANTO ESTÁ SENDO 

PROVEITOSA. 

AREA DE 

LAZER.  

TECNICAS: AIALA, 

AMÁLIA, ANTONIA, 

SUPERVISOR; LUCIANO, 

LEVI E VERA. 

04/09/2014 GRUPO PROXIMO PASSO.   TEMA: MOMENTOS 

DIFICIES. RODA DE CONVERSA,  HISTORIA DE JOTA.  

SALA DE TV. TECNICA: AIALA, 

SUPERVISOR: LUCIANO, 

RECEPCIONISTA: SIMONE, 

VERA E LEVI. 

05/09/2014 REALIZOU-SE O             BOM DIA, ÀS 10:00HS O GRUPO 

REDUÇÃO DE DANOS, COM O TEMA: FINAIS 

DIFERENTES. COM PARTICIPAÇÃO DE 15 USUARIOS. 

SALA DE TV. TECNICA: RENATA, 

SUPERVISORA: CRISTIANE 

TADU, VERA, LEVI. 

07/09/2014    Simulado de  portugues, identificar as palavras com 

(s) inicial, ss s com som de z. palavras com x som de 

s identificar  o  uso das palavras mais ou mas.   Sobre 

ou sob. Saber usar as pontuações nas frase 

corretamente.  Com a participação de 17 usuarios. 

Banho de psicina dominó . volei, futsal.etc.  as 13:30, 

seção cinema ,  com o filme os Mercenarios no data 

show. Pipoca. 

Sala de tv Vera   

08/09/2014 Foi  realizado o bom dia, ás 10:00hs foi  feito o Grupo  

de Qualidade de vida  onde os usuarios assistiram 

um filme no data show, onde foi debatido, sob o 

Portador de Doneça de Sífilis. 

Sala de TV. Antonia e Levi          

09/09/2014 Foi  realizado o Bom Dia, as 10:0hs, hoyve Educação 

Física com o pro: FLAY na  Psicina.  

Sala de TV Flay, Levi,e Vera. 

10/09/2014 Foi   realizado o bom dia,  foi realizado uma dinâmica 

da Montanha onde 16    usuarios participaram com 

satisfação. 10:00hs,as 11:00hs,houve o grupo  onde 

os usuarios participaram da atividade: 

APRENDENDO MULTIPLICAÇAO jogando dominó. 

Logo  após o grupo foi liberado     banho de psicina. 

Sala de TV Vera 

11/09/2014 Foi realizado bom dia,  as 10:00hs. Foi  liberado   os 

pesos, os  elasticos  dominó.    

Proximo a 

psicina. 

Vera, Levi 

12/09/2014 Bom dia onde foi informado  aos usuarios sobre a 

pesquisa da FIO CRUZ, os cuidados com a CASA.        

As 10:00hs realizou-se o grupo   de Redução de 

Danos.com o tema: Quando A Vontade Vem, A 

Primeira Coisa Que Penso É...Neste grupo houve 20 

Participanter. 

Sala de TV. Psicologa Renata e Vera. 

14/09/2014 Foi realizado o BOM DIA, cxom uma rada de 

conversa onde falado sobre os cuidados com o 

espaço, consigo mesmo.   As 9:30 ás 11:00 FUTSAL, 

15:30 ás 16:3 PERCUSSÃO e as 16:30 FUTIVOLEY e a 

brincadeira do macarrão.      

Area de lazer Vera 

15/09/2014 Bom dia, GRUPO QUALIDADE DE VIDA com o tema 

EPATITE B. 

Sala de Tv TEC. Antonia 



 
                                                                                                                                                  
 

 

15/09/2014 11:00hs REUNIÃO com a SUPERVISÃO. Christiane 

Tadu, Amália, Antonia, Aiala, Vera. 

Sala dos 

técnicos  

Christiane 

16/09/2014 BOM  Dia, logo ápos realizou-se  um Bingo, onde foi 

entregue diferentes tipos de brindes.    

Area de lazer. Claudia,  Antonia, 

Chistiane Tadu;Amália, 

Vera, Levi ... 

17/9/2014 Bom dia, pedimos que todos fizessem um minuto de 

silêncio, reflexão, sobre o que vc faria em um minuto 

das 10;00 horas as 11;00horas,oficina, onde cada 

nusuario confeccionou sua propria caixinhapara ser 

usado no grupo  REDUÇÂO DE DANOS. 11;00 horas, 

as 11:50horas liberado o banho de psicina. 

 

Sala de tv e 

area de lazer 

Vera e Renata 

18/09/2014 Bom dia, dinâmica fazer  um círculo   falar  uma 

palavra  negativa para fora do circulo,  fala uma 

palavra positiva dentro do círculo.1:00horas grupo 

proximo passo.                       

Sala de tv Luciano, Aiala, Amali, Levi, 

Vera. 

19/09/2014 FOLGA  FOLGA 

22/09/2014 Hoje  acompanhei, junto com o motorista do 

intensivoBRENO, os Usuarios Lucuano Clemente, e o 

usuario Johnatan para CPP,  em IGARASSU. 

 Igarassu 

23/09/2014 Bom Dia. As 10:00 horas ás 11;00hs, aula de 

Educação fìsica. 

psicina Professor Flay 

24/09/2014 Bom Dia, das 10:00horas ás 11:40 hs.oficina com 

recocalgem com garrafa pet,na  confecção de um 

cofrinho.onde  alguns usuarios participaram com 

satisfação. 

Area de lazer Vera e Amália. 

25/09/2014 Bom Dia,as 9:00hs, realizado a pesquisa da FIO 

CRUZ, as 10:00hs GRUPO PROXIMO PASSO. 

Area de lazer AIALA,  LEVI,  

26/09/2014 Bom Dia, com uma roda de capoeira com a 

participação de RENATA, da pesquisa da fio cruz, o 

Supervisor  LUCIANO,Eduadores VERA E LEVI Ee 

todos os USUÀRIOS. As 10:00hs Grupo Redução de 

Danos. 

Area de lazer, 

e sala de tv. 

PSICOLOGA: Renata e 

Vera educadora. 

 

EDUCADOR:  Helder Marcio de Barros Almeida 

MÊS: SETEMBRO -  

19. DESCRIÇÃO DOS GRUPOS REALIZADOS PELO PROFISSINAL 

 

OBS.:  Descrever os grupos e oficinas realizados durante o mês contendo: tema, 

metodologia utilizada e qual a receptividade dos participantes. 

 



 
                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

20. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO EDUCADOR 

 

OBS.: Descrever as ações do setor, articulações, encaminhamentos, inclusão 

socioprodutiva, visitas institucionais e trabalhos  com a comunidade. 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

08/09/2014 REALIZADA  ARTICULAÇÃO    COM A SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO ,REUNIÃO COM CONCEIÇÃO 

RESPONSÁVEL  PELO SETOR DO EJA. 

SECRETARIA DE 

EDUCÃO 

HELDER  E AIALA 

09/09/2014 REALIZADA ARTICULAÇÃO  COM PROJETO PAULO 

FREIRE ALFABÉTIZADOR, REUNIÃO                               

COM SUPERVISÃO E COORDENAÇAO  DA GERE 

SUL                                                      DO PAULO 

FREIRE.  

PROGRAMA 

ATITUDE 

JABOATÃO DOS 

GUARARAPES 

HELDER  E AIALA  

15/09/2014 REALIZADA ARTICULAÇÃO  COM 

COORDENADORA DO EJA ( CONCEIÇÃO ), PEGAR 

A LISTA DAS ESCOLAS QUE TEM A MODALIDADE 

EJA. 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

HELDER E AIALA 

15/09/2014 REALIZADA ARTICULAÇÃO COM COORDENADORA 

DO MAIS EDUCAÇÃO  PAULA, PEGAR CONTATO 

DO NOVO PROJETO MAIS CULTURA,. 

FACULDADE 

METROPOLITANA 

HELDER 

EDUCADOR-RENATO MARIO  

MÊS: SETEMBRO    - TÉCNICO RESPONSÁVEL: RENATO MARIO DA SILVA  

• DESCRIÇÃO DOS GRUPOS REALIZADOS PELO PROFISSINAL 

 

OBS.:  Descrever os grupos e oficinas realizados durante o mês contendo: tema, 

metodologia utilizada e qual a receptividade dos participantes. 

 

• DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO EDUCADOR 

 

OBS.: Descrever as ações do setor, articulações, encaminhamentos, inclusão 

socioprodutiva, visitas institucionais e trabalhos  com a comunidade. 



 
                                                                                                                                                  
 

 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

01/09/14 GRUPO DE PERCUSSÃO  APOIO RENATO MARIO 

02/09/14 DISPERTA COM UMA DINAMICA DE 

PERCUSSÃO CORPORAL   

APOIO EDUCADORES 

RENATO E HELDER 

TECNICAS RENATA E 

ANTONIA  

02/09/14 GRUPO DE FAMILIA  APOIO  EDUCADORES 

RENATO E HELDER E 

A TECNICA AMALIA  

02/09/14 ATIVIDADE ESPORTIVA DE FUT VOLEY APOIO  EDUCADOR- RENATO 

03/09/14  REONIÃO DA EQUIPE TECNICA  APOIO TODOS DA EQUIPE  

03/09/14 ATIVIDADE DE FUT VOLEY APOIO  EDUCADOR- RENATO 

04/09/14 ATIVIDADE DO SEGUNDO TEMPO 

NATAÇÃO E AEROBICA NA PISINA  

APOIO ANA CAROLINA E O 

EDUCADOR RENATO 

04/09/14 ASSEMBLEIA  APOIO  TODA A EQUIPE MAS 

OS USUARIOS  

04/09/14 REONIÃO DE TURNO  APOIO  TODA A EQUIPE DA 

TARDE  

05/09/14  DISPERTA COM UMA DINAMICA MUSICAL APOIO EDUCADORES 

RENATO E HELDER 

05/09/14 GRUPO DE DIREITOS SOCIAS APOIO TECNICA CLAUDIA E 

OS EDUCADORES 

RENATO E HELDER 

05/09/14 REONIÃO DOS EDUCADORES  APOIO TODOS  

EDUCADORES E A 

CORDENAÇÃO 

08/09/14 DISPERTA COM UMA DINAMICA MUSICAL 

UMA RODA DE COCO DE ENBOLADA  

APOIO EDUCADORES 

RENATO E HELDER  

08/09/14 GRUPO DE EDUCAÇÃO  APOIO TECNIA AIALA 

EDUCADORES 

RENATO E HELDER 

09/09/14 DISPERTA COM UMA DINAMICA DE 

GRUPO  

APOIO EDUCADORES 

RENATO E HELDER 

09/09/14 GRUPO DE FAMILIA APOIO TECNICA AMALIA 

EDUCADORES 

RENATO E HELDER 



 
                                                                                                                                                  
 

 

10/09/14 REONIÃO TECNICA  APOIO TODOS DA EQUIPE  

11/09/14 DISPERTA COM UMA DINAMICA DE 

GRUPO 

APOIO EDUCADORES 

RENATO E CARLA 

11/09/14 GRUPO DE PERCUSSÃO APOIO EDUCADOR RENATO 

12/09/14 FOI REALIZADO OS DESLIGAMENTOS DOS 

USUARIOS JOSE ANDERSON E JEFESSON 

POR CONTA AGREÇÕES FISICAS E VERBAS 

DENTRO DO ESPAÇO,FOI FEITA AS 

INTERVENÇÕES EO AFASTAMENTO DOS 

MESMO ATE QUE A EQUIPE ESTUDE OS 

CASOS  

APOIO TECNICOS LUCIANO 

RENATA E CLAUDIA  

EDUCADORES-

RENATO E CARLA  

12/09/14 FOI REALIZADO O GRUPO DE DIREITOS 

SOCIAS  

APOIO  TECNICA CLAUDIA 

EDUCADORES 

RENATO E CARLA  

14/09/14 FOI REALIZADO O DESLIGAMENTO DO 

USUARIO THIAGO E O AFASTAMENTO DA 

USUARIA TRCILENE POR CONTA DE 

AGREÇÕES VERBAS DENTRO DO ESPAÇO E 

ATE COM TROCAS DE AMEÇAS POR 

CONTA DOS USUARIOS  

APOIO TECNICA-AMALIA 

EDUCADORES 

RENATO E VERA  

14/09/14 NO BOM DIA FOI REALIZADA UMA 

DINAMICA DE GRUPO  

APOIO TECNICA AMALIA 

EDUCADORES 

RENATO E VERA  

14/09/14 FOI REALIZADA UMAS ATIVIDADES 

ESPORTIVAS DE FUT VOLEY E FUT SAL  

APOIO  EDUCADORE 

RENATO   

14/09/14 FOI REALIZADA UMA ATIVIDADE DE 

PERCUSSÃO  

APOIO EDUCADOR RENATO 

15/09/14 FOI REALIZADA O DISPERTA COM UMA 

DINAMICA DE GRUPO 

APOIO TECNICA ANTONIA 

EDUCADORES 

RENATO E CARLA 

 

• Descrição das ações desenvolvidas com os Familiares 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

15/09/14 FOI REALIZADO O GRUPO DE EDUCAÇÃO  APOIO TECNICA AIALA 

EDUCADORES 

RENATO HELDER E 

CARLA 



 
                                                                                                                                                  
 

 

16/09/14 GRUPO DE FAMILIA  APOIO  TECNICA AMALIA 

EDUCADOR RENATO 

18/09/14 FOI REALIZADA UMA FALA COM O 

USUARIO CARLOS ANDRE POR CONTA DA 

SUA POSTURA DENTRO DO ESPAÇO QUE 

ERA MUITO AGRECIVA COM TODOS 

DENTRO DO MESMOENTÃO FOI PEDIDO 

PARA O USUARIO QUE SE RETIRACE DO 

ESPAÇO PARA QUE O MESMO POÇA 

REFLETIR A SUA POSURA NO SERVIÇO  

APOIO TECNICA AMALIA 

EDUCADOR RENATO 

E VERA  

19/09/14 FOI REALIZADO O BOM DIA COM UMA 

RODA DE CAPOEIRA E UM SAMBA DE 

RODA  

APOIO TECNICAS 

CRISTIANE(TADU) 

RENATA 

EDUCADORES 

RENATO E VERA  

19/09/14 GRUPO DE PERCUSSÃO APOIO EDUCADOR RENATO 

19/09/14 FOI REALIZADA AS INTERVENÇÕES COM 

OS USUARIOS JAMESON 

TAVARES,MAURA CARLA,EDVALDO,E 

RENATA POR CONTA DAS SUAS 

POSTURAS DE SEMPRE ESTA QUERENDO 

AS COISAS DA SUA FORMA E NO TEMPO 

QUE OS MESMO QUERIAM OS MESMO 

ENTENDERÃO E FALARÃO QUE 

PRECISARIAM MELHORARAS SUAS 

POSTURAS DENTRO DO ESPAÇO E 

PEDIRÃO DESCULPAS PARA A EQUIPE  

APOIO EDUCADOR -RENATO 

23/09/14 foi realizado o grupo de familia que  teve  

a participação de 24 pessoas e que teve  

varias falas muito boas e sobre o  tema as 

familias gostarão muito e relatarão que 

iriam voltar sempre que esticem 

disponivel  

apoio tecnica amalia 

educador- renato 

23/09/14 foi realizada uma saida terapeutica para o 

teatro de santa isabel para os ususarios 

assistirem uma peça sobre drogas foi 

sorteado 05 usuarios que foi sandro 

mignac,jameson tavares,charles 

jean,alexandre marciel,e maura karlaa 

saida foi realizada no horario e não teve 

nem uma demanda na saida  

teatro de 

santa 

isabel 

educador -renato e o 

motorista do 

intencivo 



 
                                                                                                                                                  
 

 

24/09/14 foi realizada uuma intervenção com o 

usuario alexsandro francisco por conta de 

um bate boca com outro usuario o 

mesmo entendeu e disse que não queria 

perde o seu foco dentro do serviço e 

pedio desculpas para a equipe e para o 

outro ususario 

apoio educador- renato 

24/09/14 foi realizada uma intervenção com o 

usuario jameson tavares por conta da sua 

postura dentro do espaço o mesmo 

entendeu e falou que estava em um 

momento diferente 

apoio educador-renato 

24/09 14  em uma conversa com o educador renato 

a usuaria relatou que tinha outra visão do 

serviço e que com um tempo ela mudou a 

sua visão e que tem muito a agradescer a 

equipe por tudo que tem feito por ela  

poio educador -renato 

25/09/14  foi realizado o grupo de percussão que 

teve a participação de 16 usuarios que 

desenvolverão muito bem os toques e ao 

final do grupo tivemos uma fala sobre a 

importancia do mesmo  

  apoio educador -renato 

25/09/14 foi encaminhada a usuaria luana para o 

apoio do cabo por conta do seu risco de 

vida eminente pela localidade do apoio de 

jaboatão 

apoio do 

cabo 

tecnicos-cristiane 

(tadu) e luciano 

educador -renato 

25/09/10 foi realizada uma intervenção com as 

usuarias barbara e maura por conta de 

um bate boca que as duas teve dentro do 

espaço as mesma entenderão e entrarão 

em um acordo de vivencia passifica 

dentro do espaço 

apoio tecnico luciano e o 

educador renato 

26/09/14 foi urgenciada a usuaria ericka para a upa 

de barra de jangada que estava sentindo 

muitas dores evomitando muito passou a 

noite na upa acompanhada pelo 

educador renato sairão da upa as 07:30 

do dia 27:09 

upa de 

barra de 

jangada  

tecnica - renata e 

claudia educador -

renato 

28/09/14 foi realizada uma fala com os usuarios 

woshiton abidala, joana darg ,rodrigo e 

flavio mas o usuario woshiton estava 

apoio tecnica-claudia e o 

educador- renato 



 
                                                                                                                                                  
 

 

muito auterado e muito arrogante com a 

equipe que decidio não continuar a 

intervenção para que os mesmo 

refletisem as suas posturas par ccom a 

equipe e ficou desidido que a equipe ia 

estudar o caso dos usuarios  

28/09/14 foi realizada umas atividades esportivas  

no espaço fut voley e fut sal  

  

30/09/14 foi realizado o grupo de familia  apoio tecnica amalia e os 

educadores renato e 

carla  

30/09/14 nolugar do grupo de percussão foi 

realizada uma atividade de teatro que foi 

proposta pelos proprios usuarioa em um 

acordo com a equipe no disperta que teve 

uma grande importancia para os mesmo 

no espaçon 

apoio tecnico-luciano e 

antonia eos 

educadores-renato e 

carla 

EDUCADOR : Paulo 

Mês :  Setembro                  

21. DESCRIÇÃO DOS GRUPOS REALIZADOS PELO PROFISSINAL 

 

OBS.:  Descrever os grupos e oficinas realizados durante o mês contendo: tema, 

metodologia utilizada e qual a receptividade dos participantes. 

 

22. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO EDUCADOR 

 

OBS.: Descrever as ações do setor, articulações, encaminhamentos, inclusão 

socioprodutiva, visitas institucionais e trabalhos  com a comunidade. 

 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

01/09 Grupo boa noite- Trabalhamos a relação 

interpessoal a questão do respeito. 

Apoio Paulo 

03/09 Grupo boa noite- Falamos sobre a utilização do som 

no espaço. 

Apoio Paulo 



 
                                                                                                                                                  
 

 

05/09 Grupo boa noite- Falamos sobre as regras e do foco 

de cada usuário no tratamento. 

Apoio Paulo 

07/09 Domingo Apoio Paulo 

09/09 Grupo boa noite- Sondagem de como foi o dia de 

cada usuário na casa. 

Apoio Paulo 

11/09 Realizado o Grupo , onde falamos sobre verdades e 

mentiras.Destacamos a saída de Andreza. 

Apoio Paulo 

13/09 Uma roda  de conversa para fechar acordos para 

noite e apresentação e acolhimento dos novos 

usuários. 

Apoio Paulo 

25/09 Apresentação do acordo de convivência pelos 

usuários de forma lúdica. 

Apoio Paulo 

27/09 Roda de conversa sobre a relação de respeito entre 

usuários x usuários. E usuários x equipe. 

Apoio Paulo 

29/09 Grupo boa noite. Falamos sobre as mudanças que 

acontece na vida das pessoas.Destacamos a saída de 

Elias. 

Apoio Paulo 

 

 

EDUCADOR: Rachel Cardoso    MÊS: Setembro    

DESCRIÇÃO DOS GRUPOS REALIZADOS PELO PROFISSINAL 

 

OBS.:  Descrever os grupos e oficinas realizados durante o mês contendo: tema, 

metodologia utilizada e qual a receptividade dos participantes. 

 

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS AÇÕES DO EDUCADOR 

 

OBS.: Descrever as ações do setor, articulações, encaminhamentos, inclusão 

sócioprodutiva, visitas institucionais e trabalhos  com a comunidade. 

DATA ATIVIDADE  LOCAL RESPONSÁVEL 

08/09/14 - Grupo Boa noite coma participação de 80% dos 

usuários.A usuária Dayana não quis participar do 

grupo.Embora após a tentativa da mesma refletir a 

importância do grupo em seu tratamento.O tema 

trabalhado foi:Construção conjunta dos temas de 

interesse para o grupo. 

CAA núcleo 

Jaboatão 

-Rachel e Márcio                                          



 
                                                                                                                                                  
 

 

-Realizada Escuta individual ao usuário Alexandre 

Maciel 

10/09/14 - Grupo Boa Noite com a participação de 9usários 

com tema trabalhado: as regras de convivência e 

desligamento como conseqüências. Os usuários 

participaram ativamente. 

- Escuta individual a usuária Renata por motivos de 

Romance na Casa. 

- Intervenção realizada usuária Renata no quarto 

feminino pois a mesma guardou o lanche no armário 

do quarto.Foi surpreendida comendo de 

madrugada. 

CAA núcleo 

Jaboatão 

- Rachel e Márcio 

12/09/14 - Grupo Boa Noite como tema trabalhado sobre ética 

desrespeito para um bom convívio 

coletivo.Participação de 11 usuários 

CAA núcleo 

Jaboatão 

- Rachel e Márcio 

14/09/14 - Intervenções realizadas aos usuários: Jorge e 

Jamerson discussão por motivos de brincadeiras de 

mal gosto.Após intervenção conseguiram ter 

conversa civilizada. Os usuários Jaqueline e Jonatan 

Ayron estão em aproximação amorosa.  Sinalizada 

postura inadequada no espaço.Ambos 

compreenderam. 

- Escuta Individual aos usuários Renata e Luís 

Antônio. Por motivos de romance dentro da casa. 

CAA núcleo 

Jaboatão 

Rachel 

 16/09/14 - Grupo Boa Noite realizado com a presença de 14 

usuários.Tema trabalhado:percas e ganhos.Reflexão 

referente ao bingo ocorrido no horário da manhã.Foi 

necessário repreender alguns usuários. 

- Escutas individuais a: Jaqueline e Vanessa 

- Intervenções aos usuários: 

Patricia e Josafá. Renata e Luís Antônio. Os casais da 

casa por estarem composturas inadequadas. 

- A usuária Renata realizada pela manhã em relação 

ao horário e a fala alta. 

- Articulação realizada com a PM sobre usuário José 

Edmilson. No qual estava sobre efeito e depredou o 

portão do serviço. 

CAA núcleo 

Jaboatão 

Rachel e Márcio 

 

 

Rachel 

 

 

 

 

Equipe 

18/09/14 

 

- Intervenções aos usuários: 

Vanessa: diante da sua postura grossa.Sem 

querer entender o objetivo do espaço e da 

equipe do programa. 

Renata :A usuária não participou do lanche por 

estar dormindo.Quando acordou-se de 

madrugada pediu lanche .Tentou a persuasão 

diante da negativa. 

 Rachel 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Jamerson  Correia:O mesmo utiliza o momento 

de descanso no quarto para realizar 

atividades.Pontuado para o mesmo que a hora 

do descanso é apenas para dormir e que as suas 

atividades poderão ser realizadas em outro 

momento. 

Escutas individuais a: 

Jorge: Usuário com histórico de depressão 

solicitou escuta por esta com confusão 

interna:emocional,mental,desorganizado.Tem 

dificuldade em falar dos seus entraves. 

Patricia:  estar irritada e a mesma trás que está 

com saudades da filha.Mas que melhorou após 

conversa com sua TR. 

Charles: Está muito feliz pois foi a procura de 

emprego.Tem sonho de voltar a ser 

caminhoneiro. 

Wallace: Usuário demonstra desinteresse em 

participar do grupo,das atividades.Sempre com 

uma postura desinteressada  e esnobe.Tentei 

aproximação mas o usuário é resistente.                                

 

20/09/14 -Usuários realizaram  atividades livres 

- Escutas Individuais aos usuários: 

Vanessa: A usuária explica o que aconteceu com sua 

mão e trás várias demandas pessoais direcionadas 

ao seu comportamento,ao programa e de assédio à 

minha pessoa. 

Josafá: O mesmo estava com um seblante  carregado 

.Após conversa melhorou 

Luís Otávio: O usuário encontrava-se deprimido. O 

mesmo tem dificuldade em falar.Orientado  

procurar sua Tr. 

- Intervenções aos usuários: 

Vanessa: Constantemente devido ao seu 

comportamento intolerante e agressivo com a 

equipe.A usuária tem transferência pessoal comigo. 

Jamerson Tavares: Fala desrespeitosa com a equipe. 

Jhonatan Ayron: desrespeito ao usuário.Postura 

inadequada com a usuária Maura e brincadeiras 

impertinentes. 

Maura: posturas inadequadas com o usuário 

Jhonatan Ayron 

 

  



 
                                                                                                                                                  
 

 

22/09/14 Grupo Boa Noite realizado com a maioria dos 

usuários. Tema trabalhado:planejamento pessoal e 

auto-controle diante da raiva. 

Intervenção ao usuário Luís Otávio. Em relação ao 

bom aproveitamento do uso da ligação que é 

direcionada ao uso terapêutico e não para saber de 

acontecimentos lá de fora.  O mesmo sinaliza que 

conversa sobre o assunto depois. 

  

24/09/14 - Grupo Boa Noite realizado com a participação de 

10 usuários. Os próprios usuários sugeriram um 

trabalho com teatro.Então foi realizado um grupo 

específico de sugestões e organização para esse 

projeto.Todos participaram e se interessaram pelo 

teatro. 

- Intervenção Coletiva:A equipe necessitou reunir a 

todos os usuários,até acordá-los,para discutirmos 

com o mesmo a situação das fezes ,ou não,  jogadas 

na área,sobre a desorganização do quarto 

masculino:banheiros sujos,utilização dos armários. 

  

26/09/14 Folga por compensação das presenças nas reuniões.   

28/09/14 -Escuta Individual ao usuário Guilherme, Josafá e 

Patricia.Estar havendo intriga entre os usuários 

Gilherme e Josafá. A usuária Patricia por ser 

namorada de Josafá se envolveu  na intriga entre os 

dois. 

- Intervenções realizadas aos usuários Guilherme e 

Josafá.Ambos querendo bisbilhotar o livro de 

registro do serviço. 

 Rachel 

30/09/14 - Grupo Boa Noite realizado com a participação de 

14 usuários.Os mesmos conseguiram se organizar e 

conclui a idéia do teatro.Foi emocionante ver a 

forma que se empenharam na realização. A equipe 

fez registros de fotografias da atividade. 

- Intervenção coletiva com os usuários sobre o 

desaparecimento do diadema de patrícia que se 

encontrava na sala.Lembramos que é necessário que 

cada um se responsabilidade pelos seus pertences e 

sobre o cuidado como outro. 

_Realizada escuta com familiar:O genitor do usuário 

Carlos César ligou informando a situação que o filho 

chegou em sua residência.O usuário ralatou que 

sofreu agressão por parte do vigilante do 

CAA.Esclarecido ao Sr. A forma de trabalho do 

equipamento tirando todo o equívoco quanto 

agressão.Orientado em como procurar o serviço. 

 Rachel e Marcio 

    

1. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO 



 
                                                                                                                                                  
 

 

ATIVIDADES REALIZADAS TOTAL 

PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS 03 

REUNIÕES COM A COORDENAÇÃO  01 

REUNIÕES COM A SUPERVISÃO   

REUNIÕES COM A REDE DE ATENÇÃO SUS   

REUNIÕES COM A REDE DE ATENÇÃO SUAS   

REUNIÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES   

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÕES   

   

DEMANDA DE ATENDIMENTO TOTAL 

Escuta – intervenção individual 29 

ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTOS NO SUS  

ACOMPANHAMENTO NO JUDICIÁRIO  

ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTOS NO SUAS  

ACOMPANHAMENTO EM RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO  

ACOMPANHAMENTO EM PASSEIOS E ATIVIDADES EXTERNAS  

REALIZAÇÃO DE GRUPOS COMO COOPARTICIPAÇÃO   

GRUPO __Boa Noite____________________ 07 

 

 

13. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
 

 

 

 
 
NÚCLEO: Jaboatão                                                                                                   
MÊS: Setembro de 2014 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório tem por objetivo sistematizar as ações realizadas pela 

Coordenação do Núcleo Jaboatão do Programa Atitude referente ao mês de 

Setembro/14. Dessa forma, será destacado de forma quantitativa e qualitativa o 

trabalho desenvolvido por esta coordenação. 

Registro que as ações planejadas foram pactuadas com a equipe de coordenação 

do Programa Atitude em conjunto com a Gerência Geral de Políticas sobre Drogas e a 



 
                                                                                                                                                  
 

 

executora IEDES. Dessa forma, Procuramos alinhar e definir o fluxo de trabalho e ações 

desenvolvidas pelo núcleo, efetivando e fortalecendo o diálogo entre as unidades apoio 

e intensivo e estratégias de atuação e intervenção nas ações desenvolvidas a nível 

regional. 

Assim, o documento reflete o compêndio da atuação desenvolvida pela 

coordenação durante o referido mês, pontuando os avanços, entraves e reflexões 

acerca dos Centros de Acolhimento e as articulações realizadas tanto direcionada ao 

processo de construção da linha de cuidado do usuário vinculado ao Programa, quanto 

no processo de discussão da ela política no contexto regional. 

Paralelamente, semanalmente, a coordenação realiza e participa das seguintes 

atividades: reuniões nos dispositivos apoio e intensivo que ocorrem de forma alternada 

devido a reunião de ambos acontecerem no mesmo horário, colegiado de gestão com a 

equipe de gerência do Programa Atitude, além disso, possuímos assento na Camara 

Técnica de Enfretamento ao Crack e na Reunião do Comitê Gestor do Pacto Pela Vida. 

 

 

 

 

 

2. ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES REALIZADAS 

 

 O referido mês, teve como destaque a diminuição dos índices de Crimes 

violentos letais intencionais - CVLI do município de Jaboatão, apesar de ainda apresentar 

números significativos, observa-se que o trabalho realizado de forma integrada vem 

acarretando uma desaceleração na violência vivenciada. Nesse contexto, o Atitude 

proporciona a garantia do cuidado e proteção, a possíveis vítimas dessa violência, uma 

vez que, os sujeitos atendidos pelo Programa se expõem a graves riscos e ameaças, 

decorrentes do uso/tráfico de drogas. Ressalto as ações realizadas, por meio do Centro 

de Acolhimento e Apoio, em conjunto com a Prefeitura, tem refletido de forma direta 

na eficácia e eficiência dos serviços prestados.  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Outro ponto a ser revelado, diz respeito a continuidade da dificuldade 

direcionada ao fomento das articulações externas devido ao cenário eleitoral, urgindo 

desdobramentos do núcleo no sentido de não fragmentar e paralisar o trabalho que vem 

sendo realizado. Dessa forma, construímos agenda com o município de Vitória, onde 

priorizamos capacitar os profissionais integrantes do Núcleo de Enfrentamento ao uso 

de Crack e outras drogas, tendo no bojo a discussão sobre dependência química e a 

prática de redução de danos. Destaco que toda a articulação realizada com o referido 

município, tinha como ponto focal o coordenador municipal de políticas sobre drogas e 

ao final do mês, tomamos conhecimento que o mesmo não executa mais a função, dessa 

forma direcionamos o diálogo para o Secretário de Ação Social Vitória, que expressou o 

compromisso de dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido de forma 

integrada. 

No tocante as articulações com os municípios de Limoeiro, Carpina e Goiana não 

conseguimos avançar durante o mês, conforme mencionado, pela dificuldade do 

período. Com relação à Moreno, temos efetivado alguns contatos telefônicos, mas de 

forma ainda incipiente. 

Em Recife, iniciamos articulação com o Governo Presente da estação do Ibura, 

visto a importância de Potencializar as ações desenvolvidas no território. Nesse 

contexto, e com a eminente implantação da Base Móvel na localidade, provocamos uma 

reunião de integração e alinhamento dos atores da área, que deverá acontecer no início 

do mês subsequente. 

Em continuidade às ações realizadas em decorrência do lançamento das Bases 

Móveis, o núcleo participou de reuniões de planejamento referente a metodologia a ser 

adotada, culminando no Encontro de Alinhamento e Integração das Bases Móveis, que 

contou com a participação das equipes da área de assistência social, saúde e segurança 

que atuam nas áreas de abrangência das Bases. 

Um ponto que vem requerendo uma atenção especial do núcleo, está 

relacionado com a oscilação das metas do Atitude Apoio, observamos durante o mês 

que não houve uma regularidade nos números apresentados, podendo estar 

direcionado com o impacto da mudança da casa, ou até mesmo pelo período eleitoral. 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Tal fato, vem reverberando nas reuniões semanais do Pacto pela Vida - PPV. Destarte, 

pontuo que a equipe de gestão em conjunto com a equipe do dispositivo, tem destinado 

esforços de forma a dirimir a problemática atual. Reafirmo, que continuaremos 

observando a evolução do processo. 

No que tange as articulações, explanamos a consolidação da parceria com a 

Associação de Familiares dos Dependentes Químicos, Presos e Apenados do Estado de 

Pernambuco - AFADEQUIPE, culminando em uma séria de atividades entre a associação 

e o Atitude nas Ruas, nas unidades prisionais. 

Participamos de reunião do comitê Gestor do PPV e como mencionado 

anteriormente, vislumbra-se uma desaceleração dos CVLI no município de Jaboatão. 

Tivemos presentes, nas reuniões da câmara técnica do crack, que teve como pauta 

central a operacionalização das Bases Móveis do Plano Crack é Possível Vencer. 

Fomos convidados a participar da câmara de prevenção, coordenado pelo 

Governo Presente, onde apresentamos junto com o Major Romero a proposta do Plano 

do Crack é Possível Vencer, enfatizando o recorte das Bases Móveis. 

Iniciamos em conjunto com a executora a sistematização de reuniões com a 

finalidade de alinhar a metodologia e o fluxo de trabalho, torna-se relevante registrar a 

chegada da nova coordenação técnica do IEDES Renata Almeida, somando esforços para 

garantir e potencializar a qualidade da execução do trabalho ofertado. 

Não obstante, faz-se pertinente registrar a dificuldade de desenvolver as 

atividades propostas nos serviços, devido a não regularização do contrato de gestão 

junto ao IEDES, acarretando a falta do repasse da verba destinada a execução do 

Programa. Não poderíamos deixar de congratular a executará que minimamente tem 

garantido a qualidade do serviço. 

Fora realizado duas reuniões colegiadas, sendo uma com todas as coordenações 

do Programa, a GPD e executoras a outra contou também, com a participação da 

consultoria e das supervisões das unidades. Na primeira o ponto central da discussão 

girou em torno do programa de atividades desenvolvidos nos serviços, já a segunda 

refletimos sobre o processo de autonomia do usuário e realizamos uma avaliação geral 



 
                                                                                                                                                  
 

 

de cada núcleo. Pontuo como fundamental, esse espaço de gestão compartilhada, 

favorecendo o pleno desenvolvimento e equidade do Programa. 

 Registro ainda, a visita de Pollyana Pimentel - Ministério da Saúde, que veio 

consolidar e realizar o fechamento da visita anterior do Ministério da Saúde, e na 

oportunidade desenvolver uma leitura referente o cenário é metodologia atual do 

Atitude. Dessa forma, inicialmente participamos de reunião junto com a GPD, onde 

pudemos compartilhar as experiências vivenciadas, bem como os desafios a serem 

desbravados e após realizamos visitas nos dispositivos do Programa, tendo Jaboatão 

contemplado com a visita ao Centro de Acolhimento Intensivo e a um usuário do Aluguel 

Social. Pontuo que espaços de trocas de experiências, tem se revelado um grande 

aprendizado, e para além, observa-se que a experiência de atuação do Programa com 

foco na baixa exigência, mostra-se de forma promissora no âmbito das políticas públicas. 

É nesse cenário de práticas inovadoras que o Atitude se insere, e fruto desse 

trabalho foi a dedicação na construção do material que será utilizado para concorrer ao 

prêmio de boas práticas da ONU. 

Por fim, pontuamos a gravação para uma emissora de televisão que foi realizado 

no Centro Intensivo, com proposta de mostrar o trabalho desenvolvido pelo Programa 

e propagar o direito aqueles que encontram-se em vulnerabilidade decorrente do 

uso/tráfico de crack e outras drogas. 

 

 

3. REUNIÃO COORDENAÇÃO DE NÚCLEO E COORDENADORES DE UNIDADES 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES OBJETIVO DA ATIVIDADE ENCAMINHAMENTO
S 

03/09/14 Reunião  Intensivo Coordenações de 
núcleo e técnica, 
equipe do 
Intensivo, GPD e 
Equipe Ministério 
da Saúde. 

- Avaliação  semanal 

- Mostrar a dinâmica do 
serviço para equipe do 
Ministério da Saúde. 

 



 
                                                                                                                                                  
 

 

10/09/14 Reunião  Apoio Coordenações de 
núcleo e técnica, 
consultoria e 
equipe do Apoio. 

- Avaliação semanal   

 

 

4. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE COLEGIADO DO PROGRAMA ATITUDE 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES PAUTA DA ATIVIDADE ENCAMINHAMENTOS 

09/09/14 Colegiado 
técnico. 

SEDAS Coordenações de 
Núcleo, 
coordenações 
técnicas e GPD 

- Programa de 
Atividades 
desenvolvidas nas 
unidades. 

- Horas extras. 

- Padrão das ações 
desenvolvidas pelo 
Programa. 

- Construção de 
agenda anual de 
colegiados. 

 

11/09/14 Colegiado 
consultoria 

SEDAS Coordenações de 
Núcleo, 
coordenações 
técnicas, 
supervisões, GPD, 
consultoria e 
executoras. 

- colegiado ampliado 
com as supervisões. 

- Discussão sobre  
processo de 
autonomia dos 
usuários acolhidos. 

- Apresentação e 
avaliação dos 
núcleos. 

 

 

 
5.  REUNIÃO COM A EXECUTORA 

 



 
                                                                                                                                                  
 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES OBJETIVO DA 
ATIVIDADE 

ENCAMINHAMENTOS 

10/09/14 Reunião  IEDES coordenação de 
núcleo de Jaboatao, 
Ivaneide, Renata 
Almeida e Patrícia  

- Repasse da nova 
gestão técnica do 
Iedes 

 

15/09/14 Reunião IEDES Coordenação de 
núcleo e técnicas 
Jaboatão e Cabo e 
IEDES. 

- Planejar e realinhar 
fluxos junto a 
executora. 

- Apresentar nova 
configuração da 
gestão técnica do 
IEDES. 

- Realizar reunião para 
planejar a metodologia de 
trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA CÂMARA TÉCNICA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANT
ES 

PAUTA DO DIA OBJETIVO DA 
ATIVIDADE 

ENCAMINHA
MENTOS 



 
                                                                                                                                                  
 

 

16/09/14 19ª Reunião 
da Câmara 
do Crack 

SEPLAG 
(sala 1) 

Vide ata 1. Bases Móveis  
2. Criação do Comitê do 
Fundo Estadual de 
Políticas de Drogas 

Reunião semanal. Vide ata 

30/09/14 20ª Reunião 

da Câmara do 

Crack 

SEPLAG 
(sala 1) 

Vide ata 1. Bases Móveis 
2. Egressos do Sistema 
Prisional Usuários de 
Drogas 
3. Mapa analítico das 

Equipes de Rua 

Reunião semanal Vide ata 

 

 

7. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO PACTO PELA VIDA (PPV) 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTES OBJETIVO DA 
ATIVIDADE 

ENCAMINHAMENTOS 

11/09/14 27ª Reunião 
Executiva do 
PPV 

SEPLAG vide ata - Avaliação de 
Resultado do CVLI; 

 

- Vide ata 

18/09/14 28ª Reunião 

Executiva do 

PPV 

SEPLAG Vide ata - Avaliação de Resultado 
do CVLI; 

- Apresentação da 
Operação Garoa; 

- Apresentação Operação 
Gamela. 

- Vide Ata 

 

 

 

 

8.  ARTICULAÇÕES EXTERNAS E OUTRAS ATIVIDADES 



 
                                                                                                                                                  
 

 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL PARTICIPANTE
S 

OBJETIVO DA 
ATIVIDADE 

ENCAMINHAMENTOS 

01/09/14 Reunião  Apoio 
recife 

Coordenação 
de núcleo 
Jaboatão e 
Cabo, 
coordenação 
apoio Recife 

- Planejar 
metodologia da 
oficina de Integração 
das Bases Móveis 

 

02/09/14 Encontro de 
Alinhamento 
e Integração 
das Bases 
Móveis - 
Plano Crack é 
Possível 
Vencer 

Banco 
Central 

Trabalhadores 
das áreas de 
assistência, 
saúde e 
segurança dos 
bairros de 
Santo Amaro, 
Coelhos e 
Ibura. 

 - promover 
integração entre os 
profissionais 
envolvidos no 
atendimento a 
usuário de crack e 
outras drogas, com 
foco no fluxograma 
das bases móveis. 

- promover encontros com a 
rede de cada região de atuação 
das bases móveis. 

03/09/14 Reunião 
articulação 
Vitória de 
Santo Antão 

APAMI Programa 
Atitude, 
representantes 
da rede de 
saúde, 
assistência e 
segurança do 
município,  

- Capacitação 
destinada ao 
Núcleo Integrado 
de Enfrentamento 
às Drogas de 
Vitória. 
Responsável: Karla 
Rodrigues 

- Planejar agenda de capacitação 
para policiais Militares 

08/09/14 Entrevista Intensivo 
Jaboatão  

- Rede record, 
usuário 
intensivo JB e 
coordenação 
de Nucleo 

- entrevista sobre o 
atendimento à 
usuário de crack e 
outras drogas 
ofertado pelo 
Programa ATITUDE 

 

10/09/14 Reunião de 
articulação  

Afadequip
e  

Coordenação 
de núcleo, 
coordenação 
apoio e equipe 
Afadequipe  

Planejar e articular 
ações em conjunto 
com a equipe do 
atitude nas ruas nas 
unidades prisionais. 

- reunião agenda entre as equipes 
do Atitude nas ruas e a equipe do 
Afadequipe 



 
                                                                                                                                                  
 

 

19/09/14 Grupo de 
trabalho 

SEDAS GPD, 
coordenações 
ATITUDE 

- construir texto para 
premiação da ONU 

 

22/09/14 Grupo de 
trabalho 

SEDAS GPD, 
coordenações 
ATITUDE 

- construir texto para 
premiação da ONU 

 

23/09/14 Reunião  SEPLAG Coordenação 
de núcleo 
Jaboatao e 
cabo, GPD e 
equipe SEPLAG 

- Discutir sobre a 
construção do texto 
do Programa 
ATITUDE, para 
premiação da ONU 

 

24/09/14 Grupo de 
Trabalho 

SEDAS GPD, 
coordenações 
de núcleo 
Atitude 

- construção do texto 
para ONU 

 

25/09/14 Visita 
Ministério da 
Saúde 

SEDAS GPD, Poliana 
Pimentel 
(Ministério da 
Saude) e 
coordenação 
de núcleo de 
Jaboatão 

- apresentar 
proposta 
metodológica do 
Programa Atitude 

- realizar visita nos dispositivos, 
conforme agenda prévia. 

26/09/14 Visita 
Ministério da 
Saude 

intensivo 
JB e 
Aluguel 
Social 

Poliana 
Pimentel 
(Ministério da 
Saude) e 
coordenação 
de núcleo de 
Jaboatão, 
equipe do 
intensivo JB, 
usuário aluguel 
social 

- apresentar a 
dinâmica do intensivo 
e do aluguel social 

 

30/09/14 Reunião da 
câmara de 
Prevenção  

SEPLAG  - Apresentação do 
plano Crack é possível 
vencer. 

 



 
                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

9. QUADRO QUANTITATIVO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE NÚCLEO 

 
 

REUNIÕES QUANTIDADE  

COLEGIADO 02 

CAMARA TÉCNICA  02 

PPV 02 

EXECUTORA 02 

EQUIPE TÉCNICA/COORD. TÉCNICO 02 

ARTICULAÇÃO EXTERNA 12 

OUTROS. QUAIS?  

TOTAL 22 

 

 

 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O Programa se legitima como política pública eficaz direcionada ao cuidado e 

proteção a usuários expostos às violências decorrente do uso/tráfico de crack e outras 

drogas e através do trabalho de promoção de ações integradas com demais políticas 

setoriais, garante o acesso e usufruto de um recorte significativo da população que 

encontrava-se invisível, revelando de forma exitosa que tecer uma rede de cuidado e 

proteção e plenamente possível. Com muitos desafios pela frente, mas a prática nos 



 
                                                                                                                                                  
 

 

mostra que estamos no caminho certo de construir uma rede sólida e integrada de 

atendimento. 

 

 

   

 

 

Girlane Karla Rodrigues Coutinho 

Coordenador de Núcleo – Jaboatão 

Programa ATITUDE 

 
Recife, 07 de setembro de 2014. 
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Câmara de Enfrentamento ao Crack / Políticas sobre Drogas 

Ata da Reunião nº 19/14 em 16/09/2014 
 

Hora Início: 14h30min                                                                        Hora Termino: 16h00 
 

PARTICIPANTES: 

Rafael West – SEDSDH 
Fabiana Pimentel – FUNASE 
Paula Moraes - SDSDH 
Micheline Moraes – SDSDH-GP 
Suelan Perruci – GPMD/SDSDH 
Antônio César - GPMD/SDSDH 
Alexandre Cardoso - GPD/ SEDSDH 

João Marcelo Costa – ATITUDE(Cabo) 
Karla Rodrigues – ATITUDE (Jaboatão) 
Maria Carmem – ATITUDE (Recife) 
Carlos Henrique Ferraz – GTPP/SDS 
Sérgio Ricardo – DENARC/PCPE 
Danielle Moura – Secretaria de Saúde/Recife 
Arthur Oliveira – IASC/SEDSDH 

ASSUNTO 

1. Bases Móveis  
2. Criação do Comitê do Fundo Estadual de Políticas de Drogas 

INFORMES 

1. Dia 23/09, às 20h, no teatro Santa Isabel, estará sendo comemorado 1 ano do Projeto Fábrica. 
2. Hoje, 16/09, aconteceu a primeira reunião do GT sobre drogas em Escada. 
3. Está sendo realizado um núcleo de enfrentamento ao crack e outras drogas em Vitória. Dia 23/09, 
todo o efetivo do batalhão estará sendo capacitado. 
4. Sexta feira, 12/09, foi feita uma grande ação com todos os núcleos do Atitude nas Ruas em Olinda. 
5. Saiu o documento completo da pesquisa nacional sobre crack da fundação Oswaldo Cruz 
6. Quinta-feira, 17/09, ocorrerá um novo encontro sobre as RAPS, das 8h às 18h, na AESO. 

 
ITEM ASSUNTO ENCAMINHAMENTOS RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Saúde Mental Aproximar a GASAM da 
Prefeitura de Escada para o 
fortalecimento da saúde mental. 
(Contato Marília – assessora do 
Secretário de Saúde de Escada – 
94978389) 

Léa Lins 16/10/14 

2 Bases Moveis Encaminhar ofício para a SENASP 
indagando sobre reposição de 
munições e espargidores. 

Major Ferraz 23/09/14 

3 Bases Moveis Criar modelo de formulário 
(relatório) para ser utilizado nas 
bases móveis. 

Capitão Ferreira/  
Major Romero 

30/09/14 

4 Equipe de Rua Apresentar um mapa analítico de 
atuação das equipes de ruas 
dentro dos territórios. 

Daniela/ Antônio/  
Maria Carmem 

30/09/14 
 

5 Leilão de bens 
apreendidos 

Realizar reunião com o Juiz Flávio 
Fontes sobre leilões de bens 
apreendidos pelo tráfico no 
Estado. 

Rafael West/  
Antônio de Pádua/ 

Sérgio Ricardo 
 

16/10/14 
 

6 Saúde Mental A saúde mental do Estado 
convida para oencontro das 
RAPS, que acontecerá 17/09, das 
8h às12h, na Fafire.  

TODOS 17/09/14 

 
 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Câmara de Enfrentamento ao Crack / Políticas sobre Drogas 

Ata da Reunião nº 20/14 em 30/09/2014 

 

 

Hora Início: 14h30min                                                                                                      Hora Termino: 

17h 

 

 

PARTICIPANTES: 

Rafael West – SEDSDH 
Micheline Moraes – SDSDH-GP 
Rafaella Sitcovsky – AFEDEQUIPE 
Valdenize Campos – AFEDEQUIPE/CEPAD 
Antônio de Pádua - GPMD/SDSDH 
Suejane Perruci – SDSDH/GPMD/PCR 
Carlos M.C. Ferraz – SDS/GGPPE 
Andrea Coutinho – Sec Mulher /PCR 
Monalisa Acioli – ATITUDE  
Danielle Maria Bezerra – Gerência Saúde Mental 
AD 
Sergio Ricardo – DENARC 

Renata Raimundo – ATITUDE Caruaru 
Léa Lima Lins – SES/GASAM 
Brena Leite – Gab. Recife 
Debora B. Santana – IASC / PCR 
Karla Rodrigues – ATITUDE Jaboatão 
Josima Souza – ATITUDE Jaboatão 
Edna Viera – Patronato 
Franklin Martins – PMPE 
José Charles da Silva – PMPE 
Fabiana Pimentel – FUNASE 
Elissandra Cunha - SEE 
Catarina Dias – ATITUDE Recife 

ASSUNTO 

1. Bases Móveis 
2. Egressos do Sistema Prisional Usuários de Drogas 
3. Mapa analítico das Equipes de Rua 

INFORMES 

1. Reunião na próxima quinta-feira às 9:00h na Estação do Governo Presente de Ibura sobre as bases 
móveis. 
2. Amanhã haverá em Caruaru uma reunião sobre a implantação das bases móveis 
3. Na semana passada houve o encontro dos presidentes dos conselhos estaduais sobre drogas a 
respeito da CRR e leilões de bens apreendidos ligados a drogas, vagas em comunidades terapêuticas, 
entre outros assuntos. 

 

ITEM ASSUNTO ENCAMINHAMENTOS RESPONSÁVEL PRAZO 

1 ONU Socializar o documento da ONU 
sobre as drogas para os 
integrantes da Câmara 

Sergio Ricardo 07/10/14 

2 Demandas da 
Justica 

Realizar um levantamento de 
todos os casos encaminhados a 
Saúde pela Justiça com a data e 
nome do Juiz do ano de 2014 

Léa Lins 07/10/14 

3 Demandas da 
Justiça 

Solicitar aos coordenadores de 
saúde mental dos municípios a 
realização de discussão dos casos 
de internação compulsória com 
juiz da região 

Léa Lins 07/10/14 

4 Unidades 
Prisionais 

Trazer a listagem da demanda 
reprimida do sistema prisional 

Valderize 07/10/14 



 
                                                                                                                                                  
 

 

para atendimentos na próxima 
reunião 

5 Sistema Prisional Integrar os esforços de saúde e 
assistência no sistema prisional e 
Funase 

Adelma Imediato 
 

6 Bases Moveis Entregar duas bases móveis às 
unidades Coque/Coelhos e Ibura 

Carlos Ferraz 
 

01/10/14 
 

7 Secretaria da 
Mulher 

Realizar reunião sobre a 
integração das bases móveis com 
a Secretaria da Mulher do Recife 
orientando a questão do gênero 
 

Andrea 07/10/14 

8 Bases Moveis Detalhar indicadores propostos 
no manual das bases móveis nas 
reuniões locais. 

Major Romero 07/10/14 

9 Bases Móveis Mobilizar as equipes dos serviços 
de assistência e saúde para 
participarem das reuniões dos 
grupos das bases. 

 

Karla Rodrigues 
Lea Lins 

Antonio de Pádua 
 

Imediato 

10 Mapa Analítico Enviar pontos de atuação do 
Atitude para o mapeamento 
analítico dos serviços. 

Karla Rodrigues 
Catarina Dias 

03/10/14 
 

11 Mapa Analítico Enviar pontos de atuação do Vida 
Nova para o mapeamento 
analítico dos serviços 

Aquila Melo 07/10/14 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Reunião do Pacto pela Vida 

Comitê Gestor Executivo do Pacto pela Vida 

Ata da Reunião nº 27/14em 11/09/2014 
 

Hora Início:09h35minHoraTérmino: 12h00min 

 

PARTICIPANTES: 

Frederico Amancio - Sec. de Planejamento e 

Gestão 

Severino Andrade - Sec. Exec. de Gestão por 

Resultados 

Paulo Moraes - Sec. Exec. de Justiça e Direitos 

Humanos 

Romero Ribeiro - Sec. Exec. de Ressocialização 

Marconi Dourado-Representante Defensoria 

Pública 

 

Alessandro Carvalho - Sec. de Defesa Social 

Rodrigo Bastos - Sec. Executivo de Defesa Social 

Paulo Cabral - Subcomandante Geral da Polícia 

Militar 

Manoel Teles - Subcomandante Geral Corpo de 

Bombeiros 

João Ferreira- Gerência Geral de Polícia Científica 

 

ASSUNTO 

1. Avaliação de Resultado do CVLI. 
 

 

 

ITEM ASSUNTO ENCAMINHAMENTOS RESPONSÁVEL PRAZO 

1 
Ações focadas nos 

Domingos 

Planejar ações específicas com o objetivo de 

reduzir o número de ocorrências de CVLI 

observadas nos domingos. 

Carlos Pereira 

Osvaldo Morais 
12/09/14 

2 Finais de semana 

Levantar local das ocorrências de CVLI aos 

domingos no período entre Junho/14 e 

Agosto/14, de modo a observar se há 

concentração nas ocorrências. 

Ryan Amorim 11/09/14 

3 
Câmara de Articulação 

- Menores infratores 

Verificar quais são as restrições legais em 

relação ao compartilhamento interno, no 

âmbito das polícias, dos nomes de menores 

com mandado de busca e apreensão de menor 

em seu desfavor, que cometeram crimes 

equiparados a homicídio, outros crimes 

hediondos, tráfico de drogas, formação de 

quadrilha e porte/posse de arma para os 

Fausto Freitas 

Joselito Amaral 
23/09/14 



 
                                                                                                                                                  
 

 

adultos, de modo a enfrentar a criminalidade 

também entre os jovens infratores. 

4 Câmara de Articulação 
Incluir na pauta da reunião a apreciação dos 

inquéritos e mandados do Recife. 
Fausto Freitas 16/09/14 

5 Operação Garoa 
Realizar apresentação da Operação Garoa na 

Reunião do Comitê Gestor do PPV. 
Luiz Andrey 18/09/14 

6 Atitude Mulher 
Incluir no Monitoramento do Atitude 

informações sobre o Atitude Mulher. 
Severino Andrade 25/09/14 

  

EQUIPE DE APOIO:  

Cel. João Neto - DIM PM 

Del. Luiz Andrey - DIM PC 

Cel. Ramalho - DIM CBM 

Cel. Hailton - DINTER 1 PM 

Del. Salustiano Albuquerque - DINTER 1 PC 

Cel. Rosemário - DINTER 2 PM 

Cel. Pacífico - DIRESP PM 

Del. Joselito Amaral - DIRESP PC 

Del. Edílson Oliveira - GCO DIM PC 

Del. Antônio Barros - CIIDS 

Cel. Fentes - CIODS 

Cel. Pereira Neto - PM 

Otávio Toscano - CICOM/SDS 

Sanclai Vasconcelos - GACE/SDS 

Cel. Antônio - DASDH/PM 

Del. Sérgio Ricardo - DENARC 

Del. Nelson Souto - DEPATRI 

Del. Darley Timóteo - DHPP 

Del. Zanelli Alencar - DPCA 

Del. Josineide Confessor - 1ª DH RMR Norte 

TC Coutinho - GBAPH/CBM 

TC Ebenézer - 13º BPM/AIS 2 

Rafael West - Atitude/SEDSDH 

Maria Carmen - Atitude Recife/SEDSDH 

Priscila Linhares - Atitude Jaboatão/SEDSDH 

João Marcelo - Atitude Cabo/SEDSDH 

Renata Raimundo - Atitude Caruaru/SEDSDH 

Héryca Amanda - Atitude Caruaru/SEDSDH 

Gislane Amorim - Atitude Caruaru/SEDSDH 

Carla Paiva - Atitude Caruaru/SEDSDH 

José Adolfo - CERCAP/SEDSDH 

Lioniza Santos - SEDAS/SEDSDH 

Elisa Alcântara - SEDAS/SEDSDH 

Renata Marinho - SEDSDH 

Zuleide Lima - Patronato/SEDSDH 

Reviane Bernardo - Patronato/SEDSDH 

Alexandre Sales - Patronato/SEDSDH 

Gisele Dias - PPBC/SERES/SEDSDH 

Carlos Cordeiro - PPBC/SERES/SEDSDH 

Bartolomeu Miranda - HCTP/SERES/SEDSDH 

Renato Pinto - SERES/SEDSDH 

Cícero Márcio - SERES/SEDSDH 

Ana Maria Souza - SEGR/SEPLAG 

Mariana Jordão - SEGR/SEPLAG 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Del. Ricardo Cysneiros - 2ª DESEC/AIS 2 

Maj. Dias - 13º BPM/AIS2 

Maj. Reginaldo - 11º BPM/AIS 5 

Del. Charles Gultiergue - 5ª DESEC/AIS 5 

Del. Felipe Regueira - 5ª DPH/AIS 5 

TC Alexandre Menezes - 10º BPM/AIS 13 

 

Ryan Amorim - NGR-SDS/SEPLAG 

Adriana Oliveira - NGR-SDS/SEPLAG 

Jorge Rosário - NGR-SDS/SEPLAG 

Ricardo Albuquerque - NGR-SDS/SEPLAG 

Roberto Jerônimo - NGR-SDS/SEPLAG 

 

 
  



 
                                                                                                                                                  
 

 

Reunião do Pacto pela Vida 

Comitê Gestor Executivo do Pacto pela Vida 

Ata da Reunião nº 28/14em 18/09/2014 
 

Hora Início: 09h35min                                                                                                                                      Hora 

Término: 13h25min 

 

PARTICIPANTES: 

Frederico Amancio - Sec. de Planejamento e 

Gestão 

Bernardo D’Almeida - Sec. de Desen. Social e Dir. 

Humanos 

Severino Andrade - Sec. Exec. de Gestão por 

Resultados 

Romero Ribeiro - Sec. Exec. de Ressocialização 

Fausto Freitas -Câmara de Articulação do TJ, MP 

e DP 

Antônio Carlos Cavalcanti- Representante Min. 

Público 

Marconi Dourado-Representante Defensoria 

Pública 

 

Alessandro Carvalho - Sec. de Defesa Social 

Carlos Pereira - Comandante Geral da Polícia 

Militar 

Osvaldo Morais - Chefe da Polícia Civil 

Manoel Cunha - Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros 

Francisco Sarmento - Gerente Geral de Polícia 

Científica 

Paulo Cabral - Subcomandante da Polícia Militar 

Murilo Cavalcanti - Sec. Seg. Urbana de Recife 

ASSUNTO 

1. Avaliação de Resultado do CVLI; 
2. Apresentação da Operação Garoa; 
3. Apresentação Operação Gamela. 

 

 

ITEM ASSUNTO ENCAMINHAMENTOS RESPONSÁVEL PRAZO 

1 
Patrulha do Bairro em 

Bezerros 

Avaliar a possibilidade de reativar a Patrulha 

do Bairro de Encruzilhada de São 

João/Sapucarana, em Bezerros. 

Hailton Araújo 25/09/14 

2 

Ressocialização de 

egressos do sistema 

socioeducativo 

Elaborar material e cronograma de visitas a 

corporações privadas para estimular a 

captação de egressos do sistema 

socioeducativo. 

Murilo Cavalcanti 

Bernardo D’Almeida 
25/09/14 



 
                                                                                                                                                  
 

 

3 

Destinação de vagas 

de trabalho para 

reeducandos na 

iniciativa privada 

Estimular outros municípios da RMR aprovar 

legislação que destine 5% de vagas de trabalho 

em obras e em prestação de serviços para 

reeducandos, semelhante ao que foi feito em 

Olinda. 

Bernardo D’Almeida 02/10/14 

4 

Destinação de vagas 

de trabalho para 

reeducandos no 

serviço público 

Ampliar o Programa Nova Chance nos serviços 

públicos para a RMR e o Agreste. 
Romero Ribeiro 02/10/14 

5 
CVLIs nos Domingos - 

Recife 

Realizar reunião para apresentar o estudo 

sobre os CVLIs ocorridos nos domingos de 

2013 a 2014 à Secretaria de Segurança Urbana 

do Recife, de modo que a Prefeitura possa 

planejar suas ações da melhor forma. 

Joselito Amaral 25/09/14 

6 
CVLIs nos Domingos - 

DINTER 1 

Elaborar apresentação semelhante à realizada 

pela DIRESP para a DINTER 1 referente aos 

CVLIs nos domingos. 

Ryan Amorim 25/09/14 

7 
Preservação do local 

do crime - Capacitação 

Realizar capacitações através do IC e do LPPGF 

para os policiais militares da DIM e do CIODS 

em relação a preservação do local do crime. 

Francisco Sarmento 02/10/14 

8 
Preservação do local 

do crime - Adesivos 

Levantar a quantidade de adesivos sobre 

preservação do local do crime necessária para 

abranger todas as viaturas operacionais da PM 

e repassar a SEGI/SDS. 

Carlos Pereira 25/09/14 

9 
Atuação do CREAS de 

Olinda 

Realizar ações conjuntas entre a Polícia Civil e 

o CREAS em Olinda. 

Gilmar Rodrigues 

Lioniza Santos 
25/09/14 

10 
Transferência de 

presos 

Articular com o judiciário a possibilidade de 

transferir os presos Eduardo Martins Correia 

(vulgo Duca) e Rafael Bezerra da Silva (vulgo 

Fael) da Unidade de Igarassu. 

Bruno Magalhães 25/09/14 

11 
Crimes Patrimoniais - 

Apresentação 

Realizar apresentação na reunião do Comitê 

Gestor do PPV sobre os dados reais dos crimes 

enfrentados pelo DEPATRI. 

Nelson Souto 25/09/14 

12 
Crimes Patrimoniais - 

Nota Técnica 

Elaborar nota técnica referente aos dados 

reais dos crimes enfrentados pelo DEPATRI. 
Otávio Toscano 25/09/14 

13 
Resgate de Vítimas de 

Tentativas de CVLI 

Orientar os policiais militares e o CIODS a 

informar a equipe da PM que só atue no 

socorro de pessoas vítimas de tentativa de 

CVLI após se certificar que não há equipe do 

CBM ou do SAMU em deslocamento ao local.  

Carlos Pereira Ricardo 

Fentes 

 

25/09/14 



 
                                                                                                                                                  
 

 

14 Transferência de preso 

Articular com o judiciário a possibilidade de 

transferir o preso Severino Francisco de Barros 

Filho (vulgo Adriano) da Unidade de Igarassu. 

Paulo Reis 25/09/14 

  

EQUIPE DE APOIO:  

Cel. João Neto - DIM PM 

Del. Luiz Andrey - DIM PC 

Cel. Hailton - DINTER 1 PM 

Del. Salustiano Albuquerque - DINTER 1 PC 

Dr. Glaukus Menck- DINTER 2 PC 

Cel. Pacífico - DIRESP PM 

Del. Joselito Amaral - DIRESP PC 

Del. Antônio Barros - CIIDS 

Cel. Fentes - CIODS 

Dr. Paulo Barbosa - Corregedoria SDS 

Otávio Toscano - CICOM/SDS 

Sanclai Vasconcelos - GACE/SDS 

Cel. Antônio - DASDH/PM 

Cel. Pereira Neto - PM 

Maj. Erivaldo - PM 

Maj. Menezes - CIOE 

Del. Sérgio Ricardo - DENARC 

Del. Nelson Souto - DEPATRI 

Del. José Cláudio Nogueira - DHPP 

Del. Josineide Confessor - 1ª DH RMR Norte 

Del. Paulo Rameh - 2ª DH RMR Sul 

Del. Fabíola Costa - DIM 

TC Guimarães - CBM  

Del. Bruno Magalhães - 2ª DPH/AIS 2 

Cel. Gadelha - 1° BPM/AIS 7 

Del. Gilmar Rodrigues- 7ª DESEC/AIS 7 

TC Henrique - 2º BPM/AIS 11 

Del. Paulo Reis-76ª Circ. Gameleira/AIS 13 

Maj. Souza - 4º BPM/ AIS 14 

Del. Nehemias Falcão - 14ª DESEC/AIS 14 

Malu Freire - Atitude/SEDSDH 

Maria Carmem - Atitude Recife/SEDSDH 

Karla Rodrigues - Atitude Jaboatão/SEDSDH 

Paulo - Atitude Cabo/SEDSDH  

Renata Raimundo - Atitude Caruaru/SEDSDH 

Tadzia Negromonte - CEAV/SEDSDH 

José Adolfo - CERCAP/SEDSDH 

Monique Marques - CERCAP/SEDSDH 

Lioniza Santos - SEDAS/SEDSDH 

Elisa Alcantara - SEDAS/SEDSDH 

Renata Marinho - SEDAS/SEDSDH 

Carlos Cordeiro - PPBC/SERES/SEDSDH 

Charisma Tomé - SERES/SEDSDH 

Renato Pinto - SERES/SEDSDH 

Cícero Márcio - SERES/SEDSDH 

Sérgio Siqueira - SERES/SEDSDH 

Felipe Melo - SERES/SEDSDH 

Alexandre Sales - Patronato/SEDSDH 

Reviane Bernardo - Patronato/SEDSDH 

Vítor Pavesi - SEDSDH 

Ana Maria Souza - SEGR/SEPLAG 

Mariana Jordão - SEGR/SEPLAG 

Isabella Bargetzi- NGR-SDS /SEPLAG 

Nathália Vieira - NGR-SDS /SEPLAG 



 
                                                                                                                                                  
 

 

Ten. Ramona - 2º BPM/AIS 11 

TC Alexandre Menezes - 10º BPM/AIS 13 

Dr. Gilberto Loyo - 13ª DESEC/ AIS 13 

 

Ryan Amorim - NGR-SDS/SEPLAG 

Phillip César - NGR-SDS/SEPLAG 

Pâmela Alves - NGR-SDS/SEPLAG 

 
 


