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OBJETIVO GERAL

Participar, atender, interagir, acolher, ajudar e 
promover ações humanitárias que minimizem o 

sofrimento da população de Quebrangulo através 
do apoio psicológico para aqueles que perderam 

as suas residências e identidades na última 
enchente que devastou grande parte deste 

município.



ORIGEM DO NOME:  Os índios Xucurus (junto com os Cariris, 
de Pernambuco) foram os primeiros habitantes do município de 
Quebrangulo.
Em 1872, já elevada à vila, foi desmembrada de Viçosa, sendo 
extinta anos depois. Apenas em 1910, Quebrangulo chegou à 
condição de cidade.
Quebrangulo é toda entrecortada por pontes sobre os rios 
Paraíba do Meio e o Quebrangulinho, o que dão um aspecto 
agradável a todos que a visitam. Por possuir várias pontes 
cortando o centro do município, denominaram-na de "Veneza 
Alagoana".
Terra natal de Graciliano Ramos, Quebrangulo tem como ponto 
forte a preservação das tradições populares, com o incentivo a 
folguedos como Bumba-meu-Boi e o maracatu Nêga da Costa 
na Festa da Cultura (em setembro). A festa do padroeiro (31/12) 
também atrai muitos visitantes.



Situação Geográfica:  Microrregião de Palmeira dos 
Índios, limites com Palmeira dos Índios, Paulo Jacinto, Chã 
Preta e Pernambuco. 342 acima do nível do mar.

Área: 343 km2

Clima: Temperado. Máxima de 36° C e mínima de 14° C

População: 11.894 habitantes. 

Eleitorado: 8.870 eleitores.

Economia: Agropecuária. 



 
Quatro mil pessoas ficaram desalojadas no município de 
Quebrangulo, a 120 km da capital alagoana, após uma 
enchente no Rio Paraíba. Um balanço da prefeitura do 
município mostrou que 80% da cidade ficou inundada e 
milhares de pessoas estão desalojadas. De acordo com o 
Corpo de Bombeiros (CB), 60% das casas foram destruídas.
A cidade ficou isolada, sem água, sem energia elétrica e sem 
telefone. Das três pontes que dão acesso à cidade, duas delas 
desabaram e a que sobrou foi interditada pelo Corpo de 
Bombeiros. O comércio, que fica localizado na parte baixa, foi 
uma das áreas mais atingidas. Estabelecimentos comerciais 
foram invadidos pelas águas e os prejuízos ainda não foram 
contabilizados, mas sabe-se que a perda foi total.
Depois de toda essa catástrofe a sociedade se mobiliza em 
busca de donativos e os psicólogos  começam a fazer um 
trabalho solidariedade.





QUEBRANGULO-ALAGOAS
ATENDIM ENTOS PSICOLÓGICOS

N FORMA DE ATENDIMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL

1 Número de Atendimento 
Individual

75 16 64 x

2 Número de Atendimentos em 
Grupo

02 06 02 x

3 Quantas pessoas atendidas 
nos grupos?

15 professores
23 alunos = 38

68 desalojados +
 23 alunos = 91

20 x

4 Que tipo de grupo? Alunos (Crianças) 
e Professores

Retorno/Alunos e 
Desalojados dos 

Abrigos

Profissionais da 
saúde

X

3 Número de Visitas 
Domiciliares

20 10 06 x

4 Número de Atendimento à 
Família

16 04 14 x

5 Número de Atendimento 
(Ácool/Drogas)

02 0 02 x

6 Diagnóstico Inicial Angústia
Ansiedade 

Depressão Somatização X

7 TOTAL DE ATENDIMENTOS 151 121 106 378



AÇÃO HUMANITÁRIA

Reunião no CAPS 

Definir estratégias de atendimento psicológico 
através do maior número de pessoas que 

perderam tudo. 

Estiveram presentes: Psicólogas Voluntárias e 
toda Equipe do CAPS e também, o Secretário  de 

Saúde com o Prefeito Marcelo Lima para dar 
suporte as nossas reinvidicações para iniciar as 

atividades no município.







*TRABALHANDO EM  PROL DOS CIDADÃOS NOS 
ABRIGOS

* FOTOS DO M UNICÍPIO LOGO APÓS A  
ENCHENTE





AÇÃO HUMANITÁRIA NO CAPS E ABRIGOS









PAISAGENS APÓS CATÁSTROFE EM 
QUEBRANGULO











 
 

AGRADECIM ENTOS 
 

A importância desta vivência mediante experiências úncas nos permitiu perceber o quanto 
este município é acolhedor . 

Somos eternamente gratos por toda a  receptividade, apoio, companheirismo, simplicidade, 
respeito, carinho de tantas pessoas importantes, na qual nomeamos alguns nomes em respeito 
a todos aqueles que direta e/ou indiretamente estiveram presentes com a gente prontos para 

ajudar para que pudéssemos alcançar o nosso objetivo  que sem dúvida é a 
SOLIDARIEDADE. 

Agradecemos ao Prefeito de Quebrangulo Marcelo Lima, ao Secretário de Saúde deste 
município. Aos amigos que construimos no CAPS que foi o nosso ponto de apoio até o final 
do nosso trabalho: Romerito e Margareth, pessoas  amigas que abraçaram a nossa bandeira e 

junto a nós que viemos representando a nossa profissão pelo Conselho Regional de Psicologia 
que acreditou nesta Ação humanitária – Agradecemos!!!

Agradecemos a todos funcionários do PSF que se colocaram a nossa disposição para que 
pudéssemos realizar esta Ação que singulariza o tamanho da nossa emoção. Agradecemos a 
SESAU pela  fundamental parceria através dos nomes que estiveram a frente desse trabalho: 

Berto, Priscila e Leyd.
 Agradecemos a todos as pessoas que abraçaram a bandeira da solidariedade. 

Com todo o nosso coração!!!  
 
 

Equipe de Psicólogas Voluntárias ao município de  Quebrangulo  através do CRP-15 
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