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Relatório Psicossocial

Unidade de Acolhimento Adulto Santa Marta

     Abril/ 2019

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

encaminhamentos  a  serviços  sócio  assistenciais  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, rodas de conversas, oficinas terapêuticas, atividades recreativas

e Assembleia, objetivando a construção do Projeto Individual de Atendimento

(PIA) de cada usuário.     
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       Evolução dos Atendimentos  

Adão Vicentino B. Pinheiro: 54 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no

dia 16/04/2019 e encaminhado pelo SOS-Casa de Passagem. Ficou acolhido

nos acolhimentos CTEC I e II no ano de 2017 devido estar em situação de rua.

Apresenta vínculos familiares fragilizados, porém nesse mês realizou contato

telefônico com sua irmã. Vêm aos poucos restabelecendo os vínculos. Faz uso

da Substâncias Psicoativas, porém, faz 3(três) meses que está em redução do

uso.  Adão  as  vezes  apresenta  comportamentos  agressivos  quando  é

contrariado  por  colegas.  Segue,  em  tratamento  na  UBS-Central  onde  faz

acompanhamento por vários problemas de saúde. 

                                                                                                                                                                                                                              

Adilson Guedes: 31 anos de idade. Foi acolhido na Instituição pela 3ª vez no

dia  14/02/2019  e  encaminhado  pela  Casa  de  Passagem-SOS.  Faz  uso

moderado  de  Substâncias  Químicas.  Esteve  várias  vezes  internado  em

Comunidades Terapêuticas. Apresenta vínculos familiares rompidos e retornou

ao  tratamento  no  CAPS  ad.  No  dia  23/04/2019  foi  realizado  atendimento

compartilhado com sua referência  foi pactuado algumas normas e regras a

serem  seguidas.  Têm  trabalhado  com  venda  de  balas  eventualmente.

Demonstrou interesse em retomar os estudos, que será possível apenas no

segundo semestre devido a agenda escolar disponível no município.

Amarildo Carlos Barbosa: 55 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no dia

11/06/2018 e encaminhado pelo acolhimento CTEC II após discussão de caso

em reunião de Rede devido o mesmo não cumprir com regras de convivência

no  referido  acolhimento.  Apresenta  vínculos  familiares  rompidos,  é

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

acompanhado pelo  CAPS ad devido  ser  usuário  substâncias  psicoativas  e,

também, faz acompanhamento em fisioterapia na faculdade Anchieta devido ter

sido acometido por cinco AVCs dado motivo, recebe o BPC. Sr. Amarildo tem

melhorado muito seu comportamento com os funcionários, tem se mostrado

gentil e participativo.  Retomou contato com familiares por telefone para tratar

de uma possível herança que pode receber. 

André Luiz Niccioli:  34 anos de idade. Foi acolhido pela segunda vez nessa

Instituição no dia 11/04/2019. Encaminhado pela Rede de Saúde (Caps ad),

devido ao uso abusivo de Substâncias Psicoativas com hipótese de diagnóstico

de Esquizofrenia (Cid. 19 e F.20) onde ficou de HN- (Hospitalidade Noturna).

Ficou diversas vezes internado em várias Clínicas para tratamento químico.

André tem contato com sua mãe, tanto por telefone quanto em atendimentos

no  CAPS  ad.  porém,  com  seu  padrasto  não  tem  bom  vínculo.  Apresenta

comportamento  colaborativo  no  acolhimento  e  participa  das  atividades

ofertadas.  André  faz  acompanhamento  diário  no  Caps  ad  conforme  foi

acordado, na primeira semana fez o acompanhamento intensivo e no momento

têm  participado  das  atividades  do  CAPS  ad  3  vezes  por  semana.  No  dia

19/04/2019 André foi passar o dia com sua “tia” Rose conforme foi acordado

com a Equipe Técnica. 

Antônio Amaro dos Santos: 67 anos de idade está na cidade de Jundiaí

desde 1977. Foi acolhido na Instituição no dia 21/03/2018 encaminhado pelo

Centro Pop. Não possui familiares. Usuário apresenta bom convívio com os

demais  e  se  mostra  prestativo  nas  atividades  propostas  pela  casa,

principalmente  com  as  atividades  de  horta  e  jardinagem.  Nesse  mês,
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Sr.Antônio  foi  visitar  seus  amigos   várias  vezes  juntamente  com o  usuário

Francisco, onde residem seus familiares. Foi aberta uma conta poupança em

nome do Sr António, onde estão sendo depositados os pagamentos de sua

aposentadoria.

Antônio Edson Lima Sobrinho: 45 anos de idade. Foi acolhido na Instituição

no  dia  16/04/2019  e  encaminhado  pelo  SOS-Casa  de  Passagem.  Ficou

acolhido no abrigo do CTEC I e no SOS por várias noites, devido estar em

situação de rua.  Faz uso de substâncias psicoativas desde os 13 anos,  no

momento está em redução de danos.  Antônio está com vários problemas de

saúde e  foi  agendado uma consulta  de  urgência  na  UBS-Traviú.  Pois,  sua

pressão (P.A.) encontra-se alterada e o médico clínico o medicou e solicitou

vários  exames  onde  realizará  o  acompanhamento.  Usuário  apresenta  bom

convívio com os demais e se mostra prestativos nas atividades proposta pela

casa.  Foi  estabelecido  em  seu  PIA,  retomar  ao  tratamento  no  Caps  ad

semanalmente. No final do mês, Antônio passou várias noites fora do abrigo 

Christian Franco: 33 anos. Foi acolhido na Instituição no dia 05/10/2017 e

encaminhado  pelo  Centro  POP.  Está  em  remissão  do  uso  de  substâncias

psicoativas.  A equipe técnica juntamente com o usuário  está trabalhando o

fortalecimento dos vínculos familiares. Christian é acompanhado pelo CAPS ad

duas vezes por  semana. Está participativo nas oficinas de artesanato e na

rotina proposta pelo abrigo.  Foi  realizado o pedido de BPC que segue em

análise junto ao INSS. No dia 18/04/2019 Christian foi passar a Páscoa com

sua família. No dia 29/04/2019 usuário foi na UPA por estar com fortes dores

abdominais.
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Cristiano Freitas de Oliveira: 45 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no

dia 21/07/2017 e encaminhado pelo Centro POP.  Faz uso de álcool  e tem

vínculos familiares rompidos. Cristiano apresenta boa interação com demais

usuários,  no  entanto,  quando  faz  uso  de  álcool  apresenta  comportamento

hostil,  mas acata quando apontado. Cristiano tem reduzido o uso de álcool,

segue em seu tratamento semanalmente no A.M.I. e tem ido com frequência

nas aulas no Cmeja-Argos.

Edison Santana Lopes:  39 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no dia

09/04/2019  encaminhado  pela  Casa  de  Passagem-SOS.  Faz  uso  de

Substância Psicoativas. Não apresenta bom relacionamento com seu irmão e

seus  pais  são  falecidos.  Edison  participa  dos  treinos  “Atletas  de  Rua”  e

campeonatos do SOS ativamente. Foi ao Poupatempo tirar 2ª Via do seu RG e

ao Fórum para obter o documento de Certidão de Objeto e Pé- Criminal. Edson

manifestou interesse em retomar os estudos. 

Everton dos Santos Queiroz: 27 anos de idade. Foi acolhido nessa Instituição

pela 2ª vez no dia 04/04/2019 encaminhado pela Casa de Passagem SOS. Faz

uso abusivo de álcool e de Substâncias Psicoativas. Usuário já esteve acolhido

no CTEC II e solicitou desligamento. Esteve internado no Hospital Psiquiátrico

São  João  na  cidade  de  Presidente  Prudente  (sic).  Everton  segue  em uso

abusivo de substâncias que trazem vários prejuízos como perda de emprego e

ausências do acolhimento o mesmo apresenta muita resistência em frequentar

o  CAPS  AD.  Foi  repactuado  com  Everton  nesse  momento  que  se  não

cumprisse  algumas  normas  e  regras  seria  automaticamente  desligado  pela

Rede e Pelo acolhimento Santa Marta. No dia 06/04/2019 Everton descumpriu
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as normas pernoitando fora da casa e foi desligado, conforme o que estava

previsto em seu PIA, no dia 07/04/20129. 

Francisco Faustino dos Santos: 42 anos de idade. Foi acolhido na Instituição

no  dia  18/06/2017  encaminhado  pela  Casa  de  Passagem  SOS.  Esteve

internado no Sanatório Pinel em Pirituba. Participa das atividades oferecidas

pelo  acolhimento  apenas  quando  convocado.  Francisco  está  bastante

desmotivado e se recusa em ir  ao Caps III  participar das oficinas ofertadas

(futebol) e passar com a referência para rever o seu projeto terapêutico. Neste

mês, usuário realizou uma visita domiciliar à família acompanhado pelo técnico.

José  Carlos  Guedes  de  Azevedo:  20  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na

Instituição no dia 25/01/2019 e encaminhado pelo Centro Pop. José Carlos não

faz uso de Substância Psicoativa e estava no acolhimento institucional, Arsenal

de  São  Paulo.  Não  tem bom vínculo  familiar  e  seus  familiares  residem na

cidade  de  Joanópolis.  Sua  mãe  realiza  contato  telefônico  esporadicamente

para saber sobre a situação de José.  No dia 10/04/2019 José foi fazer uma

avaliação em uma Academia onde está aguardando ser chamado para treinar

“Artes  Marciais”.  José  está  semanalmente  em  busca  ativa  de  trabalho.  A

equipe técnica realizou contato com uma ONG - “Clube Ação Solidária” para

conseguir  óculos  de  doação.  No  dia  12/04/19  o  Usuário  solicitou  o

desligamento e foi  recambiado para sua cidade de origem onde retomou o

convívio com a família

João Bosco Pereira da Silva: 63 anos de idade. Foi acolhido nessa Instituição

pela  2ª  vez  no  dia  07/02/2019  encaminhado  pelo  Centro  Pop.  Faz  uso
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moderado de Substância Psicoativa (álcool) e no momento está em redução de

danos. Sr. João, está aos poucos restabelecendo os vínculos familiares onde

passou alguns dias com seus pais.  João teve uma recaída forte onde passou

vários  dias  na  rua  fazendo uso  de  álcool,  relatou  estar  muito  deprimido,  o

quadro evoluiu bem depois que retornou ao abrigo.

Laércio  Pereira: 54  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia

11/02/2019 e encaminhado pelo Centro Pop. Faz uso de álcool há muitos anos

e no momento não está fazendo uso pois, está com sua saúde bem debilitada.

Sr.  Laércio  está  desmotivado  e  quase  não  participa  dos  grupos  que  são

propostos pela casa e tem pouca interação com os demais moradores. A irmã

realizou contato telefônico algumas vezes para obter informações sobre sua

saúde. Foi agendado no Poupatempo para tirar a 2ª via da sua Carteira de

Trabalho.

Leonardo Guerra de Araújo: 32 anos de idade. Foi acolhido na Instituição

pela segunda vez no dia 10/04/2019 e encaminhado Pelo Centro Pop. Faz uso

de  Substancias  Psicoativas,  apresenta  vínculos  familiares  fragilizados.

Atualmente,  está  no  mercado  de  trabalho  informal  de  reciclável.  Usuário  é

participativo nas atividades propostas pela casa. Leonardo se comprometeu em

retomar seu tratamento no Caps ad a técnica irá acompanhá-lo para passar

com sua referência.

Luiz Fernando Fantini Dias: 48 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no

dia 15/03/2018 e encaminhado pela Casa de Passagem SOS. Usuário ficou na

República  por  um  período  de  quatro  meses  em  2017.  Apresenta  vínculos
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familiares fragilizados,  quando faz uso de álcool fica bastante desorganizado.

Usuário tem pernoitado vários dias fora do acolhimento e quando retorna sob

efeito de Substâncias Psicoativas. Foi acordado com a Rede para estabelecer

prazo no acolhimento, uma vez que o mesmo está acomodado e não mostra

interesse em mudança de vida. Diante, da situação do não cumprimento do seu

PIA foi colocado para ele se organizar e ir à uma Pensão e pagar com o seu

trabalho informal. Luiz foi desligado do acolhimento no dia 12/04/2019 por não

cumprir o que foi pactuado com a Rede de Assistência.

Marcos Aurélio de Almeida: 44 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no

dia 18/04/2019. Transferido do CTEC II por motivo de desavença com sua ex-

mulher.  Usuário  não faz uso de Substâncias Psicoativas.  Por  determinação

Judicial terá que frequentar o Caps ad todas as terças feiras e busca ativa de

trabalho.  Seus familiares  residem na cidade de São Carlos  e  tem vínculos

familiares  rompidos.  Marcos  faz  acompanhamento  no  A.M.I.  onde  faz

tratamento de Hepatite C e está aguardando chegar seus medicamentos de

alto custo.

Odair Marcos Lusvaldi: 56 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no dia

29/04/2019.Encaminhado do Centro Pop tem vínculos familiares fragilizados.

Relata  que  não  faz  uso  de  nenhuma substâncias  psicoativas  no  momento

realiza trabalho informal (Jardineiro).

Peterson Alves de Souza: 19 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no dia

23/08/2018 encaminhado pelo Centro-Pop. Faz uso de Sustâncias Psicoativas

e tem feito uso demasiado quando recebe o Bolsa Família, chegou a pernoitar
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fora  do acolhimento  no  dia  em que recebeu este  mês.  Apresenta  vínculos

familiares fragilizados e aos poucos está estreitando laços com sua mãe que

reside na cidade de Campinas. Peterson no dia 05/04/2019 foi passar o dia na

casa de sua tia na cidade de Louveira. No dia 26/04/2019 foi marcado com a

técnica- referência do Centro Pop mais técnicos do abrigo e usuário novamente

a construção do seu PIA, onde foram estabelecidos prazos e algumas regras a

serem cumpridas.

Reinaldo  Aparecido  Nogueira  Leite: 19  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na

Instituição no dia 05/07/2018 e encaminhado pela Rede de Assistência e da

Saúde. Reinaldo realiza acompanhamento no AMI. Apresenta comportamento

colaborativo no acolhimento e participa das atividades ofertadas. O usuário tem

passado alguns dias na casa de sua irmã, sempre avisa a equipe técnica o que

demonstra  um  reestabelecimento  dos  vínculos  familiares.  Usuário  está

frequentando o CMEJA-Argos no período matutino.

Renilton Castro Oliveira Filho: 25 anos de idade. Foi acolhido na Instituição

no dia 16/04/2019 e encaminhado pela casa de passagem SOS e Centro Pop

Esteve acolhido no CTEC II  aproximadamente 2(dois) meses. Tem vínculos

familiares fragilizados, faz uso moderado de substâncias psicoativas. No dia

22/04/2019 Renilton foi encaminhado para ir no FUNSS realizar matrícula dos

cursos: Eletricista Básico e Qualificação de Casque amento e Ferrageamento.

O mesmo, não compareceu em um dos cursos. Renilton é pouco participativo

nas  atividades  propostas  pela  equipe.  Não  se  sociabiliza  com  os  demais

usuários.
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Rodrigo Cardoso da Silva: 37 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no

dia  17/11/2017  e  encaminhado  pelo  Centro  Pop.  Faz  uso  de  substâncias

psicoativas e, no momento está em redução de danos.  Foi pactuado em seu

PIA, retomar ao tratamento no CAPS ad, os estudos e a busca por um trabalho.

Rodrigo  realizou  matrícula  no  CMEJA-Argos  onde  iniciou  suas  aulas  dia

23/04/2019.Está em um trabalho informal (vendendo doces) nos terminais de

ônibus.

 Welber  Barbosa:  33  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia

10/10/2018 e encaminhado pela Rede de Assistência. Faz uso de substâncias

psicoativas desde os 16 anos e ficou internado em uma Casa de Recuperação.

Faz uso de Sustâncias Psicoativas no momento está em redução de danos.

Apresenta  comportamento  colaborativo  no  acolhimento  e  participa  das

atividades  ofertadas.  Welber  reestabeleceu  os  vínculos  familiares  tendo

pernoitado alguns finais de semana na casa da mãe e irmã. Welber iniciou um

trabalho com carteira assinada dia 10/04/2019.
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Atividades desenvolvidas: 

o Atendimento Psicossocial: 

Tem como objetivo:

Resinificar a autocrítica 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; 

Fortalecer autonomia;

Dinâmicas de grupos;

Providenciar documentos;

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. 
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No mês de  Abril/2019,  foram desenvolvidos  cinco  grupos  psicossociais,  às

segundas-feiras das 13h30 às 14h30 e tivemos 45 participantes no total. 

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;

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 o relacionamento interpessoal;

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 às terças-feiras das 9h00 às 11h30 e quintas-

feiras das 13hs30 às 16hs30.

No mês de Abril/2019 tivemos 12 encontros, totalizando 36 participantes nestes

encontros.

Além  das  atividades  realizadas  no  Abrigo  Santa  Marta  foram  realizados  2

encontros na Vila Dignidade, estas atividades foram realizadas com o intuito de

manter vínculo e fazer o acompanhamento de 3 ex-moradores do abrigo que lá
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residem.  Os  encontros  foram  abertos  para  outros  moradores  da  Vila  que

tiveram interesse em participar   

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 terças-feiras das 16hs30

às 18h30.

No mês de Abril/2019 foi organizado com os usuários o segmento dos cuidados

com a horta e tivemos a 12 encontros totalizando 36 usuários subdivididos em

grupos que se disponibilizaram para esta atividade, os quais se alternavam

para plantio, lavragem e colheita das verduras e hortaliças. 

o Oficina de Culinária 

Tem como objetivo:

Desenvolver um grupo de trabalho com a prática da economia solidária e da

geração de renda;

Fortalecer os vínculos comunitários;

Favorecer a comunicação e o trabalho em equipe

As  oficinas  ocorrem  às  segundas-feiras  e  quintas-feiras,  das  14h30  às

16h00.
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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.  A assembleia ocorre toda quinta-feira das

14h00  às  16h00.  No  mês  de  Abril/2019  tivemos  4,  encontros  com  29

participantes entre usuários e funcionários.

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, Ctec 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 e

atividades externas com os usuários;

No mês Abril/2019 desenvolvemos as seguintes atividades Internas e externas:

 Atividades recreativas e de convivência são desenvolvidas diariamente para

promover o fortalecimento da convivência entre usuários e funcionários a

fim de estabelecer  uma relação saudável  baseada nos preceitos,  éticos,

humanitários e do respeito.

 Participaram do Bazar 4 usuários que foi realizado no dia 03/04/2019 no

Extra -Supermercado;

 Participaram do Cinema 6 usuários que foram assistir ao filme “Shazan”;
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 Participaram  do  passeio  realizado  no  Parque  da  Cidade  de  Itupeva  9

usuários;

 No dia 29/04/2019 a enfermeira da UBS-Traviú compareceu no abrigo para

vacinar todos os usuários da H1N1;

    Fabíola Eloá Costa                    Lucas Braga                     Moisés R. Leme

      Assistente Social                        Psicólogo                    Coordenador

Técnico  
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