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Relatório Psicossocial Unidade de Acolhimento Adulto

Santa Marta – Julho 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 conversa,  oficinas terapêuticas,  atividades recreativas e

Assembleia,  objetivando  a  construção  do  Projeto  Individual  de  Atendimento  de  cada

usuário.

No mês de Julho, foi alinhado o cronograma de atividades junto aos usuários do serviço e

o acolhimento do pernoite e a extensão dos usuários da Operação Inverno aos finais de

semana, totalizando 216 pernoites desta operação. 

o 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,  busca  uma  recolocação  no

mercado  de  trabalho,  porém  encontra  muita  dificuldade  por  ser  egresso  do  sistema

prisional. Usuário esta restabelecendo vínculos familiares.
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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. Esta em busca de recolocação no mercado de trabalho.

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 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.

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 e é participativo nas atividades da casa. No momento, esta

em tratamento no AMI.

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

29/06/2017  e  encaminhado  do  Centro  Pop.  Faz  uso  moderado  de  substâncias

psicoativas. Temos trabalhado a retirada de todos os seus documentos. Usuário está no

mercado informal e é participativo nas atividades propostas pela casa. 

Douglas Henrique Ordine Bueno:  Usuário 42 anos. Foi acolhido na Instituição no dia

30/03/2017 e desligado do abrigo devido abandono da casa no dia 04/07/2017. 
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Edison  Roberto  Lourenço:  46  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia

27/07/2016 e encaminhado da Casa de Passagem 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 à avaliação técnica de sua

capacidade de independência e ao tempo que esta acolhido no Abrigo.

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

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

esta  em  tratamento  no  CAPS  AD  embora  não  apresente  assiduidade.  Tem vínculos

familiares fragilizados. Apresenta capacidade cognitiva reduzida e está em investigação

de fatores da saúde clínica. Fomos orientados a levá-lo à Defensoria Pública da cidade de

Jundiaí para verificar o seu processo perante a justiça. Estamos articulando a participação

mais efetiva da família nos cuidados com o usuário.

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 por intermédio do CRAS Central. Não possui familiares no

município, começou a receber BPC LOAS e estamos buscando a possibilidade de uma 
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vaga para  moradia  na  Vila  Dignidade e  estamos trabalhando o  resgate  dos vínculos

sociais e 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 e, a partir do dia

07/08/2017, o Usuário será desligado do abrigo, irá morar numa pensão e seguirá em

acompanhamento na Convivência da Casa Santa Marta.

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

encaminhado do Centro POP. Faz uso abusivo de substâncias psicoativas e está em

tratamento  no  AMI  e  no  CAPS  AD  em  projeto  Não-Intensivo  e  apresenta  recaídas

recorrentes. Em reunião com o seu filho Thiago junto ao Centro POP, ficou acordado que

ele  irá  procurar  um  local  para  o  usuário  morar  além  de  auxiliá-lo  na  administração

financeira. É participativo nas atividades do Abrigo.

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

encaminhado do Ctec 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:  30  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia

08/05/2017 e encaminhado do 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 e busca uma recolocação no mercado de trabalho para retornar para a família.
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Lucas Willian da Silva: 26 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no dia 28/04/2017 e

encaminhado do Centro POP. Está em remissão do uso de substâncias psicoativas e faz

acompanhamento no CAPS AD. Está em busca frequente de recolocação no mercado de

trabalho  e  no  momento  desenvolve  o  trabalho  informal  além de  estar  resgatando  os

vínculos familiares. É participativo e colaborativo nas atividades da casa.

Luís Armando Alves: 32 anos de idade. Foi acolhido na instituição no dia 02/05/2017 e

encaminhado do Centro POP. Faz uso recreativo de substâncias psicoativas e não está

frequentando o CAPS AD. É participativo e colaborativo nas atividades da casa,  esta

reestabelecendo  vínculos  familiares  e  vai  começar  sua  fisioterapia  no  Centro  de

Reabilitação de Jundiaí.  Retirou  seus documentos  pessoais  e,  no  momento,  estamos

trabalhando sua recolocação no mercado de trabalho. Realiza trabalhos informais aos fins

de semana.

  

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 da Rede o quanto o usuário se acomodou com a situação. Há pelo

menos três anos, Márcio esta em pernoites da Rede do Município.

 

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

14/02/2017 e encaminhado da Casa de Passagem SOS. Faz uso de álcool e substâncias

psicoativas, mas tem se mantido abstinente. Busca recolocação no mercado de trabalho e
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o resgate dos vínculos familiares.  Participativo e colaborativo nas atividades da casa.

Retomará o tratamento para hepatite C no AMI.

Rafael José da Silva: 31 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no dia 23/06/2017 e

encaminhado do Centro POP. Faz uso abusivo de substâncias psicoativas. Devido ao uso

de substâncias, se ausentou por vários dias do Abrigo. Quando retornou, dormiu na casa

um dia e se ausentou novamente por dias seguidos, sendo desligado no dia 21/072017.

Sandro  Luiz  Barbosa  Nunes:  41  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia

14/09/2016 e encaminhado da Casa de Passagem SOS. Está em tratamento ambulatorial

no  CAPS  II  esta  em  uso  de  estabilizador  de  humor.  Tem  pouca  autonomia  para

desenvolver atividades de vida diária  devido apresentar 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 do Centro POP, Faz uso de substâncias psicoativas, mas está

abstinente. No momento busca o resgate dos vínculos familiares na cidade de Atibaia.

Está em tratamento médico na UBS Pitangueiras e é participativo nas atividades da casa.

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

26/07/2017 e encaminhado pelo Centro POP. Sr. Vanderlei faz uso abusivo de álcool e

não  tem  vínculos  familiares  no  município.  Estamos  providenciando  todos  os  seus

documentos  de  acordo  com  o  que  foi  construído  junto  ao  Centro  POP.  Iniciou

acompanhamento na UBS Traviú, devido hipertensão.

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

Cronograma de Atividades:

 Atualmente,  o  Abrigo  Santa  Marta  desenvolve  atividades  diárias  com  o  objetivo  de

estimular a convivência, o resgate da autonomia, o pensamento critico acerca do trabalho,

da  qualidade  de  vida  e  da  reinserção  na  sociedade.  Além  das  atividades  para  os

moradores, também são realizadas três reuniões de equipe semanal com o objetivo de

alinharmos os processos de trabalho e de discussão de caso, tendo em vista a melhora

da comunicação e do cuidado com os usuários do serviço. Igualmente, a equipe técnica

do abrigo participa das reuniões quinzenais com a rede de assistência e de saúde do

município. 

o Atendimento Psicossocial: 

Tem como objetivo:

Resignificar a auto critica e a convivência; 

Desenvolver a empatia;

Fortalecer a autoestima e a interação grupal;

Resgatar vínculos familiares, sociais e do trabalho;

Realizar visitas domiciliares;

Acompanhar o usuário em atividades externas;

Desenvolver encaminhamentos; 

Participar das reuniões da Rede de Apoio do Município.

As atividades no abrigo ocorrem de segunda a sexta-feira e se desenvolvem através de

grupos terapêuticos, dinâmicas de grupo, rodas de conversas e acolhimentos individuais.

o Grupo Quando as partes se juntam (Terapia Ocupacional e arte educação)

Tem como objetivo:

 Oferecer ao grupo espaço de escuta e acolhimento que possam contribuir na melhoria da

qualidade de vida;
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Favorecer e fortalecer a comunicação e expressão de sentimentos, através do contato

com as linguagens artísticas;

Fortalecer a autoestima e laços afetivos de solidariedade e respeito através da vivência

em grupo;

Promover experiências sensoriomotoras que estimulem a autoconfiança no manejo de

conhecimentos, habilidades manuais, cognitivas, emocionais e sociais;

Proporcionar  trocas  e  resgates  das  histórias  individuais,  familiares,  memórias  e

identidade;

Propor um espaço produtivo através do exercício de práticas solidárias;

As atividades em grupo ocorrem as terças-feiras das 9h00 às 11h30 e sextas-feiras das

13h00 às 14h30.

o Projeto “Quintal Produtivo” 

Tem como objetivo:

Praticar a consciência ambiental;

Fortalecer a socialização e o senso comunitário;

Promover a vivência ecológica;

Proporcionar a conscientização da alimentação saudável;

Desenvolver a pratica da sustentabilidade.

As atividades são de horta e jardinagem e ocorrem as quintas-feiras das 9h00 às 11h30;

o  Oficina de sabão artesanal quinzenal

Tem como objetivo:

O trabalho em equipe; 

Geração de renda;

Desenvolver habilidades artesanais.

A oficina ocorre quinzenalmente ás quartas-feiras das 13h00 ás 15h00 
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o Assembleia 

É um espaço institucional, legitimado, oferecido para os usuários e profissionais do abrigo

com o objetivo de desenvolver o diálogo, a convivência grupal e a mediação de conflitos.  

o Operação Inverno 

É uma ação humanitária pactuada junto a Prefeitura de Jundiaí para acolher pessoas em

Situação de Rua para pernoite durante 40 dias. O Abrigo Santa Marta recebeu até 16

pessoas por noite durante está ação e ofereceu, além do estabelecido junto ao município

(colchões,  cobertores  e  travesseiros),  alimentação  e  a  prolongação  destes  usuários

durante os finais de semana. Os usuários foram encaminhados pelo Centro POP e, no

total, oferecemos 216 pernoites no abrigo durante a ação que compreendeu o período de

26/06 á 05/08 de 2017.

o Atividades externas

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, Ctec I e II, Casa Santa Marta Abrigo,

República e Grupo de Convivência;          

Reuniões no Ambulatório de Moléstias Infecciosas (AMI);

Encaminhamento, Agendamento e Acompanhamento em Consultas Médicas;

Participação na Conferencia de Assistência Social;             
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Renata Otero Faria

Coordenadora Técnica

CRP 06/87330

Fabíola Eloá Costa                                                                     Moisés Ravagnani Leme

   Assistente Social                                                                                    Psicólogo

    CRESS 26906                                                                                    CRP 06/123556

Rua Dos Meninos, 340 Bom Jardim – Jundiaí – SP 

Tel: 48150750


	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

