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     Relatório Psicossocial do Abrigo Santa Marta

                                                    Janeiro de 2017

Atendimento Psicológico em grupo,onde é trabalhado o resgate da autoestima, reestabelecimento de
vinculo familiar ,prevenção a recaída ,planos para o futuro, autonomia , escolhas , 
medos ,qualidades e defeitos  de cada usuário através de dinâmicas de grupo, analise de 
textos ,analise de filmes,onde cada usuário pode compartilhar seu ponto de vista e o que isso agrega
em, sua vida . Também realizamos atendimentos individuais, escuta terapêutica, realizados de 
segunda a sexta com carga horária de 30 h semanais;

                                     Atendimentos 

Josué da Silva: usuário com 60 anos, não tem nenhum problema de saúde que lhe impessa de 
ingressar ao mercado de trabalho, estamos fazendo um trabalho psicossocial para que ele possa 
resgatar sua independência e autonomia, pois desde sua chegada ao Abrigo, nunca saiu para 
resolver nada na rua sozinho. 

José Carlos de Sordi: usuário com 66 anos, após sua independência financeira, vem se negando a 
participar das atividades propostas pelo Abrigo, estamos buscando uma participação mais efetiva de
sua família no trabalho de reorganização e reinserção social, o irmão Sr. Antonio é quem o está 
acompanhando nas consultas médicas no AME, pois ele está passando por Especialistas Cardiologia
e Urologista.

Marcio Tersigni: usuário com 42 anos, aposentado por invalidez, dependente químico, 
desorganizado financeiramente, junto com o CAPS II estamos compartilhando informações que 
possam contribuir para um possível tratamento uma vez que o usuário é irredutível a qualquer 
proposta de tratamento. Faz acompanhamento neurológico no Hospital da Unicamp , foi agendado 
consulta médica com a Clínica Geral da UBS Rio Acima e lhe foi soliciatado alguns exames.vem 
participando dos grupos com o psicólogo.
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Silvio de Araújo: usuário 59 anos, totalmente desorganizado financeiramente, tem dificuldades em 
conviver em grupo, tem uma personalidade dominadora, o que causa vários desentendimentos com 
outros usuários, por esse motivo estamos analisando a possibilidade de uma vaga na Vila 
Dignidade. 

Marcus Paulo Folla: usuário de 41 anos, iniciamos o processo de desligamento, está organizado 
financeiramente e já tem condições de custear um local de moradia,  nos solicitou permanência no 
Abrigo até passar por nova perícia.

Edson Roberto Lourenço: usuário 46 anos, usuário faz acompanhamento no CAPS AD e AMI, 
passou por perícia Médica e foi solicitado que em 15 dias ele consulte para saber se lhe  foi 
concedido o BPC.

Sandro Luiz Barbosa Nunes: Usuário com 40 anos está passando por tratamento de saúde, 
estamos investigando um possível problema renal. Após nossa visita a casa de seus familiares, o 
usuário mudou seu comportamento, pois por duas vezes sua irmã veio até o Abrigo e começou a 
induzi lo para que fosse residir com ela, entramos em contato telefônico com o CREAS onde ela 
passa por atendimento e conversamos com o Alexandre, ele nos informou que Vanessa tem 04 
filhos, ela está sobre Medida Protetiva por conta de agressões causadas pelo companheiro, tem 
problemas com os filhos e neste momento todos estão desempregados. Vanessa veio até o Abrigo e 
solicitou levar seu irmão embora, pedimos à ela que procurasse a Promotoria Pública e solicitasse a 
Curatela de seu irmão, pois por se tratar de um deficiente não achamos plausível o usuário sair do 
Abrigo sem garantias.

José Inácio Machado: Usuário com 56 anos, dependente químico crônico, estamos tentando 
auxilia lo na questão de se organizar financeiramente, porém não consegue, por saber que tem 
dinheiro guardado tem a necessidade de ir em busca da droga, o que nos deixa impotentes.pedimos 
uma maior participação de seu filho tiago , porem se sucesso . 

Wlademir Picoralle: Usuário com 63 anos, foi lhe concedido o BPC, após o recebimento seu 
Wlademir mudou por completo todo seu comportamento, começou a beber todos os dias e ao beber 
se tornou uma pessoa agressiva, ofendeu usuários e funcionários com palavras de baixo calão e 
fomos obrigados a pedir para que ele se retirasse do Abrigo, ainda assim nos colocamos a 
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disposição para ir em busca de um local adequado para sua moradia, por ser uma pessoa com o 
gênio muito forte e ter mudança de  humor alterado quando está embriagado, analisamos que o 
Sr.Wlademir deve residir sozinho, ele também não tem perfil para ILPI .

Bento Carlos Soares: Usuário com 75 anos, disposto, não permanece sem fazer nada, não 
consegue por ser muito ativo, sua maior habilidade é lidar com a terra, cuida com muito amor e zelo
da horta no Abrigo. 

Fábio Chiapini Francisco: Usuário com 34 anos, dependente químico crônico, vínculo familiar 
rompido, faz tratamento de saúde na UBS Rio Acima e no CAPS AD, permaneceu fora do abrigo 
por quase 20 dias, decidimos o oportuniza lo novamente, pois em suas condições hoje o melhor 
local para esse perfil seria de uma Residência Terapêutica.

Alan de Jesus Costa: usuário com 31 anos, dependente químico, o fato de se identificar como 
hippie o faz com que tenha dificuldades para cumprir regras, sua necessidade de ter animais de 
estimação se da pelo fato de usar o animais para esmolar em prol dos mesmos , entretanto o 
dinheiro arrecadado e utilizados para a compra de álcool e drogas.

Cristiano Freitas de Oliveira: usuário com 44 anos, alcoolista, iniciou seu acompanhamento no 
Caps AD, relata não se sentir bem nos grupos lá ofertados, solicita para que conversamos com sua 
técnica de referência, infelizmente ao sair ele sempre faz o uso de álcool, talvez seja esse o motivo 
de não querer permanecer por muito tempo fora.

Ismar Raimundo de Andrade: usuário com 62 anos, não tem perspectiva de arrumar emprego e se
estabelecer, todos os meses que saiu para receber Bolsa Família recaíu e permanece por vários dias 
fora do Abrigo, vindo do Centro Pop, precisamos convence-lô de possível recâmbio.

Christian Franco: usuário com 32 anos, veio encaminhado pelo Centro Pop, foi acolhido neste 
serviço no dia 09/01/17, chegou disposto à mudanças e passando por tratamento no Caps AD, está 
participando das atividades ofertadas no Abrigo.

Adilson Guedes: usuário com 29 anos, deu entrada no Abrigo em 21/12/16, vindo da Casa de 
Passagem, dependente químico, vínculos familiares rompidos, é um usuário dos serviços desde sua 
adolescência, no dia 14/01/17 foi convidado à se retirar do Abrigo por ter sido flagrado fazendo uso 
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de Canabis sativa dentro do Abrigo, após treze dias de seu desligamento decidimos lhe proporcionar
uma nova oportunidade e retomaremos com as atividades à ele propostas .

Serviço Social e Psicologia

         ° Atendimento do Serviço Social no Abrigo Santa Marta, realizado de segunda a sexta-feira 
de acordo com a escala de 40 h semanais, Atendimento e Coordenação;
         º Atendimento Psicológico em grupo, atendimentos individuais, escuta terapêutica, realizados 
de segunda a sexta com carga horária de 30 h semanais;
          º Arte Educadora, atividades de terças-feiras e quartas-feiras das 9h às 11h30.
          °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 Secretária da Assistência Social; 
           º Participação na Capacitação da Rede de Assistência a População em Situação de Rua.

        Luciana Maria da Silva                                                Moisés Ravagnani Leme
            Assistente Social                                                               Psicólogo
             CRESS- 41.864                                                          CRP-06/123556
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