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     Relatório Psicossocial do Abrigo Santa Marta

                                                    Junho  de 2017

Semanalmente realizamos os Grupos Terapêuticos, todas as segundas- feiras, visando à 
reorganização psíquica dos usuários, a vivência em coletividade que faz parte do processo de 
ressocialização, a empatia, autoestima, autoimagem, objetivos e metas para o futuro, sempre 
utilizando dinâmicas de grupo, filmes, textos e músicas para reflexão, bem como conversas 
individuais com cada usuário a fim de fazer um acompanhamento focado nas necessidades 
individuais, no mês de maio duas duplas de estagiárias (os) de psicologia da Faculdade Padre 
Anchieta realizam atividades todas as quintas e sextas feiras das 18h30min as 20h00min e das 
16h30min as 18h00min respectivamente com os usuários focando em temas que contribuem para o 
desenvolvimento humano, raciocínio e formação de vinculo.

                                     Atendimentos 

Josué da Silva: 61 anos, após conversa com os técnicos do abrigo e o usuário acertamos que o 
mesmo irá à busca de trabalho 03 vezes por semana a fim de tentar uma recolocação no mercado de 
trabalho, neste mês elaboramos o PIA POP do usuário em conjunto com sua técnica de referencia 
Natalia no Creas Pop onde estabelecemos prazos e metas a serem cumpridas pelo usuário nos 
próximos dias.

José Carlos de Sordi: usuário com 66 anos, alcoolista crônico, recentemente fez alguns exames, 
pois estava com suspeita de câncer de próstata, porém após saírem os resultados tal hipótese foi 
descartada, estamos trabalhando seu futuro desligamento e uma participação da família nesse 
processo, já que o mesmo recebe beneficio (BPC) e seu irmão Antônio de Sordi está administrando 
esse dinheiro.

Marcio Tersigni: usuário com 42 anos, aposentado, desorganizado financeiramente, dependente 
químico, sem vínculos familiares, resistente a qualquer tipo de tratamento psiquiátrico, na sua 
elaboração do PIA POP, estabelecemos um prazo para o mesmo se organizar e custear uma pensão, 
pois já passou por todos os serviços e acabou se acomodando.
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Edson Roberto Lourenço: usuário 46 anos, usuário faz tratamento no AMI, CAPS AD, 
necessitaremos de juntos com o Centro Pop pensarmos na possibilidade de encaminha ló para uma 
possível Residência Inclusiva, usuário não apresenta condições de residir sozinho.

Sandro Luiz Barbosa Nunes: usuário com 41 anos está passando por tratamento no CAPS II, 
vínculos familiares rompidos, na elaboração de seu PIA POP, junto com técnicos do Centro Pop, 
elaboraremos um relatório familiar bem como vamos solicitar relatórios da escola e do psiquiatra, 
pois o usuário tem perfil para Residência Inclusiva.

José Inácio Machado: usuário com 56 anos, dependente químico crônico, realiza tratamento no 
AMI e no CAPS AD, vem de uma série de recaídas, em articulação de rede combinamos de acionar 
seu filho para que administre sua aposentadoria e caso isso não ocorra acionaremos o Ministério 
Público, pois o usuário além de adicto também é deficiente físico.

Bento Carlos Soares: usuário com 76 anos , saiu no dia 23/05/2017 com destino a cidade de 
Imperatriz -M.A. Alegando que iria visitar seu irmão e retornaria no dia 20/06/2017 porem não 
mais retornou e foi desligado deste serviço no dia 22/06/2017.

Fábio Chiapini Francisco: usuário com 34 anos, dependente químico crônico, faz tratamento no 
CAPS AD, em contato com o fórum de Nova Odessa ,fomos orientados a leva-lo junto a Defensoria
Publica  da cidade de Jundiaí .

Adilson Guedes: usuário com 29 anos, neste mês começou a fazer um curso de panificação na 
associação Bom Pastor no Jardim Novo Horizonte , vem  participando das atividades propostas pela
casa , busca uma recolocação no mercado de trabalho , porem encontra muita dificuldade por ser 
egresso do sistema prisional .

Marcos Antônio da Silva: usuário com 46anos ,muito participativo em todas as atividades da 
casa , continua em busca de uma recolocação no mercado de trabalho , esta reestabelecendo contato 
familiar e sua irmã nos falou que assim que o usuário conseguir emprego poderá retornar para casa. 
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Luís Armando Alves: usuário com 32 anos deu entrada no abrigo no dia 02/05/17 encaminhado 
pelo Centro Pop, é egresso do sistema prisional onde permaneceu recluso por 12 anos, chegou sem 
nenhum documento, providenciaremos a retirada dos mesmos, bem como a continuidade de seu 
tratamento ortopédico, já que entrou nesse serviço com uma fratura no braço esquerdo, fizemos seu 
cadastro para acompanhamento na UBS e posterior acompanhamento no CAPS AD.

Douglas Henrique Ordine Bueno: usuário 42 anos, esta fazendo tratamento ortopédico no HSVP, 
na elaboração do se PIA POP, também em parceria com técnicos do centro POP, estabelecemos um 
prazo para o usuário retirar toda a documentação necessária e realizar seu Cad. Único, reestabelecer
vínculo familiar para um possível desligamento deste serviço assim que tiver alta médica.

Francisco Faustino dos Santos: usuário com 41 anos , dependente químico, chegou a este serviço 
encaminhado pela casa de passagem SOS , passou por um período de internação no Sanatório Pinel 
em Pirituba , possui vínculos familiares rompidos , providenciamos seu acompanhamento no CAPS 
AD . O usuário possui algumas dificuldades em relação ao auto cuidado e  higiene ,porem vem 
evoluindo gradativamente. 
 

Narciso Leonardo Bertanha: usuário 39 anos, reestabeleceu contato com seus familiares na cidade
de Araras, alega que em Araras terá mais oportunidades de trabalho , portanto  retornou para sua 
cidade de origem , pediu seu desligamento deste serviço no dia 06/06/2017
 

Lucas Willian da Silva: usuário 26 anos, vindo da Casa de Passagem, permanecerá neste serviço 
para resgate de vínculos familiares, pois seu genitor reside em uma chácara no bairro Rio Acima e 
pretende acolhe ló quando o mesmo se sentir seguro em relação ao filho.  

Sérgio Henrique Campos: usuário 47 anos, vindo do Centro Pop, dependente químico crônico, 
natural de Atibaia, tem um histórico de rua há muitos anos, pois permanece sóbrio por um período e
não consegue dar conta por muito tempo, está retirando seus documentos e passando por tratamento
de saúde, após foi acordado que deverá ir à busca de emprego.

Leonardo Guerra de Araújo: usuário 30 anos, vindo encaminhado pela abordagem, dependente 
químico crônico, com histórico de muitos anos de rua. Está realizando tratamento no CAPS AD 03 
vezes por semana, estamos trabalhando resgate de vínculo, pois o mesmo tem familiares no Jardim 
Novo Horizonte, a genitora alega não querer ele em casa por conta de sua dependência.
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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;
          ° Projeto “Quintal Produtivo” horta e jardinagem, atividades quinta-feira das 9h às 11h30; 
          ° Oficina de sabão artesanal mensal;
          °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 Capacitação da Rede de Assistência a População em Situação de Rua;
           ° Participação da equipe técnica e operacional no curso “Projeto Ecoar” ministrado pela 
Defensora Pública Patrícia Malitte;
           ° Supervisão Inter setorial Mensal em Parceria com a Secretária da Saúde e UGADS.

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