Vitória (ES)
Georreferenciamento aplicado ao serviço
especializado em abordagem social
Objetivo
Qualificar o atendimento à população em situação de rua, registrando os locais das abordagens realizadas pelo Serviço
Especializado em Abordagem Social do município, identificando no mapa geográfico a pessoa abordada, bem como a
relação da abordagem com o prontuário eletrônico municipal.

Foco/Público-Alvo
Equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social

Contexto

Imagem 01 – Visualização de abordagens realizadas em mapa da cidade

Fonte: SIGAFWeb (2017)

Imagem 02 – Imagem de satélite de abordagens realizadas em um bairro

Fonte: SIGAFWeb (2017)

O município de Vitória executava desde a década de 1990
um serviço de abordagem social. Uma das dificuldades era
a disponibilidade de dados que possibilitassem responder
as constantes demandas por informações e manter conhecimento embasado em dados técnicos de atendimento as
pessoas em situação de rua. A Vigilância Socioassistencial
desenvolveu um software com uma ferramenta de georeferenciamento capaz de responder a estas questões.

METODOLOGIA:
Definiu-se como estratégia criar uma metodologia de georreferenciamento das abordagens em um mapa mediado
por um sistema informacional. Foi elaborado um formulário
de abordagem para um sistema de informação municipal, e
os técnicos do Serviço Especializado em Abordagem Social
passaram a indicar nesse sistema informações sobre a pessoa abordada e as condições da abordagem além da marcação da localização exata do ponto de abordagem.

RESULTADOS
O cadastramento da população em situação de rua em sistema
informacional com georreferenciamento permitiu identificar
na cidade os locais onde há maior probabilidade de concentração de pessoas em situação de rua e melhorar o planejamento
das rotas de abordagem. Possibilitou ainda visualizar em mapa
geográfico as localizações das abordagens, visualizar a movimentação individual de uma pessoa em situação de rua.

Para os gestores o georreferenciamento possibilita melhorar o planejamento contínuo das ações. Com a marcação das
abordagens no mapa podemos: visualizar a trajetória percorrida pela pessoa em situação de rua; possibilitar a identificação de novos pontos para realizar abordagens; visualizar
situações de risco pessoal e social; criar estratégias diferenciadas de intervenção; fazer uma análise do território para
se entender quais os fatores que propiciam a concentração;
mobilizar a rede de proteção socioassistencial. Melhorou a
visualização espacial do território, pois antes só essas informações eram apenas em gráficos e tabelas. A partir da implantação do georreferenciamento, as equipes conseguem a
visualização dos pontos de maior concentração e promovem
ações visando garantia de direitos.

