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Relatório Psicossocial

Unidade de Acolhimento Adulto Santa Marta

     Outubro / 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.     

                                    

       Evolução dos Atendimentos 
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Alceir Ferreira Junior: 33 anos. Foi acolhido na Instituição no dia 10/10/2019 

encaminhado pelo Centro Pop. Faz uso de substâncias psicoativas e aos poucos 

está retomando os vínculos com sua ex-mulher e filhos que residem nessa cidade. 

Iniciou um trabalho informal de frentista no Posto de gasolina por uns dias. Alceir 

está em busca ativa de trabalho registrado.

André  Luiz  Romualdo:  30  anos.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia  28/08/2019

encaminhado pelo Centro Pop. Estava há um mês em situação de rua e em acordo

com sua referência, ficará no abrigo por um período para tratamento de saúde. Seus

familiares residem na cidade de Várzea Pta. Faz uso de Substâncias Psicoativas. No

momento está sem vínculo com sua ex-mulher e só realiza contato com seu irmão

com  quem  realiza  um  trabalho  informal.  André  abandonou  o  abrigo  sem  dar

nenhuma notícia no dia e foi desligado no dia 04/10/2019.

Amarildo Carlos Barbosa: 55 anos. Foi acolhido na Instituição no dia 11/06/2018,

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 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.  Sr.  Amarildo  frequenta

semanalmente  o  CAPS  ad  na  oficina  de  Capoeira.  Nesse  mês  foi  realizado  a

atualização do seu benefício no CRAS-Novo Horizonte.
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Antônio Amaro dos Santos: 67 anos. 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 foi realizado a atualização do seu benefício no CRAS-Novo

Horizonte. Sr. António realizou todos os exames clínicos e seu retorno médico será

para o próximo mês.

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. Nesse mês foi realizado a atualização do seu benefício no CRAS - Novo

Horizonte. 

 

Cristiano  Freitas  de  Oliveira:  46  anos.  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. Está frequentando o EJA cursando o 7º ano, neste mês Cristiano

manifestou o interesse em retomar contato com a família.

Daniel Francisco Ortega: 38 anos. Foi acolhido nessa Instituição no dia 23/08/2019

encaminhado pelo Centro POP.  No momento está  em redução de danos e tem

manifestado interesse de se inserir no mercado de trabalho. Com a ajuda da equipe
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técnica Daniel vem restabelecendo vínculos com seus familiares através de redes

sociais.  Participa  das  atividades  oferecidas  pelo  acolhimento  e  é  proativo  nos

trabalhos de artesanato. 

Edison Roberto Lourenço: 49 anos. Foi acolhido na Instituição pela segunda vez

no dia 04/07/2019 e encaminhado pelo Centro Pop. Edison é acompanhado pelo

AMI. Realiza tratamento de saúde no HSV pela equipe de cabeça e pescoço onde

está aguardando a definição do diagnóstico. Aos poucos está estreitando vínculo

com sua família. Nesse mês foi realizado a atualização do seu benefício no CRAS-

Novo Horizonte. No dia 29/10 passou em consulta com o médico-oncologista onde

foi definido o tratamento de radioterapia.

Edison Santana Lopes: 39 anos. Foi acolhido nessa Instituição no dia 09/04/2019

encaminhado pela Casa de Passagem-SOS. Não apresenta bom relacionamento

com seu irmão e seus pais são falecidos. Faz uso de Substâncias Psicoativas no

momento está em redução de danos. Apresenta bom relacionamento com os demais

é colaborativo nas atividades propostas pelo abrigo. Edison ficou uma semana fora

do abrigo  devido  a  uma recaída.  Nesse mês foi  realizado a  atualização do seu

benefício no CRAS-Novo Horizonte.

 

Eliseu  Soares  de  Andrade: 45  anos.  Foi  acolhido  nessa  Instituição  no  dia

17/05/2019 veio transferido do CTEC I. Faz uso de substâncias psicoativas e ficou

internado em várias Casas de Recuperação. Apresenta comportamento colaborativo

no acolhimento e quando permanece, sempre participa das atividades ofertadas pelo

serviço. Eliseu resolveu suas pendências judiciais e irá assinar esporadicamente a
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carteirinha de sua condicional.  Foi realizado a Perícia Médica-INSS onde não foi

concedido o benefício. 

Francisco  Faustino  dos  Santos: 42  anos.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia

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

Sanatório  Pinel  em  Pirituba.  Pouco  contribui  com  as  atividades.  Usuário  pouco

cumpri com o que é proposto na rotina da casa, tem descumprido com frequência

das regras de convivência do acolhimento. Francisco tem se mostrado desmotivado

mesmo medicado e apresenta autocuidado comprometido. Nesse mês foi realizado

a atualização do seu benefício no CRAS-Novo Horizonte. 

Gerson Simeão de Souza Quintiliano: 34 anos. Foi acolhido na Instituição no dia

25/09/02019 encaminhado pelo Centro Pop. É da cidade de Sertãozinho e assim

que tirar seus documentos será recambiado. Gerson está em redução de danos.

Participa ativamente das atividades propostas pela equipe e nas tarefas da casa,

tem feito alguns trabalhos como servente de obras eventualmente.

Jeferson Jesus dos Santos: 30 anos. Foi acolhido na Instituição no dia 23/07/2019

encaminhado  pelo  Centro  Pop.  Jeferson  não  tem  muito  contato  familiar  pois,

residem  no  estado  da  Bahia.  Está  trabalhando  registrado  como  controlador  de

acesso desde 24 de setembro. No próximo mês irá alugar uma casa para morar com

sua esposa que está gestante. 

João Pereira Santos: 57 anos. Foi acolhido nessa Instituição no dia 18/07/2019

encaminhado  pelo  SOS-Casa  de  Passagem.  Faz  uso  de  Substância  Psicoativa

(álcool) e é acompanhado pelo Caps ad. Não têm contato com seus familiares há
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anos. Usuário colabora nos afazeres do refeitório e na limpeza do abrigo. Realiza

trabalhos informais na região central. Sr. João teve uma recaída (uso de substância

álcool)  e  ficou  vários  dias  fora  do  abrigo  e  quando  retornou,  solicitou  seu

desligamento  no  dia  18/10/2019.  Informou  que  iria  para  uma  Comunidade

Terapêutica.

Laércio  Pereira: 54  anos.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia  11/02/2019  e

encaminhado pelo Centro Pop. Faz uso de álcool há muitos anos e no momento

está em remissão de uso. Apresenta vínculos familiares fragilizados aos poucos está

estreitando  laços  com  seus  irmãos.  Ultimamente  tem  apresentado  problemas

significativos de memória. Laércio pernoitou por vários dias fora do abrigo. A Rede

de  assistência  solicitou  para  que  ele  retornasse  uma  vez,  que  ele  demostrou

interesse em ser acolhido.

 

Leonardo Guerra de Araújo: 32 anos. Foi acolhido na Instituição pela segunda vez

no  dia  10/04/2019  e  encaminhado  pelo  Centro  Pop.  Faz  uso  de  Substâncias

Psicoativas, apresenta vínculos familiares fragilizados. Atualmente, está em busca

ativa por um trabalho. Usuário é participativo nas atividades propostas pela casa.

Leonardo comunicou a equipe que ficará uma semana na casa da namorada por

conta de um trabalho informal. 

Luiz Armando Alves: 34 anos. Foi acolhido na Instituição pela segunda vez no dia

21/08/2019 e encaminhado pelo Centro Pop. Faz uso de Substâncias Psicoativas.

Foi pactuado com a Rede que não poderá pernoitar fora do abrigo, não chegar sob

efeito de SPAs e alguns cuidados na Saúde.  
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Patrick Hernani Maria: 37 anos. Foi acolhido nessa Instituição pela quarta vez no

dia 05/09/2019 e encaminhado pela Casa de Passagem SOS. Faz uso abusivo de

álcool e outras drogas. Usuário está em remissão do uso de álcool e de Substâncias

Psicoativas há 9 meses. A Equipe técnica juntamente com o SOS pactuou um PIA

com o usuário que compreende cuidados com a saúde (Caps ad), regularização de

documentos, busca ativa de trabalho e retornar seus estudos no EJA. Patrick está

frequentado  o  CAPS  ad,  é  colaborativo  com  as  atividades  propostas  pelo

acolhimento e apresenta boa relação com funcionários e usuários. 

Pedro  do  Nascimento  Silva:  41  anos.  Foi  acolhido  nessa  Instituição  no  dia

23/10/2019 encaminhado pelo Centro Pop. Sr. Pedro tem histórico de internações

devido quadros psiquiátricos e realizava acompanhamento na cidade de Francisco

Morato nos serviços  Caps II  e  no Centro Pop.  A assistente  social  do  CAPS de

Morato realizou tentativas de localização de seus familiares, onde obtiveram êxito

quanto  ao  endereço  e  referente  aos  filhos,  os  vínculos  encontram-se  bem

fragilizada. A equipe da saúde de Morato comunicou o Centro Pop de Francisco

Morato que o Sr. Pedro é de responsabilidade da Saúde e da Assistência de Jundiaí

por sua família residir no município. A equipe técnica do Abrigo o referenciou na

UBS-Traviú e no CAPS III. A consulta no CAPS está agendada para o próximo mês. 

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

23/08/2018  encaminhado  pelo  Centro-Pop.  Peterson  faz  esporádico  de  uso  de

substância  psicoativa.  Peterson mantém boa interação com os demais  usuários.

Peterson está cursando o primeiro ano do ensino médio no EJA e fazendo um curso

de mecânica de motos. Tem pouco contato com a família que mora em Campinas e

Louveira.
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Willian  Lemes  Dias:  36  anos.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia  07/08/2019

encaminhado pelo Centro Pop. Seus pais são falecidos e não tem vínculo com os

irmãos. Faz uso abusivo de álcool eventualmente. Tem bom relacionamento com os

usuários é bastante prestativo nas atividades e na manutenção do abrigo. 

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. 

No  mês  de  outubro/2019,  foram  desenvolvidos  03  grupos  psicossociais,  às

segundas-feiras das 13h30 às 14h30 e tivemos 22 participantes no total. 
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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 outubro /2019 tivemos 8 encontros, totalizando 40 participantes.

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.
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As atividades são de horta e jardinagem e ocorrem as terças-feiras das 16hs30 às

18h30.

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

com a horta e tivemos a 4 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.

 

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

outubro/2019  tivemos  2  encontros  com  37  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;
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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 outubro /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.

 No dia 04/10 participaram 06 usuários da atividade externa: “70 Anos Declaração

Universal dos Direitos Humanos”.

  No  dia  30/10  participaram 2  usuários  da  “Feira  de  Artesanato  da  Rede  de

Atendimento a pessoa em Situação de Rua”;

    Fabíola Eloá Costa                    Lucas Braga                     Moisés R. Leme

      Assistente Social                        Psicólogo                    Coordenador Técnico  

      CRESS: 26906                       CRP 06/90.191                  CRP 06/123556              
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