PROJETO ESQUINA DA NOITE
Plano de Trabalho 2018
Objetivo Geral: Contribuir com a minimização da epidemia das IST, Aids e Hepatites Virais entre
a população de profissionais do sexo (mulheres – cisgênero e transgênero – travestis e
transexuais – e homens), através da redução de sua vulnerabilidade individual, social e
institucional, ampliando e garantindo o acesso de qualidade aos serviços da Rede Pública de
Saúde de Piracicaba.

Objetivo Específico 1: Promover a prevenção das IST/HIV/Aids e hepatites virais junto à
população de profissionais do sexo (mulheres cisgênero e transgênero - travestis e transexuais
e homens – michês e garotos de programa), oferecendo insumos de prevenção (preservativos
masculino e feminino, gel lubrificante e teste rápido para o HIV), orientando e encaminhando
conforme a demanda para os serviços disponíveis na Rede Pública de Saúde, informando sobre
seus direitos sociais com base na estratégia de Redução de Danos.

Meta 1.1: Realizar 960 acessos com profissionais do sexo mulheres cisgênero que atuam
durante o dia, em 48 incursões no ano, com duração de 2 horas no campo realizado
semanalmente nas casas, hotéis, praças e ruas da região central do Município.

Atividades:
a) Apresentar a proposta de trabalho para os responsáveis pelas casas, bares, hotéis e pensões
acessadas;
b) Realizar planejamento das incursões ao campo;
c) Disponibilizar insumos de prevenção (preservativos masculinos, feminino e gel lubrificante) e
materiais informativos (folders, filipetas, cartazes, manuais, flyers, entre outros);
d) Fazer orientação sobre IST, HIV, AIDS, hepatites virais, outras doenças infecto contagiosas,
direitos humanos, cidadania, participação social, redução de danos para álcool e outras drogas
e serviços disponíveis na Rede de Saúde Municipal.
e) Realizar oficinas de sexo seguro, diversidade sexual, entre outros temas;
f) Realizar encaminhamentos para os serviços de saúde, entre outros
serviços públicos e para o plantão de atendimento do Casvi;
g) Elaborar relatório quantitativo e relatório qualitativo;
h) Realizar grupos de estudos semanais;
i) Promover reuniões conforme a demanda, com os responsáveis pelas

Casas, bares, hotéis e pensões com o intuito de reforçar o vínculo
entre Projeto e os parceiros;
j) Pesquisar e conhecer trabalhos e serviços com profissionais do sexo.
k) Participação em eventos com temas de interesse do Projeto para
qualificação e ampliação do conhecimento.

Meta 1.2: Realizar 1440 acessos com a população de travestis e mulheres transexuais
profissionais do sexo em 72 incursões no ano, com duração média de 2 horas, semanalmente,
nas casas/pensões onde residem.

Atividades:
a) Apresentar a proposta de trabalho para os responsáveis pelas casas acessadas.
b) Realizar planejamento das incursões ao campo;
c) Disponibilizar insumos de prevenção (preservativos masculino, feminino e gel lubrificante) e
matérias informativos (folders, filipetas, cartazes, manuais, flyers, entre outros).
d) Fazer orientação sobre DST, HIV, AIDS, hepatites virais, outras doenças infecto contagiosas,
direitos humanos, cidadania, participação social, redução de danos para álcool e outras drogas
e serviços disponíveis na Rede de Saúde Municipal.
e) A cada incursão apresentar temas diversificados a serem trabalhados com as profissionais;
f) Realizar oficinas de sexo seguro, diversidade sexual, entre outros temas.
g) Realizar encaminhamentos para os serviços de saúde, entre outros serviços públicos e plantão
de atendimento do Casvi.
h) Elaborar relatório quantitativo e relatório qualitativo.
i) Realizar grupos de estudos semanais.
j) Promover reuniões, conforme a demanda com os responsáveis pelas casas com o intuito de
reforçar o vínculo entre Projeto e os parceiros.
k) Pesquisar e conhecer trabalhos e serviços com profissionais do sexo.
l) Participação em eventos com temas de interesse do Projeto para qualificação e ampliação do
conhecimento.

Meta 1.3: Realizar 1080 acessos com a população de mulheres cisgênero profissionais do sexo
em 180 incursões no ano, com duração de 3 horas no campo realizado mensalmente nas casas
de prostituição, bares, boates e pensões/pousadas.

Atividades:
a) Apresentar a proposta de trabalho para os responsáveis pelas casas e boates acessados.

b) Realizar planejamento das incursões ao campo;
c) Disponibilizar insumos de prevenção (preservativos masculinos, feminino e gel lubrificante) e
matérias informativos (folders, filipetas, cartazes, manuais, flyers, entre outros).
d) Fazer orientação sobre DST, HIV, Aids, hepatites virais, outras doenças infecto contagiosas,
direitos humanos, cidadania e participação social, redução de danos para álcool e outras drogas
e serviços disponíveis na Rede de Saúde Municipal.
e) Realizar oficinas de sexo seguro, diversidade sexual, entre outros temas.
f) A cada incursão apresentar temas diversificados a serem trabalhados com as profissionais;
g) Realizar encaminhamentos para os serviços de saúde, entre outros serviços públicos e plantão
de atendimento do Casvi.
h) Elaborar relatório quantitativo e relatório qualitativo.
i) Realizar grupos de estudos semanais.
j) Promover reuniões periódicas conforme a demanda com os responsáveis pelas casas e boates
com o intuito de reforçar o vínculo entre Projeto e os parceiros.
k) Divulgar e incentivar a participação na Tarde Mix, e outros eventos promovidos pela ONG
Casvi.
l) Pesquisar e conhecer trabalhos e serviços com profissionais do sexo.
m) Participação em eventos com temas de interesse do Projeto para qualificação e ampliação
do conhecimento.

Meta 1.4: Realizar 624 acessos com população de profissionais do sexo (mulheres cisgênero,
transgênero – travestis e mulheres transexuais – e homens – michês e garotos de programa)
que atuam durante a noite, em 48 incursões no ano, realizado semanalmente em 3 horas, em
ruas e/ou bares.

Atividades:
a) Apresentar a proposta de trabalho para os responsáveis pelas casas e bares acessados.
b) Realizar planejamento das incursões ao campo;
c) Disponibilizar insumos de prevenção (preservativos masculinos, feminino e gel lubrificante) e
matérias informativos (folders, filipetas, cartazes, manuais, flyers, entre outros).
d) Fazer orientação sobre DST, HIV, AIDS, hepatites virais, outras doenças infecto contagiosas,
direitos humanos, cidadania, redução de danos e serviços disponíveis na Rede de Saúde
Municipal.
e) Realizar oficinas de sexo seguro, diversidade sexual, entre outros temas.
f) Realizar encaminhamentos para os serviços de saúde, entre outros serviços públicos e plantão
de atendimento do Casvi.

g) Elaborar relatório quantitativo e relatório qualitativo.
h) Realizar grupos de estudos semanais.
i) Promover reuniões periódicas conforme a demanda com os responsáveis pelas Casas e Bares
com o intuito de reforçar o vínculo entre Projeto e os parceiros.
j) Divulgar e incentivar a participação na Tarde Mix, e outros eventos promovidos pela ONG
Casvi.
k) Pesquisar e conhecer trabalhos e serviços com profissionais do sexo.
l) Participação em eventos com temas de interesse do Projeto para qualificação e ampliação do
conhecimento.

Meta 1.5: Realizar 288 acessos com população de profissionais do sexo (mulheres cisgênero e
transgênero - travestis e transexuais e homens – michês e garotos de programa) que atuam
durante a noite, em 24 incursões no ano, realizado quinzenalmente, com duração média de 3
horas, em ruas, bares, pousadas/hotéis na região norte do Município.

Atividades:
a) Apresentar a proposta de trabalho para possíveis parceiros.
b) Realizar planejamento das incursões ao campo;
c) Disponibilizar insumos de prevenção (preservativos masculinos, feminino e gel lubrificante) e
matérias informativos (folders, filipetas, cartazes, manuais, flyers, entre outros).
d) Fazer orientação sobre DST, HIV, AIDS, hepatites virais, outras doenças infecto contagiosas,
direitos humanos, cidadania redução de danos para álcool e outras drogas e serviços disponíveis
na Rede de Saúde Municipal.
f) Realizar oficinas de sexo seguro, diversidade sexual, entre outros temas.
g) Realizar encaminhamentos para os serviços de saúde, entre outros serviços públicos e plantão
de atendimento do Casvi.
h) Elaborar relatório quantitativo e relatório qualitativo.
i) Realizar grupos de estudos semanais.
j) Divulgar e incentivar a presença no plantão e outros eventos promovidos pela ONG Casvi.
k) Pesquisar e conhecer trabalhos e serviços com profissionais do sexo.
l) Participação em eventos com temas de interesse do Projeto para qualificação e ampliação do
conhecimento.

Meta 1.6: Disponibilizar mensalmente, a distribuição de insumos de prevenção (preservativos
masculinos e femininos, gel lubrificante e folhetos informativos) em 12 estabelecimentos
comerciais (bares, hotéis, pensões/pousadas, postos de gasolina, salões de beleza, farmácias,

mercadinhos, etc), onde se percebe a frequência de profissionais do sexo, em 96 incursões no
ano.

Atividades:
a) Apresentar a proposta de trabalho para os estabelecimentos;
b) Realizar planejamento das incursões ao campo;
c) Disponibilizar insumos de prevenção (preservativos masculinos, feminino e gel lubrificante) e
matérias informativos (folders, filipetas, cartazes, manuais, flyers, entre outros).
d) Fazer orientação quanto ao armazenamento e a distribuição dos insumos de prevenção,
quanto a prevenção às IST/HIV/Aids e hepatites virais, outras doenças infecto contagiosas,
direitos humanos, cidadania e serviços disponíveis na Rede de Saúde Municipal.
e) Elaborar relatório quantitativo e relatório qualitativo.
f) Utilizar os estabelecimentos como ponto de divulgação do Plantão e outros eventos
promovidos pela ONG Casvi.

Objetivo Específico 2: Promover junto à população de profissionais do sexo (mulheres
cisgênero e transgênero - travestis e transexuais e homens – michês e garotos de programa),
através de atividades em grupo, eventos ou atendimento individualizado na sede da ONG Casvi,
orientações sobre IST e hepatites virais, prevenção combinada para HIV e Aids, informações
sobre direitos sociais, legislação LGBT, politicas de saúde da mulher e saúde integral da
população LGBT, discussões sobre Diversidade Sexual, questões de gênero e contextos de
vulnerabilidade para o HIV e a Aids.

Meta 2.1: Realizar 6 encontros durante o ano para 15 profissionais do sexo mulheres cisgênero
em suas respectivas casas/pensões/hotéis ou na sede da ONG Casvi, com duração média de 1
hora por encontro.

Atividades:
a) Apresentar a proposta da atividade para os responsáveis das casas.
b) Realizar planejamento da atividade;
c) Disponibilizar insumos de prevenção (preservativos masculinos, feminino e gel lubrificante) e
materiais informativos (folders, filipetas, cartazes, manuais, flyers, entre outros).
d) Fazer orientação sobre IST, HIV, AIDS, hepatites virais, outras doenças infecto contagiosas,
direitos humanos, cidadania, direitos sexuais e reprodutivos, saúde da mulher, prostituição como
profissão, redução de danos para uso abusivo de álcool e outras drogas, entre outros temas e
serviços disponíveis na Rede de Saúde Municipal.

f) Realizar oficinas de sexo seguro, diversidade sexual, entre outros temas.
g) Realizar encaminhamentos para os serviços de saúde, entre outros serviços públicos e plantão
de atendimento do Casvi.
h) Elaborar relatório quantitativo e relatório qualitativo.
i) Realizar grupos de estudos semanais.
j) Divulgar e incentivar a participação em eventos promovidos pela ONG Casvi.
k) Pesquisar e conhecer trabalhos e serviços com profissionais do sexo.
l) Participação em eventos com temas de interesse do Projeto para qualificação e ampliação do
conhecimento.

Meta 2.2: Realizar 10 encontros durante o ano para 15 profissionais do sexo transgênero travestis e transexuais, em suas respectivas casas/pensões ou na sede da ONG Casvi, com
duração média de 2 horas por encontro.

Atividades:
a) Apresentar a proposta da atividade para os responsáveis das casas.
b) Realizar planejamento da atividade;
c) Disponibilizar insumos de prevenção (preservativos masculinos, feminino e gel lubrificante) e
matérias informativos (folders, filipetas, cartazes, manuais, flyers, entre outros).
d) Fazer orientação sobre IST, HIV, AIDS, hepatites virais, outras doenças infecto contagiosas,
direitos humanos, cidadania, direitos sexuais e reprodutivos, prostituição como profissão,
redução de danos para álcool e outras drogas, redução de danos para travestis e transexuais,
entre outros temas e serviços disponíveis na Rede de Saúde Municipal.
f) Realizar oficinas de sexo seguro, diversidade sexual, entre outros temas.
g) Realizar encaminhamentos para os serviços de saúde, entre outros serviços públicos e plantão
de atendimento do Casvi.
h) Elaborar relatório quantitativo e relatório qualitativo.
i) Realizar grupos de estudos semanais.
j) Divulgar e incentivar a participação em eventos promovidos pela ONG Casvi.
k) Pesquisar e conhecer trabalhos e serviços com profissionais do sexo.
l) Participação em eventos com temas de interesse do Projeto para qualificação e ampliação do
conhecimento.

Meta 2.3: Encaminhar para o Plantão de Atendimento semanal da ONG Casvi

24 profissionais do sexo (mulheres cisgênero e transgênero - travestis e transexuais e homens
– michês e garotos de programa) que moram sozinhas (os) e somente são acessadas (os) pelo
projeto nos pontos de prostituição.

Atividades:
a) Apresentar a proposta de atividade para possíveis parceiros.
b) Estabelecer parceria com locais de eventos da região central, afim de que estes possam
disponibilizar os espaços para a realização dos encontros.
c) Realizar planejamento das atividades;
d) Disponibilizar insumos de prevenção (preservativos masculinos, feminino e gel lubrificante) e
matérias informativos (folders, filipetas, cartazes, manuais, flyers, entre outros).
e) Fazer orientação sobre IST, HIV, AIDS, hepatites virais, outras doenças infecto contagiosas,
direitos humanos, cidadania, direitos sexuais e reprodutivo, prostituição como profissão, redução
de danos para álcool e outras drogas, entre outros temas e serviços disponíveis na Rede de
Saúde Municipal.
f) Realizar oficinas de sexo seguro, diversidade sexual, entre outros temas.
g) Realizar encaminhamentos para os serviços de saúde, entre outros serviços públicos e plantão
de atendimento do Casvi.
h) Elaborar relatório quantitativo e relatório qualitativo.
i) Realizar grupos de estudos semanais.
j) Divulgar e incentivar a participação em eventos promovidos pela ONG Casvi.
k) Pesquisar e conhecer trabalhos e serviços com profissionais do sexo.
l) Participação em eventos com temas de interesse do Projeto para qualificação e ampliação do
conhecimento.

Meta 2.4: Realizar 1 evento em alusão ao Dia Internacional da Profissional do Sexo, no mês de
junho ou julho, com duração média de 4 horas, para 50 pessoas.

Atividades:
a) Apresentar a proposta de atividade para possíveis parceiros.
b) Estabelecer parceria com locais de eventos da região central, afim de que estes possam
disponibilizar os espaços para a realização dos encontros.
c) Elaborar temática a ser trabalhado na atividade.
d) Realizar o convite de participação para pessoas que estejam envolvidas com a temática da
prostituição, direitos sexuais e reprodutivo, IST/HIV/Aids, mercado de trabalho, diversidade
sexual e gênero, legislação.

f) Disponibilizar insumos de prevenção (preservativos masculinos, feminino e gel lubrificante) e
matérias informativos (folders, filipetas, cartazes, manuais, flyers, entre outros).
g) Realizar encaminhamentos para os serviços de saúde, entre outros serviços públicos e plantão
de atendimento do Casvi.
h) Elaborar relatório quantitativo e relatório qualitativo.
i) Realizar grupos de estudos semanais.
j) Divulgar e incentivar a participação em eventos promovidos pela ONG Casvi.
k) Pesquisar e conhecer trabalhos e serviços com profissionais do sexo.
l) Participação em eventos com temas de interesse do Projeto para qualificação e ampliação do
conhecimento.

Objetivo específico 3: Promover e fomentar o comparecimento da população acessada pelo
Projeto aos serviços de saúde 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, Serviços de Saúde
Mental/CAPS, Poupatempo e Defensoria Pública) e realizar a distribuição/disponibilização de
insumos de prevenção (preservativos masculinos 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
encaminhada para consultas, exames e/ou tratamentos nos serviços de saúde e orientações,
retificação do nome no RG (pessoas trans), denúncias de violação de direitos nos respectivos
serviços públicos.

Atividades:
a) Acompanhamento / monitoramento dos encaminhamentos para os serviços de saúde, através
da contra referência mensal e das reuniões quadrimestrais com os responsáveis pelo serviço;
b) Acompanhamento dos encaminhamentos aos demais serviços públicos.
c) Elaborar material informativo sobre os serviços de saúde, para o incentivo de comparecimento
aos mesmos;
d) Multiplicar as ações para que a população de profissionais do sexo possa exercer sua
autonomia, articulação e posicionamento perante o serviço de saúde e seus direitos;
e) Manter contato telefônico com as(os) profissionais para acompanhamento de consultas e
tratamentos agendados.

Meta 3.2: Realizar 14 reuniões técnicas, com média de 1h00 cada, com 5 profissionais de saúde
por reunião, em CRABs, UBSs, PSFs de regiões da cidade que possuem casas de prostituição
e no Cedic.

Atividades:
a) Acompanhamento / monitoramento dos encaminhamentos para os serviços de saúde, através
da contra referência mensal e das reuniões quadrimestrais com os responsáveis pelo serviço
b) Acompanhamento dos encaminhamentos aos demais serviços públicos.
c) Elaborar material informativo sobre os serviços de saúde, para o incentivo de comparecimento
aos mesmos;
d) Multiplicar as ações para que a população de profissionais do sexo possa exercer sua autonomia,
articulação e posicionamento perante o serviço de saúde e seus direitos;
e) Manter contato telefônico com as(os) profissionais para acompanhamento de consultas e
tratamentos agendados.

Meta 3.2: Disponibilizar/distribuir a quantia de 6.912 unidades (48 cx) de preservativo masculino
de 49 mm, 276.480 unidades (1.920 cx) de preservativo masculino de 52 mm, 22.464 unidades
(156 cx) de preservativo masculino de 55 mm, 6.000 unidades de preservativo feminino, 3.600
unidades de gel em tubo e 3.600 unidades de gel em sachê.

