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     Relatório Psicossocial do Abrigo Santa Marta

                                                    Março de 2017

Semanalmente realizamos os grupos terapêuticos todas as segundas e sextas feiras ,visando a 
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 na necessidade de cada 
um.

                                     Atendimentos 

Josué da Silva: usuário com 60 anos, segundo o mesmo esta aguardando sua nomeação em cargo 
de confiança na prefeitura, articulamos com ele o ingresso no mercado de trabalho informal até a 
sua nomeação, porém se mostra muito resistente , raramente faz algo sozinho, demostra total 
dependência para coisas simples , como ir ao médico de ônibus, regularizar documentos , ir receber 
seu bolsa família, está ciente de que necessita demonstrar interesse, o que não está ocorrendo.

José Carlos de Sordi: usuário com 66 anos, alcoolista crônico, esta passando por acompanhamento
médico e realizando uma bateria de exames  por conta de uma suspeita de câncer de próstata , seu 
irmão Antonio, agora administra o dinheiro de seu beneficio e também o acompanha nas consultas e
exames médicos.

Marcio Tersigni: usuário com 42 anos, aposentado por invalidez, dependendente químico ,muito 
resistente a qualquer tipo de tratamento psiquiátrico, desorganizado financeiramente, o que dificulta
o processo de desenvolvimento de autonomia, articulamos em rede a elaboração de um relatório 
criterioso a fim  de acionarmos o Ministério Público para definir  quais medidas adotar pois já está 
acolhido há 08 meses.
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Silvio de Araújo: usuário 60 anos,conseguiu vaga na  Vila Dignidade, esta muito contente com a 
noticia ,com o dinheiro que foi guardado ao longo desses meses pretende  mobiliar sua casa e esta 
conseguindo se organizar financeiramente,  acordamos com ele e com os Técnicos da Vila 
Dignidade,  que daremos assistência por mais 06 meses após sua ida .

Marcus Paulo Folla: usuário de 41 anos, iniciamos o processo de desligamento, está organizado 
financeiramente usuário conseguiu prorrogação de seu auxílio doença até dezembro de 2017,  e por 
ter condições de custear um local de moradia está à procura de um comôdo ou pensão. 

Edson Roberto Lourenço: usuário 46 anos, usuário faz tratamento no AMI, Caps AD, vínculo 
familiar rompido, estamos trabalhando sua autonomia, pois ainda não tem condições de se manter e 
residir sozinho.

Sandro Luiz Barbosa Nunes: usuário com 40 anos está passando por tratamento de saúde, seus 
familiares não mais o procuraram, percebemos que o usuário tem uma ocilação de humor, iremos 
acompanha lô em consulta no CAPS II.

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 75 anos, estamos trabalhando com ele a questão de ir para Vila 
Dignidade, o idoso está adaptado no abrigo e nesse momento não aceitou a idéia, teremos um 
trabalho de aceitação dessa possível possibilidade.

Fábio Chiapini Francisco: usuário com 34 anos, dependente químico crônico, fizemos contato 
com sua irmã Neide e solicitamos comprometimento para que juntos possamos criar um plano de 
atendimento para seu irmão, explicamos o trabalho que será desenvolvido e a importância de sua 
colaboração.
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Cristiano Freitas de Oliveira: usuário com 44 anos, alcoolista crônico, faz tratamento no Caps 
AD, está à procura de emprego, o usuário tem se esforçado para permanecer em sobriedade, porém 
quando sai e está com dinheiro não consegue dar conta, estamos trabalhando juntos essa questão.

Ismar Raimundo de Andrade: usuário com 62 anos, usuário sem perspectiva, é dependente 
químico e por sua idade avançada não está conseguindo emprego. Sai do abrigo e somente retorna 
após vários dias, agendou passagem para São João Del Rey MG para o próximo mês.

Adilson Guedes: usuário com 29 anos, foi agendado seu tratamento fisioterapêutico, após o 
desligamento de um usuário que o estava prejudicando, Adilson deu uma guinada positiva, voltando
ter perspectivas positiva.

Eduardo Ramos Teixeira: usuário com 35 anos, encaminhado pelo Centro Pop, alcoolista crônico,
ao ser acolhido permaneceu bem por 02 semanas, após iniciar uma convivência com outro usuário 
recém acolhido, começou a beber todos os dias, solicitava saída pela manhã e somente retornava 
após o horário e embriagado, em atendimento ficou acordado que lhe daríamos uma nova chance e 
teria que demostrar interesse em mudança para que permaneça acolhido.

José Avelar de Souza Rolim: usuário com 47 anos, deu entrada no acolhimento no dia 14/02/17,  
encaminhado pela Casa de Passagem, alcoolista, passa por acompanhamento no Caps AD, Neste 
momento está em busca de emprego realizando algumas entrevistas e resgatando vínculos 
familiares.

Marcos Antônio da Silva: usuário com 46anos, deu entrada no acolhimento no dia 14/02/17, 
encaminhado pela Casa de Passagem, dependente químico, passa por acompanhamento Intensivo 
no Caps AD, vamos trabalhar para resgate de vínculos, está em busca de emprego, relata ter tido 
dificuldades por ter egresso do sistema prisional. 

Fábio Eugênio: usuário com 22anos, dependente químico, encaminhado pelo Centro Pop, deu 
entrada neste acolhimento em 17/02/17, usuário com perfil debochado, sai não retorna, não passa 
informações sobre suas 
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Fernando Lima Pires: usuário com 23 anos, encaminhado pelo Centro Pop, deu entrada neste 
serviço de acolhimento no dia 17/02/17, possui diversos transtornos psiquiátricos, necessitará de 
acompanhamento especializado.

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; 
          °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

Rua Rod. Engenheiro Constâncio Cintra, 800 –Km 75- Champirra – CEP 13.216-605 -
Jundiaí - SP.

Telefones: 0xx – 11 45381154


	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

