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  PROJETO ESQUINA DA NOITE 

MONITORAMENTO 3º QUADRIMESTRE 2017  

SETEMBRO À DEZEMBRO 

 

Objetivo Geral: Contribuir com a minimização das IST’s, Aids e Hepatites Virais das(os) 

profissionais do sexo (homens, mulheres cisgênero, transgênero - travestis e transexuais), 

por meio da redução de sua vulnerabilidade individual, social e institucional, ampliando e 

garantindo o acesso de qualidade aos serviços da Rede de Saúde. 

 

Objetivo Específico1: Promover a prevenção das IST/HIV/Aids e Hepatites virais junto a 

população de profissionais do sexo(homens, mulheres  cisgênero, transgênero - travestis 

e transexuais), orientando-a quanto aos serviços disponíveis na Rede Pública de Saúde 

Municipal, aos direitos sexuais e reprodutivos e a estratégia de redução de danos. 

 

Meta 1.1: Realizar 360 acessos as profissionais do sexo mulheres cisgênero que atuam 

durante o dia, em 24 incursões no ano, com duração de 1 hora e 30 minutos, 

quinzenalmente, nas casas, hotéis, bares, praças e ruas da região central deste 

Município. 

 

Monitoramento da Meta: Foram realizados 82 acessos com profissionais do sexo 

mulheres cisgênero, em 12incursões. 

  

Meta 1.2: Realizar 1056acessos as/os travestis e transexuais profissionais do sexo em 

108 incursões no ano, com duração de 2 horas, semanalmente nas casas onde residem 

neste Município. 

 

Monitoramento da Meta: Foram realizados 395 acessos com a população de travestis e 

transexuais profissionais do sexo, em 20 incursões neste quadrimestre.  

 

Meta 1.3: Realizar 1155 acessos as profissionais do sexo em 55 incursões no ano, com 

duração de 3 horas no campo realizado mensalmente nas casas de prostituição e boates 

de mulheres cisgênero, deste Município. 

 

Monitoramento da Meta: Foram realizados 348 acessos comas profissionais do sexo em 

casas de prostituição, em 57 incursões. 

 

Meta 1.4: Realizar 920 acessos as (os) profissionais do sexo (Mulheres Cisgênero, 

Transgênero – Travestis e Transexuais e Homens)que atuam durante a noite, em 48 
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incursões no ano, realizado semanalmente em 3 horas, em ruas, bares e hotéis da região 

central, deste Município. 

 

Monitoramento da Meta: Foram realizados 127 acessos à população de profissionais do 

sexo que atuam durante a noite na área central, e o acesso à população do entorno, em 

18 incursões. 

 

Meta 1.5: Realizar 720 acessos com população de profissionais do sexo (Mulheres 

Cisgênero, Transgênero – Travestis e Transexuais) que atuam durante a noite, em 48 

incursões no ano, realizado semanalmente em 3 horas, em ruas, bares e hotéis na região 

nortedeste município. 

 

Monitoramento da Meta: Foram realizados 12 acessos as(os) profissionais do sexo e os 

acessos à população do entorno, em 4incursões. 

 

Meta 1.6: Realizar a distribuição de insumos de prevenção para estabelecimentos 

parceiros (bares, hotéis, pensões e pousadas) que tem a frequência de profissionais do 

sexo, em 132 incursões no ano, realizado semanalmente com duração de 1 hora. 

 

Monitoramento da Meta: Foram realizados 292 acessos a estabelecimentos parceiros 

em 29 incursões. 

 

Objetivo Específico 2: Promover, através de grupos junto à população de profissionais 

do sexo, discussões, atividades de integração e fortalecimento do vínculo entre a 

respectiva população e os agentes de prevenção. Desta forma, instrumentalizando a 

população de profissionais do sexo na reivindicação pelos seus direitos enquanto 

cidadãos. Proporcionando o resgate da autoestima, valores pessoais, atividades 

diferenciadas, de maneira a trabalhar também a autonomia. 

 

Meta 2.1: Realizar 5 encontros durante o ano para 15 profissionais do sexo mulheres 

cisgênero que atuam em casas, acessadas pelo projeto, com duração de 2 horas. 

 

Monitoramento da Meta: Não foram realizados encontros nesse período. 

  

Meta 2.2: Realizar 12 encontros durante o ano para 25 profissionais do sexo travestis e 

transexuais, acessadas pelo projeto, com duração de 1h30. 

 

Monitoramento da Meta: Não foram realizados encontros nesse período 
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Meta 2.3: Realizar 2 encontros durante o ano para 20 profissionais do sexo (Mulheres 

Cisgênero, Transgênero - Travestis, Transexuais) que atuam em ruas e não são 

acessadas em casas de prostituição, com duração de 2 horas. 

 

Monitoramento da Meta: Não foram realizados encontros nesse período. 

 

Meta 2.4: Realizar 1 dia de atividade no mês de junho, para dar visibilidade ao dia 

Internacional da Profissional do Sexo, com duração de 4horas, para 50 pessoas. 

 

Monitoramento da Meta:Não foi realizado. 

 

Objetivo Específico 3: Promover e fomentar o comparecimento da população acessada 

pelo Projeto aos serviços de saúde do Município e outros serviços de necessidade da 

população(CRAB Vila Rezende e Vila Sônia, UBS Centro, Jupiá, Pauliceia*, Caxambu e 

Independência e aos PSF Santa Rita / Avencas, Santa Rosa I, São Francisco e 

Campestre, CEDIC, Serviço de Saúde Mental, Poupa Tempo e Defensoria Pública) e 

realizar a distribuição de insumos de prevenção (preservativos masculino de 3 

larguras/diâmetros, preservativo feminino e gel lubrificante em tubo e sachê. 

 

Meta 3.1: Atingir uma média de 90% de comparecimento da população de profissionais 

do sexo encaminhados às consultas e/ou tratamentos nos serviços de saúde e outros 

serviços no ano. 

 

Monitoramento da Meta: Foram realizados 17 encaminhamentos, sendo que 14 

compareceram ao serviço para o qual a equipe do projeto encaminhou. 

 

Meta 3.2: Disponibilizar a quantia de 1.440 unidades de preservativo masculino de 49 

mm, 238.708 unidades de preservativo masculino de 52 mm, 19.008 unidades de 

preservativo masculino de 55 mm, 4.620 unidades de preservativo feminino, 4.620 

unidades de gel em tubo e 2.640 unidades de gel em sachê. 

 

Monitoramento da Meta:Foram distribuídas 2.764 unidades do preservativo masculino 

de 49 mm, 40.510 unidades de 52 mm, 5.345 unidades de 55 mm, 378 unidades do 

preservativo feminino, 1.075 unidades de gel tubo e 2.578unidades de gel sachê.  

  


