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PLANO DE TRABALHO 2017

I. DADOS‘ CADASTRAIS 1
Nome: AAPEHOSP — Associacélo Amigos de Pacientes Egressos de Hospitals
Psiqulétrlcos 'de Tupa.

CNPJ: 03.462.712/0001-10
Endereco: Rua Alameda do Carmo n° 725
CEP: 17602-160

Pq. Guaianazes

Munlclplo: Tupa - SP
Tel: (14) 3491-6561
E-mail: aapehosp@gmall.com

Responsével legal: Rosa Maria Tomaz

‘

Responsével peIa Execugéo do Projeto: Equipe Técnica de Referéncla
. DannieIIy Pedroso — Assistente Social

9

Ilza OIlveira - Assistente Social

0

Everton Rogérlo - Pslcélogo

o

Rosana Quinhonelro — Enfermeira

-

Daiane Portes — Farmacéutlca

.

Joice Torsani —- Nutrlclonlsta

-

Jonathan Telxeira — Fisioterapeuta

II. APRESENTAGAO DA EXECUTORA

A Assoclacéo Amigos de Paclentes Egressos de Hospitals Pslqulatricos do

Municlpio de Tupa, denominada AAPEHOSP - fol fundada em Assembleia Geral
que se

realizou no dia 08 de Agosto de 1999, nas dependéncias de sua Sede Provlsérla, a Rua

Arnaldo Tovo, n° 421, Jardlm América na cidade de Tupa, fcando constitulda como
uma
assoclacao civil, de cunho filantrépico e espirlta

O trabalho desenvolvldo visa oferecer atendlmento de forma integral em sistema de

acolhlmento as pessoas que se encontram em c'ondlcées de desamparo social, motlvado

por transtornos mentals, alcoolismo, dependéncia qulmlca, populagao de ma e egressos
de penitenciarla.
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m — DENOMINAcAo DO PROJETO
O atendimento é realizado em locals distintos, services este
de Alta Complexidade

A

unidade

denominada

n°

01

Condominio

Maria de Nazaré.

Situada na Alameda do Carmo n°
(moradia) 750, atende a psicéticos dependentes

Popular e

semi-independentes,

capacidade para

'

com

115 internos de

ambos os sexos.

Unidade n° 02 (moradia e atividades Localizada em
-érea rural, na Rod.

ocupacionais e geragao de renda)

denominada Chécara Séo Lucas.

Comandante Joao Ribeiro de Barros,

a 800m de proximidade do comando
da
Policia
Rodoviéria,
abriga
alcoolistas, drogaditos, egressos de
penitenciéria, psicéticos em condicoes
de

semi-independéncia,

com

capacidade para 40 internos do sexo
masculino.

A

unidade

denominada
Terapéuticas.

n°

03

‘Localizada na Rua Caetano Violante,
(moradia) 49, Domingos Triveloni n°10 e Irene

Residéncias de Camargo n°140, nas proximidades
do Condominio Popular “Maria de
Nazaré”, sao casas que atendem os

acolhidos que apés (06) seis meses
de atendimento pelas outras duas
unidades (01 e 02), da lnstituigao e
que

apresentam

insergao
capacidade

na

vida

para

ambos os sexos.

condigoes
18

social,
pessoas

de
com
de
1
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Localizado na Rua Assur Bittencourt,

A unidade n° 04 (moradia e auto
ajuda

educacional)

853,

com

denominada dezesseis

para

(16)

pacientes

do

sexo

alcoolista,

drogatito

capacidade

MERA — DESAT (Movimento Espirita

masculine

de Recu'peracao da Auto-Estima- —

egressos de penitenciaria, que apés

D4epartamento

pemIanecerem o tempo neoessério

de

Socorro

ao

de 'no

Alcooiismo de Tupa.

minimo

meses

6

e

sao

transfen'dos para esse local, onde

moram‘, a noite participam de reunioes

de auto ajuda, como:- 2a Feira _

MERA - Alcool; 3a Feira - Evangelho
de Jesus; 5° Feira - DESAT.; 6a Feira

- MERA - Drogas; Durante 0 dia
desenvolvem atividades ocupacionais
de

acordo

com

a

aptidao

e

capacidade de cada um, tais como:

pedreiro, servente, pintor, eletricista,
ajudante de horta, entre outros.
Localizado em espago anexo e cedido

pela CAMAP - Cooperativa Agricola

A unidade n° 05 denominado “Mariah

Mudas”.

Espago destinado para 0 Mista da Alta Paulista, onde cultiva-se

desenvolvimento

de

atividades mudas

de

plantas

frutiferas

e

ocupacionais e fonte geradora de ornamentais, com vendas no varejo e

renda

'

atacado.

IV — DIAGNéSTICO I JUSTIFICATIVA

O maior indice de procura por acolhimento é por parte da prépria familia que,

muitas vezes, vem em busca de ajuda para o membro da familia que cotidianamente
vivenciam situagées de adoecimento mental, de caréter psicético ou causado per uso de

alcool ou substancias psicoativas, que desencadeiam sofrimentos tanto para o individuo,

‘ '
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como para seus familiares, assim o acolhimento acaba por ser 0 alivio e o descanso para
os familiares que, muitas vezes, por vérios motivos rompem o vinculo familiar e perdem o

contato Com 0 acolhido, usuario de alcool/drogas e morador de rua.
Ressaltamos que as instituigoes, na maioria da vezes, tornam um ciclo de entradas

e saidas, constituindo—se como moradores frequentes. Esse indiceé
emais relevante no
caso de moradores de rua e toxicomanos que, devido o hébito de ser Iivre e poder estar

nas ruas suprindo a necessidade do vicio, acabam por muitas vezes saindo da instituicao,
passado alguns dias nas ruas e retornam pedindo ajuda novamente.

Atualmente o trabalho da instituigao esté sendo mais valorizado pelo municipio,
como também por outros municipios, pois a procura por acolhimento é muito grande, haja
vista que recebemos ligacoes do Brasil todo solicitando vagas. Atualmente acolhemos
também por Determinacao Judicial, Egressos de Penitenciarias, encaminhamentos do

CRAS/CREAS e Ambulatério de ‘SaL'Ide Mental.
Diante desta realidade de tantos acolhimentos, sem nenhuma perspective de Vida

social e familiar, com baixa autoestima e sem nenhuma qualidade de Vida, a AAPEHOSP
desenvolve o trabalho de acolher e continuar a prestar atendimento de forma integral a
estas pessoas, com ofertas de atividades ocupacionais diversas, buscando reintegré—los e

aproxima-los do contato familiar e social.
Objetivo Geral
Criar alternativas para que este publico alvo possa ter possibilidades de se

reintegrar no meio social a familiar, com participacao ativa na sociedade, sendo

respeitado e valorizado como qualquer outro cidadao.
Objeﬁvos Especiﬁcos

-

Conhecer e analisar as potencialidades dos assistidos, para qLIe através da oferta
de diversas atividades, possam ser qualiﬁcados e capacitados para uma futura
proﬁssionalizagao;

.

Resgatar a autoestima e valores, criando possibilidades de reinsercao no meio
familiar e social.

.

Estimular a auto-sustentabilidade através do incentive ao trabalho e a geracao de
renda.

x 3.
avg
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.

Atuar diretamente com os assistidos, através de palestras, reunioes, atividades em

, grupo,

dinamicas,

sobre

aspectos

de

educagao

religiosa,

educacao

comportamental, educacao escolar, alcool; drogas, socializacao, exercicio da
cidadania, direitos e deveres, entre outros.

-

Estimular os assistidos (envolvidos em uso de alcool ou drogas), para que tenham

ﬁel proposta de se manter na sobriedade e abstinéncia.

o Atenuar através da proposta de reinsergao social 0 numero de reinternacoes nos
hospitals psiquiétricos, salvo em caso de extrema necessidade.

.

Propiciar condicoes de aproximacao e fortalecimento‘ do vinculo familiar através de
' 'contatos telefﬁnicos, visitas dos familiares a entidade e visitas domiciliares.

V—METAS
Fornecer acolhimento para aproximadamente 200 assistidos mensalmente,
desenvolver um trabalho interdisciplinar para melhor atendé-los, proporcionando—lhes

atendimento integral, atividades terapéuticas, insergao social, fortalecimento de vinculos e
melhor qualidade de Vida.

VI — METODOLOGIA
Para 0 atendimento ao publico alvo, seré realizada uma triagem interdisciplinar por
Assistente Social, Enfermeira, e Psicélogo, locados no Condominio Popular “Maria de

Nazaré”.
As pessoas com problemas de psicose ou transtornos mentais permanecem na
Chacara Condominio Popular “Maria de Nazaré”, onde sao assistidos em suas
necessidades bésicas, como alimentacao, com cinco refeicoes diérias, higienizagao,

acompanhamento médico, clinico e psiquiétrico, odontolégico, psicolégico, uso de
medicacc‘res, fisioterapia e atividades ocupacionais.

Os pacientes em boas condicoes de saude fisica e um grau de comprometimento

mental agudo participam das atividades desenvolvidas pelo terapeuta ocupacional, e
psicologa como: artesanato, pintura, bordado, marcenaria, entre outras, e depois os
objetos confeccionados pelos pacientes sac expostos e vendidos em feira de exposicoes
ou no Barracao Marian, alguns pacientes colaboram em obras de construcao para

melhoria da infra—estrutura do local (pedreiro, pintor, soldador, serventes), outros auxiliam

AAPEHOSP-Tupa AS AMIGOS DE PACIENTES EGRESSOS DE HOSPlTAlS
PSlQUlATRlCOS DO MUNlClPlO DE TUPA
Decreto de Utilidade Pﬁblica Municipal: Lei n° 4.050 Decreto Utilidade Publica Federal: Portaria n° 2.474
COMAS n" 015 Alvara' Municipal n° 01021100 Reg.Cart. Pessoa Jurldica n° 889 llvro A-4 folha 278V
Rua lrma Amalia, n° 120—A —- Vila Séo José - Tupa — Estado de 8. Paulo — CEP. 17.602480

CNPJ. n.o 03.462.712/0001-10

lnsoricao Estadual :— lSENTO

fones: (14) 3441 ~7235 e 3491-6561

na‘ cozinha, na limpeza das moraclias e semanalmente todos esses envolvldos em
atividades (inclusive psicéticos), recebem um estimulo, sendo uma quantia em dinheiro

. (quando necessério, gerenciado por um técnico) para comprar algo que queiram e que

néo é oferecido na rotina da entidade.

'

A 'chacara 8510 Lucas sao encaminhados lndividuos usuérios de drogas e

alcoolistas em estado cronico, psicéticos com menor grau de . comprometimento- e
egressos

de

penitenciaria,

onde

recebem

toda

a

assisténcia

necessaria,

aoompanhamento médico (clinico e psiqUiatra), odontolégiCo e se necessério psicolégico.
Realizam diversas atividades terapéuticas do local participam em atividades geradoras de

renda e sustentabllidade para a entidade como' piscicultura, avicultura, suinocultura,
estufa de orquidarlos e plantio de frutas e hortaligas e também auxiliam na construcao e
ampliacao da infra-estrutura, cuidam da limpeza e higiene do local 550 monitorados 24

horas do dia pelos funcionarios e pelo coordenador que reside neste local com os
pacientes.

As residéncias Terapéuticas e Barracao sao encaminhados aqueles que jé

passaram pelas outras duas unidades da lnstituicao e apresentam condicoes ﬁsicas e

psicolégicas de estarem morando junto com outros pacientes na mesma situacao. e sao
reinseridos na Vida social, sendo que como ja citado acima, existem seis Residéncias,
uma masculina, e as outras cle ambos os sexos, que abriga casais, onde dorrnem um

casal em cada quarto. Esses casais sac pacientes que se conheceram dentro da
Entidade namoraram e decidiram “manter uma uniao”, com o monitoramento da Entidade.
Durante 0 dia esses pacientes trabalham, estudam e participam de curses, no final da
tarde retornam para suas Residéncias. As refeicoes sao feitas na Chécara, e a Equipe

Proﬁssional monitora esses pacientes constantemente fazendo visita em cada casa,
existe também um livro de intercorréncia onde os proprios pacientes podem relatar o que

acontece dentro das residéncias, e no Barracao alguns permanecem la durante 0 dia para
zelar daquele local e estarem prontos para atender a populacao que vao conhecer o

trabalho dos pacientes e possivelmente estar comprando algum objeto.
No DESAT — MERA, durante 0 dia os pacientes estao inseridos em alguma
atividade terapéutica e apés as 17 horas retornam para este local onde participam das

palestras ministradas por pessoas da sociedade e zelam pelo local.

b/

K
x

-
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‘ Service de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculos

Para a equipe interdisciplinar da lnstituicao, a familia, como expressao maxima da
Vida privada, é lugar cle intimidade, construgéo de sentidos e expressao de sentimentos,
onde se exterioriza o sofrimento psiquico que a Vida de todos nos poe e repﬁe. E

percebida como nicho afetivo e de relacoes necessariasa‘socializacao dos individuos,
qua assim desenvolvem o sentimento de pertenca a um campo relacional iniciador de

relacdes includentes na prépria Vida em sociedade.

I

Nessa sentido trabalhamos tentando proporcionar apoio no enfrentamento dos

problema cotidianos, impedindo a transformacao dos problemas vivenciados em doenca,
focalizando na orientagao e educacao como fim na prevencao e enfrentamento da
sifuacao cronica de saIIIde.

Fazemos‘ contato com as familias na tentativa de entender as d-ificuldades
enfrentadas por elas em Iidar com os pacientés diagnosticados com transtorno psiquico.
Os preconceitos que sofrem os usuarios vac se reﬂetir na familia, que pode, por isso,

negar a doenca ou abandonar o paciente. A efetiva participacao da familia como grupo
mais importante na Vida do portador de sofrimento psiquico é uma ferramenta
fundamental para o sucesso da assisténcia psicossocial.

- E realizada contato com a familia via telefone nas tercas-feiras, onde os acolhidos falam
com seus familiares.

_

- Autorizacao de saida proviséria, para que o acolhido possa passar datas comemorativas

e/ou ﬁna de semana no seio familiar, com intuito de fortalecer os vinculos familiares.

-

Participacao das familias

em

festas

realizadas

pela

instituicao,

nas datas

comemorativas.
- visita familiar realizada na entidade todos os dias em periodo integral (para os municipes

como também para es que 3510 de outro municipio)
- As rodas de conversas sao realizadas duas vezes na semana, tendo como principal

objetivo estimular a construcao da autonomia do sujeito por meio da problematizacéo e da
troca de informacﬁes e da reflexao.

Essas propostas de intervencao vem da necessidade de espaco na escuta e

dialogo entre os usuarios.
- Socializacao é realizada duas vezes na semana, através de passcios em pragas
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circunVizinhas, idas em festas realizadas pelo municipio, idas a0 mercado préximo a
entidade, feira livre, passeios de trenzinho, com intuito de proporcionar-lhes bem estar,
integragéo com a comunidade como forma de garantia de direitos.

VII — RECURSOS HUMANOS
Qtde ‘

Qualiﬁcagﬁo Proﬁsslonal

Nivel Escolaridadade

Carga Horéria

01

Fisioterapeuta

Superior

20h semanais

01

Assistente Social

Superior

20h semanais

01

Assistente Social

Superior

10h semanais

01

Psicélogo

Superior

20h semanais

02

Enfermeira

Superior

40h semanais

01

Farmacéutica

Superior

20h semanais

01

Nutricionista

Superior

40h semanais

09

Aux.de Enfermagem

Ensino Médio

30h semanais

15

Monitores

Ensino Médio

40h semanais

03

Services Gerais

Ensino Fund. incomplete

40h semanais

‘

V

-

I

Voluntérios: 01 Advogado
O1 Dentista (cedida pela Prefeitura)

vm - RECURSOS FiSicos
Condominio Popular Maria de Nazaré'

_

Sala técnica das Assistentes 01 Computador; 01 impressora; O1 mesa; 06 cadeiras,
Sociais

01 armério de arquivo; 01 telefone; 01 ventilador.

Sala técnica do Psicélogo e 01 Computador; 02 mesas; 03 cadeiras, 01 frigobar, 01
Fisioterapeuta

' annério de arquivo; 01 armério comum.

Banheiro dos Técnicos

01 vaso sanitério; 01 pia; 01 cesto de lixo.

Refeitorio

01 Geladeira; 01 pia; 12 mesas com bancos duplos; 01
armério embutldo; 06 ventiladores; bandejas e canecas.

Posto de Enfermagem

01 mesa; 01 ventilador; 01 telefone; 01 prateleira de
prontuérios; 01 mesinha com 04 gavetas de arquivos;
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materiais de primeiros socorros; curativos; 02 pias.

. Sala da Dentista

Maca prépria de dentista; os materials odontolégicos, 01
pia; 01 ar condicionado.
04 casas com camas e beliches, colchées, lengéis e

Pavilhéo Masculine

cobertores; 01 barracéo de atividades terapéuticas e
interagées contendo 01 televiséo, 01 banheiro coletivo
com 04 chuveiros.

08 quartos, sendo 02 de acamados, corn camas e
KN

Pavilhéo feminine

beliches, colchées, lengéis e cobertores; 02 banheiros,

01 televiséo, 02 éreas externas com cobertura.
Pétio externo

02 quiosques, bancos de assentos e jardim.

Sala de coordenagéo

02 mesas, 01 armério e 03 cadeiras.

Almoxarifado

Prateleiras separadas com produtos de higiene pessoal,

limpeza e roupeiro.

Residéncias Terapéuticas
01 sala: 01 jogo de sofé de 03 e 02 lugares‘, 01 rack; 01

televiséo; 02 éreas extemas; 01 garagem; 01 tanque de
r3

Residéncia Feminina

lavar roupas; 01 banheiro extemo; 01 dispensa.

Quarto 01: 01 came de casal, 01 guarda roupa, 01

cémoda, O1 televiséo e 01 aparelho de som.

Quarto 02: 02 beliches e 01 cama de solteiro.
Quarto 03: 01 cama de casal, O1 guarda roupa e 01
televiséo.
Cozinha: 01 geladeira, 01 fogéo e 01 armério.

Banheiro interno: 01 chuveiro‘, O1 vaso sanitério, O1 pia.

01 sala: 01 jogo de sofé de 03 e 02 lugares, ‘01 rack; 01
_

Residéncia Mascﬁlina

'

‘

-

televiséo.

.

Quarto 01: 02 beliches, 01. guarda roupa, 02 criados

mudo.

‘_

Quarto 02: 01 cama de solteiro, 01. televiséo, 01
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ventilador.

01 Cozinha: O1 geIadeIra, 01 fogao e 01 mesa e 01
fruteira.

Banheiro Interno: 01 chuveiro, 01 vaso sanitério, 01 pia
Residéncia dos casais

O1 saIa: 01 jogo de sofa de 03 e 02 Iugares, 01

teIevisao.

Quarto 01: 01 cama de casaI, 02 guarda roupas, 01
c6moda, D1 baL'I.

Quarto 02: 01 cama de casal, 01 guarda roupa, O1

cémoda, 01 televisao, 01 criado mudo, 01 cama de
soIteIro.

01 CozInha: 01 geIadeIra, 01 fogao e 01 mesa, 02
cadeiras e 01 armério.
Banheiro Interno: 01 chuveiro, 01 vaso sanitario, 01 pia.

Desat

Quarto 01: 01 cama de casal, 01 cémoda, 01 ventilador.
Quartos

Quarto 02: O1 Cama de solteiro, 01 pia, 01 mesa, 01

fogao, 01 geIadeIra

O1 Banheiro coIetIvo: 01 chuveiro, 01 vaso sanitario, 01

a V’P\I

pm.
Barracao

LacaI que an‘nazena as doagﬁes de roupas, sapatos,

objetos, utensIIios e méveis, para realizagao do breché.

Fazenda
Quarto 01: 01 cama de casal, 01 cbmoda, 01 ventilador.
Casa

Quarto 02: 02 beIiches e 01 cémoda.

Quarto 03: 01 cama de soIteiro, 01 camoda.

O1 sala: 01 jogo de sofa, 01 estante e 01 teIevIsao.

Cozinha: 01 geIadeIra, 01 fogéo e 01 armério e 01 mesa
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01 Banheiro: 01 chuveiro, 01 vaso sanitario, O1 pia.
Sitio

Refeitério
Cozinha

_

-

'

"

‘

Posto de Enferrnagem

.

10 jogos de mesas e cadeiras; 01 pia.
01 mesa; 01 fogéo industrial; acessérios de cozinha.
01

banheiro; 01

mesa; 03 cadeiras; O1

maca; 01 '

armério; materiais de enfermagem.

Quartos

I

-

‘

04 quartos com beliches e cﬁmodas.

iX — MONITORAMENTO E AVALIAGAO

Diminuir o numero de internagées em hospitais psiquiétricos;
Diminuir casos de reincidéncia na entidade, principalmente em relagao a alcoolistas
e usuérios de drogas ilicitas e moradores de rua;
Ampliar o trabalho em rede;
Estimular na familia a importancia da sua participagao no tratamento e na
motivagao do interno;

lnserir os internos em projetos e campanhas que despertem a motivagao e a
responsabilidade para o trabalho, ex: Projeto 1° de Maio;
Manter a pennanéncia em estado de abstinéncia;

Contatos diérios e reuniées quinzenais entre Equipe Proﬁssional, para verificag
éio

das atividades desenvolvidas e dos servigos assistidos pela entidade;
Contatos diérios com os pacientes, para veriﬁcagao das necessidades individuals;
Reunides entre a equipe de trabalho e membros da diretoria para avaliagéo
e

programaeao das atividades.

lndicadores de Avaliagéo Quantitativa
Numeros de lnternos que se integraram ao mercado de trabalho;
Numero de reinternagées nos hospitais psiquiétricos;
Numero de reincidéncias;

lnternos que retomam ao ambiente familiar;
lnternos que permaneceram em estado de abstinéncia;
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.

lnternos que constituiram um lar.

i ‘lnclicaclores de Avaliagéo Qualitatiya
.-

Parlicipagéo nas atividades oferecidas pelaentidade;

- '- Desenvolvimento de responsabilidades frente ao trabalho;

. Maior cuidado Gain a sua saﬂde;
e

Apreximagao do vinculo familiar;

.

Permanencia como pessOa geradora de renda.
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