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Relatório Psicossocial Unidade de Acolhimento

Adulto Santa Marta

Agosto de 2017

O  Abrigo  Santa  Marta  desenvolve  atividades  de  orientação  individual,  grupal  e

encaminhamentos a serviços socioassistenciais e visa contribuir com o fortalecimento dos

vínculos interpessoais, familiares, comunitários e de trabalho que possibilitem a recriação

de novos projetos de vida e mudanças significativas na qualidade de vida, na autonomia,

e na prevenção de novas situações de violência. Para Tanto, semanalmente, realizamos

grupos psicossociais, roda de conversas, oficinas terapêuticas, atividades recreativas e

Assembleia, objetivando a construção do Projeto Individual de Atendimento (PIA) de cada

usuário.

No mês de agosto, tivemos o desligamento de dois usuários que restabeleceram seus

vínculos familiares.
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Evolução dos atendimentos

Adilson Guedes:  29 anos de idade.  Foi  acolhido  na Instituição no dia  27/01/2017 e

encaminhado do Centro POP. Faz uso moderado de substâncias psicoativas. Neste mês

segue com o curso de panificação na Associação Bom Pastor localizado no Jardim Novo

Horizonte. Participa das atividades propostas pela casa, no mês de setembro começara

em um trabalho como ajudante de entregas. 

Bruno Gilliard Gomes da Silva: 29 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no dia

29/06/2017  e  encaminhado  pelo  Centro  POP.  Faz  uso  moderado  de  substâncias

psicoativas, apresenta vínculos familiares rompidos, proativo nas atividades oferecidas

pelo Abrigo. Atualmente, está no trabalho informal construindo bancos artesanais com

pallets para geração de renda. Tem uma personalidade agressiva o que causa muitos

atritos com outros moradores da casa. Esta em busca de recolocação no mercado de

trabalho, Iniciou acompanhamento psicoterapêutico na Faculdade Padre Anchieta .

Carlos Rocca Slikta: 48 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no dia 27/06/2017,

encaminhado pela Casa de Passagem SOS. Faz uso abusivo de álcool e está em Projeto

Terapêutico  semi-intensivo  no  CAPS  AD.  Tem  Curso  técnico  completo  e  nenhuma

vivência de rua, busca uma recolocação no mercado de trabalho. Tem recebido visitas

familiares e de amigos. Iniciou acompanhamento psicoterapêutico no CPA (Centro de

Psicologia Aplicada) na Faculdade Padre Anchieta, vem desenvolvendo projetos ligados a

área de informática afim de oferecer em uma ONG de Jundiaí de forma voluntária .
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Cristiano  Freitas  de  Oliveira:  44  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  instituição  no  dia

21/07/2017  e  encaminhado  pelo  Centro  POP.  Faz  uso  abusivo  de  álcool,  apresenta

vínculos  familiares  rompidos  tem  contato  com  o  Grupo  de  Jovens  vicentinos  para

restabelecer seus vínculos sociais é participativo nas atividades da casa. No momento,

está em tratamento no AMI . 

Decson de Souza Nascimento:  38 anos de idade. Foi  acolhido na instituição no dia

29/06/2017 e encaminhado pelo Centro Pop. Faz uso de substâncias psicoativas. Usuário

já está com a maioria de seus documentos e aguarda do C.I.C. (Cetro de Integração da

Cidadania)  sua  Certidão  de  Nascimento.  Usuário  está  no  mercado  informal  e  é

participativo nas atividades propostas pela casa. 

Edison  Roberto  Lourenço:  46  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  instituição  no  dia

27/07/2016 e encaminhado pelo SOS. Faz tratamento no AMI e CAPS AD. Apresenta

autonomia e bons vínculos comunitários. Refere o desejo de residir sozinho, pois recebe o

BPC. Estamos trabalhando com o usuário a procura de um local para sua moradia e o seu

desligamento da instituição, devido a avaliação de sua capacidade de independência e ao

tempo que é assistido pelo Abrigo.

Fábio  Chiapini  Francisco:  34  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  instituição  no  dia

03/02/2017 e encaminhado pelo Centro Pop. Faz uso abusivo de substâncias psicoativas.

Tem vínculos familiares fragilizados. Apresenta capacidade cognitiva reduzida têm bons

vínculos comunitários.  Estamos articulando a participação mais efetiva  da família  nos

cuidados com o Usuário.
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Francisco Faustino dos Santos:  41 anos de idade. Foi acolhido na instituição no dia

18/06/2017  e  encaminhado  pela  casa  de  passagem  SOS.  Faz  uso  moderado  de

substâncias psicoativas e está em acompanhamento semi-intensivo no CAPS AD. Esteve

internado  no  Sanatório  Pinel  em  Pirituba  e  apresenta  vínculos  familiares  rompidos.

Francisco apresenta evolução significativa em relação ao autocuidado e, embora participe

das atividades da casa, pouco socializa com demais usuários e funcionários precisando

ser convocado para desenvolver as atividades. 

Jordelino Bonvechio: 74 anos de idade. Foi acolhido na instituição no dia 25/06/2017 e

encaminhado pelo centro POP. Não possui  familiares no município e vivia recluso da

sociedade  vivendo  em  uma  área  rural  sem  infraestrutura.  Recebe  BPC  LOAS  têm

autonomia e administra bem suas finanças. Estamos pleiteando uma vaga para moradia

na  Vila  Dignidade  e  trabalhamos  o  resgate  dos  vínculos  sociais  e  seu  autocuidado.

Usuário participa só do grupo da horta, mas tem bons vínculos comunitários.

José Carlos de Sordi: 66 anos de idade. Foi Acolhido na Instituição no dia 14/07/2016 e

encaminhado do CTEC I.  Faz uso abusivo de álcool.  Neste mês foi  acordado com o

irmão, Antônio de Sordi, a responsabilidade dos cuidados do Sr. José Carlos. Usuário foi

desligado do abrigo no dia 08/08/2017 indo morar em uma pensão.  O Sr. José Carlos,

passa a integrar o grupo de Convivência da Casa Santa Marta e será acompanhado pela

equipe técnica do Abrigo Santa Marta por seis meses.

Rua Dos Meninos, 340 Bom Jardim – Jundiaí – SP 

Tel: 48150750



CASA SANTA MARTA - CASAMAR
CNPJ – 02.818.105/0001-88

Reg. CMAS nº 10.033 (Lei 4891/96 Art. 3º).
Utilidade Pública Municipal (Lei 5383 de 28/12/1999)
Utilidade Pública Estadual (Lei 10.915 de 04/10/2001)

Utilidade Pública Federal Processo SMJ 0815.013666/2002-41 Port. 2.226 de 12/12/2002
Reg. C.N. A. S. nº 0282/2002 de 18/06/2002 – D.O. U. De 05/07/2002 – Proc. 44006003086/2201

José Inácio Machado: 56 anos de idade. Foi acolhido na instituição no dia 13/12/2016 e

encaminhado  pelo  SOS.  Faz  uso  abusivo  de  substâncias  psicoativas  e  está  em

tratamento no AMI e no CAPS AD, mas apresenta constantes recaídas. Em reunião com

o seu filho Thiago junto ao Centro POP, ficou acordado que ele irá procurar um local para

o usuário  se alojar  além de auxiliá-lo  na administração financeira.  É participativo nas

atividades do Abrigo e responsável pela horta.

Josué  da  Silva:  61  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  instituição  no  dia  14/07/2016  e

encaminhado  pelo  CETC I.  Apresenta  problemas  de  saúde  clínica  que  o  impede  de

retornar ao trabalho e está em acompanhamento médico na UBS Traviú. É participativo

nas atividades do abrigo e possui ótima convivência com os demais usuários.

Leonardo  Guerra  de  Araújo:  31  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  instituição  no  dia

08/05/2017 e encaminhado Pelo Centro Pop. Está em remissão do uso de substâncias

psicoativas e comprometido com o tratamento no CAPS AD. Atualmente, esta no mercado

de trabalho informal, restabeleceu o contato com a mãe e lhe faz visitas com frequência.

Está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho para retornar para a família.

Usuário é participativo nas atividades propostas pela casa .

Lucas Willian da Silva: 27 anos de idade. Foi acolhido na instituição no dia 28/04/2017 e

encaminhado pelo Centro Pop. Usuário foi  orientado a continuar o seu tratamento no

CAPS  AD.  Está  em  busca  frequente  de  recolocação  no  mercado  de  trabalho  e  no

momento desenvolve o trabalho informal de jardinagem.  É participativo e colaborativo

nas  atividades  da  casa.  Usuário  foi  desligado  do  abrigo  no  dia  23/08/2017  onde

restabeleceu seus vínculos familiares e será acompanhado pelos técnicos por mais seis

6(seis) meses.
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Luís Armando Alves: 33 anos de idade. Foi acolhido na instituição no dia 02/05/2017 e

encaminhado pelo Centro Pop. Faz uso recreativo de substâncias psicoativas e aguarda

do  sistema  prisional  a  execução  criminal  para  providenciar  o  restante  de  seus

documentos. Iniciou tratamento no CRJ (Centro de Reabilitação de Jundiaí)   onde irá

realizar 10(dez) sessões de fisioterapia em seu MSE. É participativo e colaborativo nas

atividades  da  casa.  Retirou  alguns  documentos  pessoais  e,  no  momento,  estamos

trabalhando  sua  recolocação  no  mercado  de  trabalho.  Realizou  trabalhos  informais

durante  a semana na cidade de São Paulo.

  

Márcio  Tersigni: 42  anos  de idade.  Foi  acolhido  na  Instituição no dia  14/07/2016  e

encaminhado do Ctec I. Faz uso moderado de substâncias psicoativas, aposentado por

invalidez,  possui  vínculos  familiares  fragilizados,  é  desorganizado  financeiramente  e

psiquicamente.  Resistente  a  tratamento  e/ou  aos  cuidados  em  Saúde  Mental.  Na

elaboração  do  Projeto  Individual  de  Atendimento  junto  a  Rede  da  Assistência,  foi

estabelecido um prazo para o mesmo se organizar e custear uma pensão, uma vez que

foi observado pela Rede o quanto o usuário se acomodou com a situação.

  

Marcos  Antônio  da  Silva:  46  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  instituição  no  dia

14/02/2017  e  encaminhado  pelo  Centro  Pop.  Faz  uso  abusivode  álcool  e  apresenta

recaída constante. Busca recolocação no mercado de trabalho e resgate dos vínculos

familiares. Participativo e colaborativo nas atividades da casa iniciou o tratamento para

hepatite C no AMI.
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Sandro  Luiz  Barbosa  Nunes:  41  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  instituição  no  dia

14/09/2016 e encaminhado pelo SOS. Está em tratamento ambulatorial no CAPS II esta

em uso de estabilizador de humor. Tem pouca autonomia para desenvolver atividades de

vida diária.  Apresenta deficiência intelectual moderada (CID10 F71) e apresenta vínculos

familiares  rompidos.  Tem apresentado  melhora  significativa  nas  atividades  comunitárias  e

sociais. Frequenta o CMEJA e, no relatório pedagógico apresentado, consta que ele evoluiu nos

quesitos de autocuidado, interesse pelos estudos e preocupação com a saúde.

Sérgio  Henrique  Campos:  47  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  instituição  no  dia

03/05/2017 e encaminhado pelo Centro Pop,  Faz uso de substâncias psicoativas.  No

momento  busca  o  resgate  dos  vínculos  familiares  na  cidade  de  Atibaia.  Está  em

tratamento médico na UBS Pitangueiras. Participa do grupo CPA (Centro de Psicologia

Aplicada)  na  Faculdade  Padre  Anchieta  todas  as  sextas  feiras.  É  participativo  nas

atividades da casa e tem bom vínculo comunitário.

Vanderlei  Kmecz  Carvalho:  53  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  instituição  no  dia

26/07/2017  e  encaminhado  pelo  Centro  POP.  Sr.  Vanderlei,  alcoolista  crônico  no

momento encontra se em abstinência.  Não tem vínculos familiares no município  seus

familiares são do estado de Tocantins. Foram providenciados todos os seus documentos.

Foi  construído junto ao Centro POP seu retorno para sua cidade de origem.   Iniciou

acompanhamento na UBS Traviú  devido  seu problema de hipertensão.   Consulta e

exames  agendados no Luiz Braille para o próximo mês.
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Serviço Social e Psicologia

         °Atendimento Psicossocial no Abrigo Santa Marta, realizado de segunda a sexta-

feira,  com dinâmicas de grupo, roda de conversas, acolhimentos individuais, realizados

de segunda a sexta com carga horária de 40 h semanais;

          º Arte Educadora, atividades de terças-feiras das 9hs às 11hs30 e sextas-feiras das

13h às 14h30;

          ° Projeto “Quintal Produtivo” horta e jardinagem, atividades quinta-feira das 9h às

11h30; 

          ° Oficina de sabão artesanal quinzenal;

          ° Participação em reunião da Rede de Apoio do Município de Jundiaí, com

participação  do  Centro  Pop,  Casa  Santa  Marta,  Abrigo,  República  e  Grupo  de

Convivência, Casa de Passagem SOS, Cetec I e II;

           ° Reuniões quinzenais para discussão de casos com a rede de Saúde, Consultório

de Rua, CAPS AD, CAPS II e III, Casa de Passagem SOS, Cetec I e II, Casa Santa Marta

Abrigo, República e Grupo de Convivência;

          

           º Reuniões no Ambulatório de Moléstias Infecciosas (AMI);  

           º Reuniões quinzenais para discussão de casos com a rede socioassistencial;

           º Elaboração de Relatório de Atividades com informações;

           º Encaminhamento, Agendamento e Acompanhamento em Consultas Médicas;

           º Orientação e Encaminhamento para Benefício de Prestação Continuada;

           º Participação em reuniões com a UGADS

           º Participação na Conferência  de Assistência Social ;
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Fabíola Eloá Costa                                                                       Moisés Ravagnani Leme

           Assistente Social                                                                                      Psicólogo

CRESS:26906                                                                                    CRP-06/123556
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