
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

Relatório Psicossocial

Unidade de Acolhimento Adulto Santa Marta

     Setembro 2018

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

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 acompanhado pelo CAPS III ad

devido  ser  usuário  substâncias  psicoativas  e,  também,  faz  acompanhamento  em

fisioterapia na faculdade Anchieta devido ter sido acometido por um AVC dado motivo,

recebe o BPC. Usuário tem feito uso recorrente e abusivo de substâncias psicoativas,

deixou de ir à consulta no NAPD (Núcleo de Apoio a Pessoas com Deficiência) para

avaliação  de  fisioterapia  com  equipe  multidisciplinar  devido  ter  saído  com  outros
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usuários  e  ter  pernoitado  fora  do  acolhimento.  Amarildo  tem  apresentando

comportamento agressivo e hostil,  principalmente com funcionários, entendemos que

tais  comportamentos  se  dão devido ao  uso  de  sustâncias  além do mesmo estar  em

condição de dependência para as atividades de vida diária o que nos leva a pensar num

quadro de desmotivação e inquietação psíquica, também levantarmos a hipótese de um

quadro  clínico  de  demência  desencadeado  pelo  histórico  de  5  acidentes  vasculares.

Mediante a tais questões, discutimos o caso com o CAPS ad e a consulta com médico

psiquiatra foi adiantada para o dia 04/10/2018.

Antônio Amaro dos Santos: 66 anos de idade e está na cidade de Jundiaí desde 1977.

Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia  21/03/2018  encaminhado  pelo  Centro  Pop.  Não

possui familiares no município. Usuário apresenta bom convívio com os demais e se

mostra prestativo nas atividades proposta pela casa, principalmente com as atividades de

horta  e  jardinagem.  Foi  organizado junto ao usuário  o uso do seu benefício  para a

compra de um óculos devido a necessidade do uso para melhor qualidade vida, assim

como,  o  uso  de  prótese  dentária  que,  para  tal,  foi  realizada  avaliação  em  centro

odontológico.

Claudinei Busato : 46 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no dia 04/09/2017 e

encaminhado pelo Centro POP. Faz uso de álcool e de Substâncias Psicoativas. Usuário

tem  se  negado  a  cumprir  com  seu  projeto  terapêutico  no  CAPS  ad,  pouco  se

compromete  com  a  busca  ativa  de  trabalho,  sempre  refere  que  vai  trabalhar  em

Francisco Morato, se ausenta por alguns dias e, posteriormente, retorna com discurso de

arrependimento, pois não foi ao local relatado e, sim ter permanecido no uso abusivo de

substâncias.  Em contrapartida,  se  mostra  ativo  no serviço  de  acolhimento  e  sempre

disponível para as atividades propostas, entendemos tal movimento como uma tentativa

de  garantir  seu  prolongamento  no  acolhimento.  A equipe  técnica  conversou  com a
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referência do usuário no Centro Pop e ficou acordado atendimento compartilhado do

usuário no mês de outubro.

 

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.  Tem  frequentado  o  serviço  de  saúde  mental  semanalmente,  no  dia

21/09/2018 compareceu no Cad único para atualização de cadastro.

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 está bem focado em seus estudos no CEMEJA-ARGOS de segunda a sexta-

feira.

Daniel  Martins  Ferreira: 32  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia

31/01/2018 e encaminhado pelo CAPS ad após discussões do caso em reunião com a

rede de saúde e da assistência. Faz uso abusivo de Substâncias Psicoativas e apresenta

dificuldade significativa de formar vínculos construtivos, frequentemente fica ausente

do acolhimento e, quando retorna, apresenta sinais de uso abusivo de substâncias. No

mês corrente foi proposto Hospitalidade Noturna no CAPS ad, entretanto,  evadiu do

serviço  permanecendo  uma  semana  em  situação  de  rua  antes  de  retornar  para  o

acolhimento. 

Everton dos Santos Queiroz: 26 anos de idade. Foi acolhido nessa Instituição no dia

05/07/2018 e encaminhado pela Casa de Passagem SOS. Faz uso abusivo de álcool e de

Substâncias  Psicoativas.  Usuário  já  esteve  acolhido  no  CTEC  II  e  solicitou
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desligamento.  Esteve  internado  no  Hospital  Psiquiátrico  São  João  na  cidade  de

Presidente Prudente (sic). Everton no dia 06/09/2018 compareceu ao Fórum para assinar

a  Caderneta  Referente  a  Benefícios  de Livramento  Condicional.  No dia  10/09/2018

esteve no Cadúnico para o programa Bolsa Família.  Tem participado das atividades

propostas  pelo  acolhimento,  pouco  comparece  ao  CAPS  ad  e  apresenta  saídas

recorrentes para fazer uso de substâncias psicoativas.

Everson Aparecido Rodrigues: 40 anos de idade. Foi acolhido nessa Instituição pela

segunda vez no dia 19/09/2018 encaminhado pelo Centro Pop e pactuado 15 dias para

retomar tratamento no CAPS ad, busca ativa de trabalho e não deixar de pernoitar no

abrigo e, caso ocorra de não cumprimento do Projeto Individual de Atendimento, será

desligado do serviço. Everson apresenta vínculos familiares fragilizados e sua família é

da cidade de Bragança Paulista. 

Francisco Faustino dos Santos: 41 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no dia

18/06/2017 e encaminhado pela casa de passagem SOS. Esteve internado no Sanatório

Pinel  em Pirituba e apresenta vínculos  familiares  rompidos.  Participa  das atividades

oferecidas pelo acolhimento apenas quando convocado. Francisco tem frequentado o

CAPS III toda.  Fizemos contato com os familiares do usuário e estamos articulando

uma visita destes para Francisco no acolhimento, na tentativa de resgatar os vínculos.

 

Luiz  Fernando Fantin Dias: 47 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  4  meses  em  2017.  Apresenta  vínculos  familiares  fragilizados.

Observamos  que  o  usuário  faz  uso  de  álcool  quando  se  sente  frustrado  frente  às

dificuldades em encontrar um emprego na tentativa de aliviar suas angustias. Está em

busca ativa de trabalho, no dia 17/09/2019 compareceu em duas entrevistas agendadas

no PAT e tem reduzido o uso do álcool. 
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Mauro  Sergio  Braga:  34  anos,  foi  acolhido  na  Instituição  no  dia  19/09/2018  e

encaminhado  pela  Rede sócio  assistencial  e  pactuado  em seu  Projeto  Individual  de

Atendimento retomar tratamento no CAPS ad e busca ativa de trabalho. Faz uso de

substâncias psicoativas, apresenta vínculos familiares fragilizados, está em situação de

rua desde os 10 anos de idade e tem um filho na cidade de Campinas. 

Patrick  Hernani  Maria: 35  anos.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia  19/01/18  e

encaminhado pela Casa de Passagem SOS. Faz uso abusivo de álcool e outras drogas.

Fizemos atendimento técnico em fevereiro de 2018 com o usuário para entendermos

suas  necessidades  sociais  e  de  saúde  e  acordamos  um  PIA  com  o  usuário  que

compreende  cuidados  com  a  saúde  clínica  e  mental,  retirada  de  documentos,

estabelecimento de vínculos sociais e familiares.  Frequentemente,  Patrick faz uso de

álcool e outras drogas e retorna para o acolhimento intoxicado e, principalmente nestes

momentos,  apresenta dificuldades  em  sustentar  o  que  é  combinado  com  a  equipe

técnica,  entretanto,  tem cumprido  com o  pactuado  em seu  PIA,  está  frequentado  o

CAPS ad, é colaborativo com as atividades propostas pelo acolhimento e apresena boa

relação  com  funcionários  e  usuários.  No  mês  corrente,  foram  realizados  todos  os

exames clínicos na UBS-Traviú.

Paulo Constantino de Oliveira: 24anos de idade. Foi acolhido na Instituição no dia

25/05/2018  e  encaminhado  pela  Casa  de  Passagem SOS.  Faz  uso  de  moderado  de

substâncias psicoativas e está referenciado no CAPS III. Tem dificuldade em interagir

com outros usuários, se mostra muito hostil no acolhimento tem dificuldades em seguir

regras e horários, faz uso de substâncias frequentemente e pernoita fora do acolhimento

algumas vezes na semana. É comprometido com os estudos na Argos porém notamos

dificuldade no aprendizado. Em 26/09/18 foi realizada discussão do caso com o CAPS
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III junto á sua referência técnica e médica psiquiátrica, o serviço de saúde mental avalia

que  Paulo  apresenta  deficiência  intelectual  leve.  Esteve  em consulta  médica  no  dia

28/09/2018 e foi acompanhado por um técnico do acolhimento, Paulo se negou em ser

medicado e solicitou não frequentar mais o serviço.   

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  no

momento  está  em redução de  danos.  Apresenta  vínculos  familiares  fragilizados  aos

poucos está estreitando laços com sua mãe que reside na cidade de Campinas. No dia

05/09/2018  o  Centro-Pop realizou  matrícula  para  usuário  no  “Curso  de  Informática

Excell/Word” através do Acessuas. No dia 05/09/2018 realizou contato telefônico com

sua mãe. No dia 11/009/2018 Peterson foi ao Caps ad no acolhimento de porta para

iniciar  ao  tratamento.  Peterson  participou  no  dia  13/09/2018,  da  “Solenidade  de

Compromisso a Bandeira e Entrega de CDI” no Parque da Uva. No dia 21/09/2018 foi

agendado Cadúnico para o cadastro do programa Bolsa Família.

Reinaldo Aparecido Nogueira Leite: 18 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.   No  dia  06/09/2018  foi  agendada  consulta  com

dentista no AMI, está frequentando as aulas na Argos, Foi agendado Cadúnico para

Bolsa Família no dia 10/09/2018 e no dia 21/09/2018 a técnica de referência do AMI

veio  no acolhimento  realizar  uma conversa com Reinaldo e  pontuar  algumas  metas

devido ao mesmo estar num uso importante de álcool e outras drogas. Foi acordado

agendamento de consulta com psicólogo no AMI para o usuário iniciar psicoterapia.

Rodrigo  Cardoso  da  Silva: 36  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia

17/11/2017 e encaminhado pelo Centro Pop. Faz uso de substâncias psicoativas e, em

seu PIA, foi estabelecido retomar ao tratamento no CAPS ad, os estudos e a busca por
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um  trabalho.  Rodrigo  participa  das  atividades  do  acolhimento,  é  colaborativo  e

apresenta boa interação com funcionários e usuários. Rodrigo tem se esforçado bastante

para reduzir  o uso de SPAs, motivado principalmente,  pela  tentativa  de resgate  dos

vínculos familiares. Rodrigo teve recaída no uso de substâncias e se desorganizou por

conta de uso abusivo pernoitando algumas noites seguidas fora do acolhimento.  Foi

realizada busca ativa do usuário pelos serviços da Rede e, em 25/09/18 retornou para o

abrigo,  repactuado novo PIA compreendendo a organização para o trabalho.  No dia

27/09/2018 esteve em consulta médica na UBS-Traviú. 

Rodolfo  Rodrigues  Bezerra: 31 anos  de idade.  Foi  acolhido  na  Instituição  no dia

24/01/2018 e encaminhado pela Casa de Passagem SOS. Anterior ao encaminhamento,

o caso foi discutido em reunião da rede de assistência e o PIA foi construído junto ao

usuário em atendimento compartilhado com os técnicos da casa de passagem SOS e do

Acolhimento  Santa  Marta,  foi  acordado que  o  mesmo seguirá  em acompanhamento

semanal no CAPS ad, irá buscar trabalho e retomar vínculos familiares. Rodolfo está em

uso abusivo de substâncias, se organizou no trabalho informal porém, ao receber pelo

trabalho, não pernoita no abrigo, faz uso de substâncias e não se compromete com o

pactuado  com a  equipe  de  trabalho,  além de  apresentar  comportamento  hostil  com

alguns funcionários o que o levou a assinar mais uma advertência devido ao desrespeito.

O caso será levado para discussão na próxima reunião da rede sócio assistencial. 

Rogério  de  Jesus  Martins:  39  anos  de  idade.  Foi  acolhido  na  Instituição  no  dia

27/09/2018  e  encaminhado  pela  Rede  sócio  assistencial  e  pactuado  em seu  Projeto

Individual  de  Atendimento  realizar  acolhimento  no  CAPS  ad  para  dar  início  ao

tratamento,  busca ativa por trabalho e  retirada  de documentos.  Referiu que tem um

irmão que reside na cidade de Várzea Paulista e apresenta vinculo preservado com o

mesmo. Rogério faz uso de Substâncias Psicoativas e no dia 28/09/2018 foi realizado
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contato  telefônico  no  CDP da  cidade  de  Campo Limpo  Paulista  para  verificar  sua

Medida Cautelar e, constatado que nada consta no processo.

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

14/09/2016 e encaminhado pelo SOS. Foi contra referenciado pelo CAPS II para a UBS

Traviú  para  seguir  em atendimento  clínico  e  garantir  suas  medicações.  Tem pouca

autonomia para desenvolver atividades de vida diária. Apresenta deficiência intelectual

moderada  -  CID10 F71 e  vínculos  familiares  rompidos.  Ainda aguarda  em lista  de

espera da APAE para participar das atividades da instituição visando à promoção da

autonomia, inclusão social e, no caso do usuário, para melhorar sua qualidade de vida.

Eventualmente, apresenta comportamento hostil principalmente quando é contrariado.

  

Tiago Silva Aguiar: 33 anos de idade. Foi acolhido na Instituição no dia 23/01/2018 e

encaminhado pela rede de assistência e saúde. Foi feito um atendimento compartilhado

entre os equipamentos junto ao usuário no qual foi estabelecido o seguimento do seu

tratamento  no  CAPS ad.  Tiago  passou  na  experiência  em seu  trabalho  e  está  bem

comprometido em seu projeto de vida. No mês corrente está em busca ativa de um local

para  morar  e  consequentemente  será  desligado  do  acolhimento  e  a  equipe  técnica

seguirá o acompanhando por um período de 6 (seis) meses. 
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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.

No mês de setembro/2018, foram desenvolvidos 5 grupos psicossociais, ás segundas-

feiras das 10h00 ás 11h00 e tivemos 49 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;
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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 sextas-feiras das

13hs30 às 16hs30.

No mês  de setembro/2018 tivemos 08 encontros,  totalizando 58 participantes  nestes

encontros.

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 setembro/2018 foi organizado com os usuários o segmento dos cuidados

com a horta e tivemos a 13 encontros totalizando 30 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 sabão artesanal quinzenal 
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Tem como objetivo:

O trabalho em equipe; 

Geração de renda;

Desenvolver habilidades artesanais.

A oficina ocorre quinzenalmente às quartas-feiras das 13h00 ás 15h00.

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 13h00 ás 16h00.

 

o Assembléia 

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  sexta-feira  das  15h30  ás  17h00.  No  mês  de

setembro/2018 tivemos 03 encontros com 34 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, 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;          
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Reuniões no Ambulatório de Moléstias Infecciosas (AMI);

Encaminhamento,  Agendamento  e  Acompanhamento  em  Consultas  Médicas  e

atividades externas com os usuários;

No mês Setembro/2018 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.

 A coordenação desta unidade de acolhimento juntamente com a equipe técnica

do CAPSad estreitou a parceria para com os cuidados dos usuários comuns aos

serviços com o objetivo de fortalecer o protagonismo e responsabilização dos

cuidados em saúde. 
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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
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