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REFERÊNCIA SRTI Objetivo Meta alcançada 

Contratação de serviços de prestação 

continuados de concessionárias 

 

Manutenção (luz, água, 
telefone, conectividade)  

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

Suprimento de Material de Consumo 

 

Manter o fornecimento de 
gás, material de limpeza 
e higiene pessoal e 
enxoval  

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

Compra de Material Permanente 

 

Mobiliário, 

eletrodoméstico,utensílios 

domésticos, artigos de 

cama, mesa e banho, 

bem como sua reposição 

quando necessário.  

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

Contratação de Recursos Humanos Cuidadores, técnicos de 
enfermagem, supervisor 
e Coordenador do CAPS 
de referência 

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

 Apresentação do plano anual de 

educação permanente que contemple 

os profissionais que atuam na 

residência terapêutica até 3 meses 

após a assinatura do TERMO 

Elaboração do processo 
de educação permanente 
juntamente com os 
profissionais   

100% Meta 
atingida na sua 
totalidade. 

Foram realizadas 
mensalmente 
reuniões através 
de roda de 
conversa para 
discussão das 
problemáticas 
enfrentadas de 
cada morador  

Cadastrar todos os moradores no 

Programa De Volta Para Casa (PVC) 

 

O cadastro propicia 
auxílio pecuniário para 
egressos de internações 
de longa permanência 
em Hospitais 
Psiquiátricos ou Hospitais 
de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico. 

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 
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DIRETRIZES TÉCNICO-

OPERACIONAIS 

 

Projeto de 
acompanhamento 
terapêutico de acordo 
com o nível de 
complexidade do cuidado 
demandado 

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

Fornecimento de no mínimo, 3 

refeições por dia 

Fornecer nutrição com 
acompanhamento de 
nutricionista 

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

Custeio de auxílio-locomoção, para 

despesas com o deslocamento do 

morador e do seu acompanhante 

(cuidador ou Supervisor). 

Manter o custeio para 
pacientes que necessitem  
realizar exames, idas a 
cartórios, etc 

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

   

 

REFERÊNCIA SRTII Objetivo Meta alcançada 

Contratação de serviços de prestação 

continuados de concessionárias 

 

Manutenção (luz, água, 
telefone, conectividade)  

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

Suprimento de Material de Consumo 

 

Manter o fornecimento de 
gás, material de limpeza 
e higiene pessoal e 
enxoval  

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

Compra de Material Permanente 

 

Mobiliário, 

eletrodoméstico,utensílios 

domésticos, artigos de 

cama, mesa e banho, 

bem como sua reposição 

quando necessário.  

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

Contratação de Recursos Humanos Cuidadores, técnicos de 
enfermagem, supervisor 
e Coordenador do CAPS 
de referência 

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

 Apresentação do plano anual de 

educação permanente que contemple 

os profissionais que atuam na 

residência terapêutica até 3 meses 

Elaboração do processo 
de educação permanente 
juntamente com os 
profissionais   

100% Meta 
atingida na sua 
totalidade. 

Foram realizadas 
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após a assinatura do TERMO mensalmente 
reuniões através 
de roda de 
conversa para 
discussão das 
problemáticas 
enfrentadas de 
cada morador  

Cadastrar todos os moradores no 

Programa De Volta Para Casa (PVC) 

 

O cadastro propicia 
auxílio pecuniário para 
egressos de internações 
de longa permanência 
em Hospitais 
Psiquiátricos ou Hospitais 
de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico. 

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

DIRETRIZES TÉCNICO-

OPERACIONAIS 

 

Projeto de 
acompanhamento 
terapêutico de acordo 
com o nível de 
complexidade do cuidado 
demandado 

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

Fornecimento de no mínimo, 3 

refeições por dia 

Fornecer nutrição com 
acompanhamento de 
nutricionista 

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 

Custeio de auxílio-locomoção, para 

despesas com o deslocamento do 

morador e do seu acompanhante 

(cuidador ou Supervisor). 

Manter o custeio para 
pacientes que necessitem  
realizar exames, idas a 
cartórios, etc 

100%  

Meta atingida na 
sua totalidade 
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SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 

SRT – TIPO I/ II  FRANCO DA ROCHA 

 

A trajetória histórica do cuidado àquele que sofria de transtorno mental no 

Brasil evidenciava que o paciente psiquiátrico era alguém que perturbava a 

ordem do espaço social e usaram como forma de tratamento a internação 

desses em espaços confinados. 

 Na década de 1980, ocorre no Brasil um movimento político na área da 

saúde conhecido como Reforma Sanitária e nele incluía a reforma psiquiátrica. 

“Os princípios básicos da Reforma Psiquiátrica são desinstitucionalização, 

desospitalização e reinserção social, juntos formam o pilar do novo conceito do 

cuidar em saúde mental”. 

 

“ Desinstitucionalizar não tem fim, não tem modelo ideal, 

precisa ser inventado incessantemente. Trata-se de um 

exercício cotidiano de reflexão e crítica sobre valores es-

tabelecidos como naturais ou verdadeiros (...) Trata-se de 

um outro modo de estar na vida e, como tal, de produzir 

práticas em saúde. Este é o desafio que enfrentamos: re-

sistir a tudo aquilo que mutila a vida, que nos tornam 

subjetividades anestesiadas, sem liberdade de criação, 

destituídas de singularidades”. 

                                                          (Alex R. Alverga; Magda D. B. Dimenstein). 
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A Equipe do Instituto Alpha de Medicina para Saúde são sujeitos 

singulares que não sentem medo e/ou vergonha de se (auto) denominar 

“militantes” – aqueles e aquelas que se articulam para pensar, promover e 

construir a saúde mental conforme os princípios da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira. O novo Olhar que permite (re) pensar, rever e projetar o processo de 

desinstitucionalização e a efetivação de um de seus dispositivos – O Serviço de 

Residências Terapêuticas (SRT).  

 

 

RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 

 

Constitui em uma moradia inserida na comunidade destinada àqueles 

pacientes egressos de internações prolongadas em hospitais psiquiátricos.  

Esse sistema visa a integrar socialmente os indivíduos, permitindo a 

construção de sua autonomia através de um cotidiano que permite o morador, 

de acordo com suas necessidades e capacidades, estudar, trabalhar, realizar 

atividades domésticas e de lazer, enfim ter uma melhor qualidade de vida 

interagindo com a comunidade com a qual convive (BRASIL, 2004).  

 

QUEM PODE SE BENEFICIAR  

 

Portadores de transtornos mentais, egressos de internação psiquiátrica de 

longa permanência em hospitais cadastrados no SIH/SUS, que permanecem 

no hospital por falta de alternativas que viabilizem sua reinserção no espaço 

comunitário. 

Egressos de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, em 

conformidade com decisão judicial (Juízo de Execução Penal).  
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Articulação das Leis e Cuidados aos Portadores de Transtorno Mentais 

 

 

 

Existe uma articulação das leis e portarias no sentido de direcionar recursos e 

atenção para ações no território, estimulando a inserção e a realização de 

cuidados aos portadores de transtorno mental na comunidade. 

 

REGULAMENTAÇÃO DOS SRTs  

 

Lei Federal n.º 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais, redirecionando o modelo 

assistencial em saúde mental (especialmente artigo 5º). 

Lei n.º 10.708/2003, que institui o auxílio reabilitação para pacientes egressos 

de internações psiquiátricas (Programa De Volta Para Casa). 

Diretrizes de redução de leitos constantes nas Portarias GM n.º 52 e 53/2004, 

do Ministério da Saúde, que estabelecem a redução progressiva de leitos 

psiquiátricos no País. 

Portaria n.º 106/2000, do Ministério da Saúde, que introduz os Serviços 

Residenciais Terapêuticos no SUS para egressos de longas internações, sendo 

essas devendo estar inseridas em espaços urbanos e vinculadas aos serviços 

ambulatoriais especializados em saúde mental, devendo contar com uma 

equipe multiprofissional com capacitação e experiência em reabilitação 

psicossocial.  
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Portaria n.º 1.220/2000, que regulamenta a portaria 106/2000, para fins de 

cadastro e financiamento no SIA/SUS. 

 

 

FINANCIAMENTO E FATURAMENTO 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH) 

Com estes recursos, os municípios proverão infra-estrutura e   

acompanhamento necessários aos usuários, por meio de sua rede de saúde 

mental. 

 

 

QUAIS SÃO OS TIPOS DE SRTs EXISTENTES? 

 

SRT I – O acompanhamento na residência é realizado conforme recomendado 

nos programas terapêuticos individualizados dos moradores e também pelos 

Agentes Comunitários de Saúde do PSF, quando h o u v e r. Devem ser 

desenvolvidas, junto aos moradores, estratégias para obtenção de moradias 

definitivas na comunidade. 

É necessário apenas a ajuda de um cuidador (pessoa que recebe capacitação 

para este tipo de apoio aos moradores: trabalhador do CAPS, do PSF, de 

alguma instituição que faça esse trabalho do cuidado específico ou até de 

SRTs que já pagam um trabalhador doméstico de carteira assinada com  

recursos do De Volta Para Casa).  

  

 

SRT II – Em geral, cuidamos de nossos velhos, doentes e/ou dependentes 

físicos, inclusive com ajuda de profissionais: o SRT II é a casa dos cuidados 

substitutivos familiares desta população institucionalizada, muitas vezes, por 

uma vida inteira. 

O suporte focaliza-se na reapropriação do espaço residencial como moradia e 

na inserção dos moradores na rede social existente. Constituída para clientela  
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Novo Olhar do Município de Franco da Rocha no Acolhimento do Serviço 

de Residência Terapêutica (SRT)  Tipo II. 

 

A Prefeitura de Franco da Rocha em parceria com o Instituto Alpha de 

Medicina para Saúde em consonância com os princípios da reforma 

psiquiátrica conforme preconizado na Portaria 106/2000 que regulamenta a 

criação de SRT, implementou em 28 de setembro de 2017 o Serviço de 

Residência Terapêutica  Tipo II - SRT de acordo com os critérios estabelecidos 

pelo censo de 2010 realizado pelo DRS I / SP (Departamento Regional de 

Saúde da Grande SP ). 

O Objetivo é de integrar socialmente os indivíduos, permitindo a construção de 

sua autonomia através de um cotidiano que permite o morador, de acordo com 

suas necessidades e capacidades, estudar, trabalhar, realizar atividades 

domésticas e de lazer, enfim ter uma melhor qualidade de vida interagindo com 

a comunidade com a qual convive (BRASIL, 2004). 

A construção de um espaço com a escuta qualificada para essa população alvo 

exige uma equipe com perfil acolhedor e motivado para exercer o papel de 

facilitadores no desenvolvimento da autonomia de cidadãos e cidadãs que um 

dia foram excluído da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo segue relatório das atividades executadas na Residência 

Terapêutica  - SRT I.  
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Composição da Equipe multidisciplinar 

 
Quadro 1 – Número de funcionários da equipe do Serviço Residencial 
Terapêutico - SRT II por Função:  

 
Função 

 

 
Quantidade 

 
Competência 

 
 
 
 

Cuidador de Saúde 
 

(CBO: 5162-20) 
 

 
 
 
 
 

1. Portaria Nº 857, DE 22 DE AGOSTO DE 
2012 

Ações de acompanhamento no campo da 
desinstitucionalização e da reabilitação psicossocial, 
com foco no resgate cuidadoso das dimensões do 
morar, propiciando a construção de um espaço 
promotor de autonomia e ressignificação cotidiana. 
Devem oportunizar vivências de escolhas, 
protagonismo na caracterização dos espaços, 
resgate da convivência comunitária e reinserção 
social (trabalho, lazer, educação, entre outros), 
sempre de forma articulada à rede de saúde 
disponível no território.  

 
Técnico de 

Enfermagem em 
Saúde Mental 

 

(CBO: 3222‐20) 

 

 
 
 
 
 
 

 Participar do planejamento da 
proposta terapêutica de 
atendimento às pessoas em 
sofrimento psíquico e/ou uso 
prejudicial de álcool e drogas. 

 Inter-relações Funcionais com 
outras ocupações (Enfermeiro, 
Médico, Psicólogo, Terapeuta 
ocupacional, Educador físico, 
Assistente social e ACS). 

 Contribuir na elaboração e 
execução de projetos terapêuticos 
singulares 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

11 
 

Razão Social: Instituto Alpha de Medicina para Saúde - CNPJ: 14.512.229/0001-10 

Endereço: Alameda Itapecurú, 645/ Sala 1.230, Alphaville -Barueri/SP CEP.: 06454-080 

Telefone: (11) 4193 5660 / E-mail: contato@alphainstituto.com.br 

Site: www.alphainstituto.com.br 

 

 

 
Função 

 

 
Quantidade 

 
Competência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar de Serviços Gerais 
 

(CBO: 5143-20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Executar trabalhos de limpeza 
e conservação em geral 
(dependências internas e 
externas da Unidade), 
utilizando os materiais e 
instrumentos adequados, e 
rotinas previamente definidas.  

 Efetuar a limpeza e 
conservação de utensílios, 
móveis e equipamentos em 
geral, para mantê-los em 
condições de uso. 

  Executar atividades de copa.  

 Separar os materiais 
recicláveis para descarte 
(vidraria, papéis, resíduos 
laboratoriais)  

 Atender ao telefone, anotar e 
transmitir informações e 
recados, bem como receber, 
separar e entregar 
correspondências, papéis, 
jornais e outros materiais.  

 Reabastecer os banheiros 
com papel higiênico, toalhas e 
sabonetes.  

 Controlar o estoque e sugerir 
compras de materiais 
pertinentes de sua área de 
atuação.  

 Desenvolver suas atividades 
utilizando normas e 
procedimentos de 
biossegurança e/ou segurança 
do trabalho. 

   Executar o tratamento e 
descarte dos resíduos de 
materiais provenientes do seu 

local de trabalho.  Executar 
outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade ou a 
critério de seu superior. 

 Colaborar com os técnicos de 
sua área de atuação na 
elaboração de seus serviços.  
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Supervisora Residência 

Terapêutica 
 

(CBO: 4101-05) 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Participar do planejamento da 
proposta terapêutica de 
atendimento às pessoas em 
sofrimento psíquico. 
Inter-relações Funcionais com 
outras ocupações (Enfermeiro, 
Médico, Psicólogo, Terapeuta 
ocupacional, Educador físico, 
Assistente social e ACS). 
Contribuir na elaboração e 
execução de PTS. 

1
 

Fazer compras e 
supervisionar a saída do 
estoque. 

 Elaborar o cardápio sugerido 
pela nutricionista com o 
coordenador de projetos e 
equipe multidisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

Equipe Multidisciplinar e Escuta Qualificada na Atenção a 
Integralidade do Cuidado dos Moradores da SRT. 

 

A partir da IX Conferência Nacional de Saúde em 1992, o tema 
humanização vem passando por discussões, sendo instituída a Política 
Nacional de Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS), 
operacionalizada através do resgate dos fundamentos básicos que norteiam as 
práticas de saúde, reconhecendo os gestores, trabalhadores e usuários como 
sujeitos ativos e protagonistas das ações de saúde (1). 

A escuta qualificada conceituada pelos sujeitos traz, sua essência, ou 
seja, mostra adesão aos conceitos e pressupostos advindos da PNH. É preciso 
ouvir na sua Integralidade. 

A Escuta Qualificada significa, num primeiro momento, acolher toda 

queixa. Mais do que isto, é preciso ajudá-lo a reconstruir/resignificar (e 

                                                           
PTS – Projeto Terapêutico Singular 
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respeitar) os motivos que ocasionaram o seu adoecimento e as correlações 

que estabelece entre o que sente e a vida – as relações com seus afetos e 

desafetos. Pode não ser possível fazer uma escuta detalhada o tempo todo, 

mas é possível o olhar para estes moradores que foram excluídos um dia da       

Neste contexto, saber fazer escutas qualificadas refere-se às habilidades que 

definem as dimensões de competência. Habilidades essas, esperadas dos 

profissionais de saúde para que se obtenha um desempenho direcionado para 

a aplicação produtiva do conhecimento em questão, sem preconceitos e sem 

discriminação.  

Programação da Rotina Diária da SRT: 

Pela manhã: Realização do auto cuidado, preparação do café da manhã, 

medicação, organização e limpeza do quarto com os moradores, plano de 

cuidado dos sinais vitais. 

Tarde: Preparação do almoço, arrumação da mesa com os moradores, 

arrumação da cozinha com os moradores, higiene oral, atividades lúdicas. 

Noite: Preparação do jantar, organização da cozinha, medicações e higiene 

pessoal. 

 

Quadro atual dos moradores da SRT I  

 

 

NOME 

 

DATA DE 

NASC 

 

IDADE 

 

SEXO 

 

CID 

1- Antonio Rosas Satílio     

2- Cosmo Galdino de Souza     

3- Guiberto de Souza     

4- João Pinheiro     

5- José Francisco Russi     

6- José Pereira do Nascimento     

7- Mauro Estanislau da Silva     

8- Moacir Paulo Raimundo     

9- Waltemir Irineu dos Reis     

10-      
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Plano de Ação do Serviço de Residência Terapêutica  SRT II 

           

Objetivo Geral 

 

 

 

Atividades Previstas 

Atividades Realizadas 

Satisfatória 

Parcial 

Não Realizada 

 

1 

     

Promover o Vínculo    

entre a equipe e 

Moradores da RT 

 

 

Rodas de Conversas 

Caminhadas 

Cuidado Pessoal 

 

Realizada - Satisfatória 

Realizada - Satisfatória 

Realizada – Satisfatório 

 

2 

 

Articulação com a 

Rede. (Saúde) 

 

Visitas técnicas ESF 

Encaminhamentos e 

realização de exames 

Roda de Conversa 

Não Realizada 

Realizada – Satisfatório 

 

Realizada – Satisfatória  

 

3 

 

Articulação com a 

Intersetoriedade e 

Comunidade. 

(Conhecer o 

Território) 

Visitas Técnicas na Rede 

Encaminhamentos 

Passeios no bairro 

 

Realizada – Parcial 

Realizada – Satisfatório 

Realizada – Satisfatório 

 

 

 

4 

Realizar PTS 

(Projeto Terapêutico 

Singular) 

Atividade realizada com o 

Caps e supervisionado pela 

Dra  (Psiquiatra do Caps). 

Realizada- Parcial 

Alguns moradores ainda 

não estão inseridos nos 

processos de trabalho 

 

 

CARDÁPIO 

 

Além das atividades diárias no mês de JANEIRO foram realizadas: 

 Caminhadas na região; 

 Rodas de conversa; 
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 Preparo para o Ano Novo; 

 Participação de reuniões com a enfermagem do CAPS; 

 Participação de reuniões com o CAPS e a psicóloga da 

prefeitura; 

 Atividades lúdicas (jogos de dominó); 

 Atuação na interlocução dos moradores em lojas de 

conveniências, farmácias e outros; 

 Acompanhamento com moradores para recebimento de seus 

benefícios no banco. 

 Acompanhamento do morador Guiberto no processo de 

desinstitucionalização no CAPS através de atividades. 

 Acompanhou de morador Guiberto em consulta com o psiquiatra 

do CAPS, para acompanhamento das suas alterações 

comportamentais. 

 Retirada dos medicamentos dos morados na farmácia da praça 

da saúde e no auto custo do Juqueri. 

 Encaminhamento dos moradores Jose Russo e Jose Pinheiro, no 

UPA, devido problemas respiratórios. 

 

 

Plano de Ação do Serviço de Residência Terapêutica  SRT II 

           

Objetivo Geral 

 

 

 

Atividades Previstas 

Atividades Realizadas 

Satisfatória 

Parcial 

Não Realizada 

 

1 

     

Promover o Vínculo    

entre a equipe e 

Moradores da RT 

 

 

Rodas de Conversas 

Caminhadas 

Cuidado Pessoal 

Rodas musicais 

 

Realizada - Satisfatória 

Realizada  Satisfatório 

Realizada  Satisfatório 

Realizada  Satisfatório 

 

2 

Articulação com a 

Rede. (Saúde) 

 

Encaminhamentos e 

realização de exames 

 

Realizada – Satisfatório 

(03 moradores) 
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3 

 

Articulação com a 

Intersetoriedade e 

Comunidade. 

(Conhecer o 

Território) 

Visitas Técnicas na Rede 

Encaminhamentos 

 Roda de conversa 

Passeios no bairro 

Inserção nas políticas públicas 

 

Realizada – Parcial 

Realizada – Satisfatório 

Realizada – Parcial 

Realizada – Satisfatório 

Realizada -  Parcial 

 

 

4 

 

Desenvolver o 

Projeto Terapêutico 

Singular - PTS) 

 

Atividade realizada com o 

Caps e supervisionado pela 

Dra Agnes Meri 

Yasuda(Psiquiatra do Caps). 

 

Realizada – Parcial 

Não são todos os 

moradores que 

participam das 

atividades 

 

 

Capacitação Técnica da Equipe e Rodas de Conversa: 

1- Reunião mensal com colaboradores para discutir a rotina da SRT e 

elaborar um plano que consiga atender a singularidade dentro do 

espaço coletivo; 

2 - Rodas de Conversa de manejo e ressignificação de Vida;  

3 - Higiêne e Manejo adequado com as roupas;  

4 - Manejo adequado para acompanhar e orientar escovação e higiene        

bucal; 

5 -  Manejo das medicações prescritas pelo psiquiatra do Caps.  

 

 

.Observação: Todos os moradores com exceção do morador Guiberto, 

possuem a liberdade de ir e vir da RT, e usufruem seu benefício financeiro 

Loas de tal modo que o consomem da maneira que acha adequado. 

 

 

 

 

Atividades no Período 
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Participação de atividades no CAPS 
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Além das atividades diárias no mês de FEVEREIRO foram 

realizadas: 

 A conscientização do cuidado higiênico dos moradores. 

 Atividades lúdicas com os moradores. 

 Acompanhamento em caminhada na região (igreja, comércio, 

feira, praça,, etc...) 

 Realizaram o dia do pastel 

 Interlocução do cuidado junto a diferentes atores: CAPS, médicos 

de diferentes especialidades, justiça, instituições sociais e 

financeiras, entre outras.  

 Preparação dos documentos dos moradores para serem 
entregues ao CRAS. 

 Compra dos medicamentos que não tinham na farmácia da praça 

da saúde com o benefício dos moradores 

 Acompanhamento de morador a UPA e em consulta com o 

psiquiatra do CAPS, para análise das alterações 

comportamentais. 

  Acompanhamento dos moradores em caminhadas pela região. 
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 Interlocução dos moradores em lojas de conveniências e 

farmácias. 

 Roda de conversa com os moradores para conscientização do 

cuidado de higiene pessoal como: higiene corporl, escovação dos 

dentes, e o uso contínuo de produtos higiênicos como perfumes e 

desodorantes. 

 Orientação e acompanhamento de morador na retirada do 

benefício mensal no banco. 

 Atuação na interlocução dos moradores em lojas de 

conveniências e farmácias. 

  Conduzir Morador no processo de desinstitucionalização no 

CAPS através de atividades. oi 

 Realização de reunião com prefeitura, empresa e 

funcionários da RT 1 e 2, para melhorias na casa. 

 Consultas médicas para moradores José Pereira do 

Nascimento na UPA  com Medicação e Receita, Moacir Paulo 

Raimundo na UPA com receita e orientação. 

 

Caminhadas na vizinhança. 
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Participação nas atividades no CAPS 
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Além das 

atividades diárias 

no mês de 

MARÇO foram realizadas: 

 Realização de almoço (feijoada para domingo de 

Páscoa) 

 Conscientização no cuidado de higiene dos 

moradores, e nos cuidados de higiene. 

  Atuação na interlocução dos moradores em lojas de 

conveniências e farmácias, a fim de instruí-los para uma futura 

independência em seu processo de socialização. 

  Acompanhamento dos moradores na festa de carnaval no CAPS. 

 Orientação e acompanhamento do morador Waltemir na retirada 

do seu benefício mensal no banco. 

 Condução de todos os moradores ao banco para realizar a 

atualização do cadastro (prova de vida) para que permaneçam 

recebendo o benefício financeiro.  

 Acompanhamento da dinâmica de cada morador e suas relações 

na casa.  
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 Atuação como interlocutor do cuidado junto a diferentes atores: 

CAPS, médicos de diferentes especialidades, justiça, instituições 

sociais e financeiras, entre outras.  

 Encaminhamento de moradores para especialidades médicas 

(endocrinologista, ortopedista, cirurgião 

 Realização de caminhadas diárias, atividade musical,  

 Realização de atividades lúdicas no CAPS. 

 Foi solicitada a secretaria de saúde um profissional de nutrição 

para elaborar a dieta dos moradores de forma mais equilibrada. 

 

Participação de atividades no CAPS 
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Além das atividades diárias no mês de ABRIL foram realizadas 

 

 Realizado dia do Pastel.  

 Conscientização dos cuidados de higiene 

 Atuação na interlocução dos moradores em lojas de 

conveniências, supermercados e farmácias, a fim de instruí-los. 

 Realizado orçamento dos utensílios domésticos que faltam na 

residência em lojas para compra. 
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  Auxiliou na compra de materiais de artesanato para o morador 

Waltemir. 

 Realizou a compra dos medicamentos dos moradores com o 

dinheiro do benefício, pois não conta na rede. 

 Realizado instruções sobre a vestimenta de alguns moradores 

que possuem problemas de articulações. 

 Realizado avaliação física e clínica dos moradores para a 

marcação de consultas. 

 Realização de caminhadas. 

 Retirada benefício de morador juntamente com cuidador. 

 Realizado cópia dos documentos dos moradores para a 

atualização do cadastro na prefeitura. 

 Realizado cópias dos documentos e entrega, para a atualização 

dos dados no CRAS da Vila Bazu. 

 Realizado levantamento dos dados dos prontuários dos 

moradores no CAPS para definir estratégias de manejo. 

 Atuou como interlocutor do cuidado junto a diferentes atores: 

CAPS, médicos de diferentes especialidades, justiça, instituições 

sociais e financeiras, entre outras.  

 Descrição do controle das medicações 

 Melhoras nas condições de higiene de dois pacientes Waltemir e 

Irineu dos Reis. 

 Paciente Cosmo Galdino de Souza recebeu orientação quanto à 

vestimenta e postura de caminhada. Aguardando consulta para 

ortopedia e vascular. 

 Pacientes passaram por consulta médica 

 Paciente José Pereira do Nascimento passou em consulta na Upa 

devido ao problema de hemorróida. 

 Morador realiza suas atividades de pintura no CAPS  

 Realizado tarde musical 
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 Paciente realiza oficina de tapetes 

 

Atividades no Período 

Realizado almoço de páscoa. 

 

 

 

 

Realização de atividades lúdicas e oficinas no CAPS 
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Além das atividades diárias no mês de MAIO foram realizadas: 

 

  Conscientização no cuidado com higiene corporal (Banho, 

escovação dos dentes, e no uso contínuo de produtos higiênicos como perfume 

e desodorante) 

 Atividades lúdicas com os moradores( jogos de dominó) 

 Atuação na interlocução dos moradores em lojas de 

conveniências, supermercados e farmácias, afim de instruí-los, 

para uma futura independência em seu processo de socialização. 

 Realizado compra de utensílios domésticos que faltam na 

residência em lojas para compra, junto à empresa. 

  Realizado o auxílio na compra de materiais de artesanato para o 

morador Waltemir. 
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 Realizado compra dos medicamentos dos moradores com 

maiores dificuldades social com o dinheiro de seus benefícios. 

 Realizado instruções sobre a vestimenta de alguns moradores 

que possuem problemas de articulações. 

 Conduzido o Morador Guiberto no processo de 

desinstitucionalização no CAPS através de atividades e pequenas 

caminhadas pela vizinhança. 

 Orientado e acompanhado morador Waltemir na retirada do seu 

benefício mensal no banco. 

 Realização de reuniões, junto ao CAPS e empresa 

para melhorias na RT. 

 Controle das medicações diárias 

 Encaminhamento dos pacientes em consultas 

médicas 

 

 

 

Atividades no Período 

Realizaram caminhadas na vizinhança 
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Participação de atividades no Caps 

 

. 
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Além das atividades diárias no mês de JUNHO foram realizadas 

  Realizado conscientização do cuidado higiênico dos moradores. 

 Atividades lúdicas com os moradores. 

 Conduziu os moradores em caminhadas na região. 

 Realizado festa junina . 

 Conduzido os moradores para festa junina no CAPS II de Franco 

da Rocha. 

 Atuação na interlocução dos moradores em lojas de 

conveniências, supermercados e farmácias, afim de instrui-los, 

para uma futura independência em seu processo de socialização. 

 Realizado auxílio na compra de materiais de artesanato para o 

morador Waltemir. 

 Realizado compra dos medicamentos dos moradores com 

maiores dificuldades social com o dinheiro de seus benefícios. 

 Conduzido Morador Guiberto no processo de 

desinstitucionalização no CAPS através de atividades e o 

acompanhamento de pequenas caminhadas pela vizinhança. 

 Orientou e acompanhei o Morador Waltemir na retirada do seu 

benefício mensal no banco. 

 Participação de reuniões, junto ao CAPS e empresa para 

melhorias na RT. 

 Recebido cartões de benefícios de 5 moradores da 

residência . 

 

 Realizado encaminhamentos de pacientes a exames 

 

 Realizado controle de medicações 

 

Atividades no Período 

Realizaram caminhas no parque e uma festa junina. 
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Atividades no Caps 
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Além das atividades diárias no mês de JULHO foram realizadas 

  A conscientização do cuidado higiênico dos moradores. 

  Atividades lúdicas com os moradores. 

 Conduzido moradores em caminhadas na região. 

 Realizado compra dos medicamentos dos moradores com 

maiores dificuldades social com o dinheiro de seus benefícios. 

  Orientado e acompanhado morador ao banco para desbloqueio 

de cartão do benefício 

 Participação de reuniões com a empresa para melhorias na RT. 

 Encaminhamento de moradores a consultas 

 Realizado controle de medicamentos 

 

Atividades no Período 

 Foram realizadas caminhadas na vizinhança. 
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Realizado atividades no Caps 
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Além das atividades diárias no mês de AGOSTO foram realizadas: 

 

  

 Conscientização do cuidado higiênico dos moradores. 

  Atividades lúdicas com os moradores. 

  Acompanhamento em caminhada da região. 

 Trabalhou com a adaptação dos moradores na nova casa. 

 Conscientização do cuidado higiênico dos moradores, os 

incentivando a atuar com frequência nos cuidados básicos como: 

tomar Banho, escovação dos dentes, e no uso contínuo de 

produtos higiênicos como perfumes e desodorantes. 

 Atuação na interlocução dos moradores em lojas de 

conveniências, supermercados e farmácias, afim de instrui-los, 

para uma futura independência em seu processo de socialização. 

 Realização de compra dos medicamentos dos moradores com 

maiores dificuldades social com o dinheiro de seus benefícios. 

 Realizado lista de compras de moveis e utensílios para a nova 

residência 

 Adaptação dos moradores na nova casa. 

 Controle mensal das medicações 

 

Atividades no Período 

Realizaram caminhas na vizinhança a comemoração do aniversariante 

do mês e a organização dos quartos na nova casa. 
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Atividades no Caps. 
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Além das atividades diárias no mês de SETEMBRO foram realizadas 

 Conscientização do cuidado higiênico dos moradores. 

  Atividades lúdicas com os moradores. 

 Trabalho de adaptação dos moradores na nova casa e 

vizinhança. 

 Realizado compra dos medicamentos dos moradores com 

maiores dificuldades social com o dinheiro de seus benefícios. 

 Participação de reuniões com os secretários e gerentes da saúde 

de Franco da Rocha, para melhoria do atendimento dos 

moradores das RTS nas unidades de saúde. 

 Trabalho de adaptação dos moradores na nova residência. 

  Acompanhado moradores a médico 

 Acompanhamento do processo de entrega da antiga casa 

alocada, junto com a empresa e prefeitura. 

 Controle mensal das medicações 

 

 

Atividades no Período 

Realizado caminhadas na vizinhança.  

Comemoração do aniversariante do mês e seus familiares. 
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Atividades no Caps 

 

 

 

 

 

Além das atividades diárias no mês de  OUTUBRO foram realizadas 

 Conscientização e auxilio do cuidado higiênico dos moradores. 

  Atividades lúdicas com os moradores. 

 Atuação na interlocução dos moradores em lojas de 

conveniências, supermercados e farmácias, afim de instrui-los, 

para uma futura independência em seu processo de socialização. 

 Realizado compra dos medicamentos dos moradores com 

maiores dificuldades social com o dinheiro de seus benefícios. 

  Acompanhamento de morador ao banco para retirada do novo 

cartão. 

 Atuação na interlocução de moradores João Pinheiro e Moacir 

Paulo Raimundo na conversa com o oficial de justiça. 

 Recebido visita do Instituto de Saúde de São Paulo com o 

objetivo de incluir histórias dos moradores no caderno 

Psicossocial. 
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 Realização de oficina feita pelo Instituto de Saúde de São Paulo 

no CEFOR.  

 Recebido visita da vigilância sanitária na residência devido às 

queixas da vizinhança. 

 Realizado controle de medicações. 

 Acompanhamento de moradores a consultas médicas  

 

Atividades no Período 

Alguns dos moradores realizaram caminhadas na vizinhança e no centro 

da cidade sem acompanhante. 
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Atividades no Caps 
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Além das atividades diárias no mês de NOVEMBRO foram 

realizadas 

 Atuou na interlocução dos moradores em lojas de conveniências, 

supermercados e farmácias, a fim de instruí-los, para uma futura 

independência em seu processo de socialização. 

 Conscientização do cuidado de higiene dos 

moradores,  

 Realizado compra dos medicamentos dos 

moradores com maiores dificuldades com o dinheiro de seus 

benefícios. 

 Realizado auxílio na compra de materiais de artesanato para 

morador 

  Acompanhamento de morador Waltemir no banco, para retirada 

do seu benefício. 

           Realizado instruções sobre a vestimenta de alguns moradores que 

possuem problemas de articulações. 

 Controle mensal das medicações 

.  

Atividades no Período 

Alguns moradores realizaram a busca dos medicamentos na farmácia da 

cidade; auxiliou na montagem da árvore de natal e participou e atividades 

domésticas. 
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Atividades no Caps 
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Além das atividades diárias no mês de DEZEMBRO foram 

realizadas 

 Cuidados com higiene corporal  

 Orientação na compra de alimentos, nos passeios realizados 

sozinhos pela cidade.  

 Realização de compra dos medicamentos dos moradores 

com maiores dificuldades com o dinheiro de seus benefícios. 

  Acompanhamento de morador ao banco, para retirada do 

seu benefício. 

 Acompanhamento para realização de exames 

 Acompanhamento para atividades no Caps 

 Houve a visita da Dra. Katia da UBS, todos os moradores foram 

reavaliados; foi feita a renovação de receitas e alguns moradores 

receberam encaminhamento para outras especialidades. 

 

Atividades no Período 

Realizaram a ceia de natal e comemoração do aniversariante do mês. 
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Foram de uma a duas vezes por semana ao CAPS e participaram de 

atividades lúdicas e oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

   

 

 

  Nada mais a acrescentar, finalizamos o presente relatório referente ao Serviço 

de Residência Terapêutica I (01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2018) 
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Segue relatórios mensais das atividades executadas na Residência 

Terapêutica  - SRT II.  

 

Além das atividades diárias no mês de JANEIRO foram realizadas: 

 Realizado um lanche da tarde para recepcionar a chega dos 

moradores no dia 11/01/2018 e um almoço no dia 12/01/2018.  

 Encaminhado moradores para consulta médica no Caps II 

 Realizado os cuidados higiênicos dos moradores, os incentivando 

a atuar com freqüência nos cuidados básicos como: Tomar 

banho, escovação dos dentes, e no uso continuo dos produtos 

higiênicos como perfume e desodorantes 

 No dia 22/01 alguns moradores foram ao CAPS para atividades 

artesanais 

 No dia 24 /01 tiveram atividade no centro cultural  

 Os moradores estão passando por adaptação na 

nova residência  

 Atento à dinâmica de cada morador e as suas relações na casa. 

Atuou ainda como interlocutor do cuidado junto a diferentes 

atores: CAPS, médicos de diferentes especialidades, justiça, 

instituições sociais e financeiras, entre outras 

 Realizado o controle de medicação diária dos moradores 

 

 Os moradores realizam 2 visitas ao CAPS na 

segunda-feira e quarta-feira sendo que na segunda-feira 

participaram do grupo de convivência e na quarta-feira fazem 

oficina e artesanato. 
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Além das atividades diárias no mês de FEVEREIRO foram 

realizadas: 

  

 Dia 11/02 foi oferecido um lanche da tarde com guloseimas 

trabalhando a socialização e autonomia dos moradores    

 

 Dia 25/02 foi realizado um almoço especial para todos os 

moradores  

 

 

 Todos os moradores foram para o CAPS II acompanhado pelo 

técnico de enfermagem para realização de atividades artesanais  

 Realizado os cuidados higiênicos dos moradores, os incentivando 

a atuar com frequência nos cuidados básicos como: Tomar 

banho, escovação dos dentes, e no uso continuo dos produtos 

higiênicos como perfume e desodorantes. 

 No dia 13/02 todos os moradores tiveram atividades no centro 

cultural  

 O morador Paulo mineiro fez uma caminhada pela vizinhança  

Atuação como interlocutor do cuidado junto a diferentes atores: CAPS, 

médicos de diferentes especialidades, justiça, instituições sociais e financeiras, 

entre outras.  

 Realização do controle de medicações 

 

Os moradores fazem uso de medicações continuas clinicas e 

psiquiátricas. É realizada a busca de medicação no CAPS, é feita a separação 

diariamente para cada morador adequadamente acondicionar medicação no 

armário. 

 Todos os moradores receberam orientação sobre a postura e a nova 

adaptação na residência  
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 Nair Hugo recebeu a orientação sobre sua postura de caminhada devido 

aos seus problemas articulares 

 Pacientes encaminhados para realização de consultas de 

especialidades 

 Solicitado a secretaria de saúde um profissional de nutrição para 

elaborar a dieta dos moradores de forma mais equilibrada. 

 

 

Além das atividades diárias no mês de MARÇO foram realizadas: 

 

 No mês de março foi realizado um almoço especial para o 

domingo de Páscoa  

 

 Todos os moradores foram para o CAPS II 

acompanhado do técnico de enfermagem para consulta com 

especialidade psiquiatra. 

 Foi realizado os cuidados higiênicos dos moradores, os 

incentivando a atuar com frequência nos cuidados básicos como: 

Tomar banho, escovação dos dentes, e no uso continuo dos 

produtos higiênicos como perfume e desodorantes. 

 Encaminhados moradores para o grupo de convivência no CAPS 

II 

 Encaminhados moradores para participarem da oficina no CAPS 

II 

 Atuação como interlocutor do cuidado junto a diferentes atores: 

CAPS, médicos de diferentes especialidades, justiça, instituições 

sociais e financeiras, entre outras.  

 Realizado controle de medicações 
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 Encaminhados a consultas médicas de especialidades 

 Solicitado a secretaria de saúde um profissional de nutrição para 

elaborar a dieta dos moradores de forma mais equilibrada. 

 Na segunda-feira os moradores participaram do grupo de 

convivência. 

 Na quarta-feira as moradoras realizam atividades de artesanato 

no Caps. 

 

 

 Além das atividades diárias no mês de ABRIL foram 

realizadas: 

 

 Realizado uma feijoada para sociabilização e atentar para 

autonomia dos moradores 

 

 No dia 03/04 foi realizado um passeio no centro cultural com as 

atividades artesanais 

 No dia 04/04 os moradores foram juntos ao CAPS para atividades 

artesanais 

 No dia 06/04 a dona Maria Helena foi a consulta psiquiátrica 

acompanhada pelo Técnico de Enfermagem  

 Dia 10/04 tiveram atividades no centro cultural  

 Realizado controle de medicações diárias 

 Encaminhado pacientes para consultas médicas de 

especializadas: 

 Solicitado a secretaria de saúde um profissional de nutrição para 

elaborar a dieta dos moradores de forma mais equilibrada. 
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 Os moradores fazem visitas ao CAPS, na segunda-

feira e na quarta-feira. Sendo na segunda-feira participação do 

grupo de convivência e na quarta-feira realização de oficina. 

 

 

 

Além das atividades diárias no mês de MAIO foram realizadas: 

 

 Realizados Almoço especial no Domingo dia 27 para trabalhar a 

autonomia dos moradores 

 Conscientização do cuidado higiênico dos moradores a atuar com 

frequência nos cuidados básicos como banho, escovação dos 

dentes e no uso continuo dos produtos higiênicos. 

 Acompanhamento da renovação de receitas no CAPS   

 Acompanhamento de retirada das medicações junto com o 

Técnico de Enfermagem. 

 Recebemos doações de roupas de um bazar beneficente.  

 Passeio ao Parque Benedito Fagundes Marques na 

comemoração do dia Antimanicomial( 18 de maio) 

 Controle de medicações 

 Realizado cuidados de enfermagem com morador 

que está com ferimento em MSD (mão)  

 Encaminhado moradores para realizarem exames de 

especialidades.  

 Solicitado a secretaria de saúde um profissional de nutrição para 

elaborar a dieta dos moradores de forma mais equilibrada. 

 Participação nas segundas feiras em atividade no 

Caps - Grupo de convivência. 

 Participação as quartas feiras em atividade no Caps 

artesanato. 
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 Além das atividades diárias no mês de JUNHO foram 

realizadas: 

 

 Realizado café da manhã no sábado dia 16 com comidas típicas 

em comemoração ao dia de São João. 

 Encaminhado moradora ao banco para definir  sua aposentadoria, 

acompanhada pelo irmão  

 Dia 06/06 encaminhado moradores para consultas com 

especialidade 

 Dia 20/06 todos os moradores foram para a festa junina no CAPS, 

acompanhados por cuidadora. 

 Dia 30/06 foi realizado festa junina na residência, com a visita dos 

moradores da RT1 e familiares. 

 Realizado controle de medicações 

  

 Encaminhado os moradores para Campanha de vacinação contra 

a gripe 

 Solicitado a secretaria de saúde um profissional de nutrição para 

elaborar a dieta dos moradores de forma mais equilibrada. 

 Encaminhado moradores as segundas-feiras no Caps para 

participarem do grupo de convivência 

 Encaminhado moradores nas quartas-feiras para participarem do 

grupo de oficina artesanal   
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Além das atividades diárias no mês de JULHO foram realizadas: 

 

 

 Dia 09/07 realizado a atenção a integralidade dos cuidados com 

corte de cabelo e barba dos moradores 

 22/07 foi servido um almoço especial para todos os moradores 

para trabalhar autonomia e socialização dos moradores 

 Dia 14/07 foi servido um café da manhã com bolo de milho para 

trabalhar autonomia e socialização dos moradores 

 Encaminhado moradores as segundas-feiras no Caps para 

participarem do grupo de convivência 

 Encaminhado moradores nas quartas-feiras para participarem do 

grupo de oficina artesanal   

 Dias 15, 21 e 27 comemoração dos aniversariantes do mês 

 Encaminhado moradores para exames de especialidade 

 Realizado controle de medicações  

 Solicitado a secretaria de saúde um profissional de nutrição para 

elaborar a dieta dos moradores de forma mais equilibrada. 

 Encaminhado moradores as segundas-feiras no Caps para 

participarem do grupo de convivência 

 Encaminhado moradores nas quartas-feiras para participarem do 

grupo de oficina artesanal   

 

 

 

 

. 
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Além das atividades diárias no mês de AGOSTO foram realizadas 

 Realizado café da manhã no Sábado dia 11 com bolo e torta para 

trabalhar socialização e autonomia dos moradores 

 Dia 06/08 encaminhado os moradores ao CAPS acompanhado 

pela técnica de enfermagem para aulas de artesanato 

 .Dia 08/08 os meninos foram ao CAPS acompanhado pela técnica 

de enfermagem para aula de convivência. 

 Dia 17 ida ao banco com moradores para fazer o desbloqueio do 

Bolsa família. 

 Dia 20 encaminhado 4 moradores ao banco para fazer o 

desbloqueio do Bolsa família. 

 Realizado controle de medicações 

 Encaminhado pacientes para exames de especialidade 

 

 

Além das atividades diárias no mês de SETEMBRO foram realizadas 

 Dia 9/09 oferecido um café especial com torta e bolo para 

trabalhar socialização e autonomia dos moradores 

 Dia13/09 realizado atenção a integralidade do cuidado com 

serviço voluntário de corte de cabelo e barba dos moradores  

 Dia 13/09 comemorado aniversário de moradora  

 Dia18 /09 realizado aula de dança com os moradores  

 Dia 23/09 oferecido um almoço especial para trabalhar 

socialização e autonomia dos moradores 

 Realizado os cuidados higiênicos dos moradores, os incentivando 

a atuar com freqüência nos cuidados básicos como: Tomar 

banho, escovação dos dentes, e no uso continuo dos produtos 

higiênicos como perfume e desodorantes 



  
 
 
 

58 
 

Razão Social: Instituto Alpha de Medicina para Saúde - CNPJ: 14.512.229/0001-10 

Endereço: Alameda Itapecurú, 645/ Sala 1.230, Alphaville -Barueri/SP CEP.: 06454-080 

Telefone: (11) 4193 5660 / E-mail: contato@alphainstituto.com.br 

Site: www.alphainstituto.com.br 

 Encaminhado moradores as segundas-feiras no Caps para 

participarem do grupo de convivência 

 Encaminhado moradores nas quartas-feiras para participarem do 

grupo de oficina artesanal   

 Controle de medicações dos moradores 

 Encaminhados moradores para exames de especialidades 

 Realizado reinserção social com caminhadas no território 

 Realizado dança e atividade física com moradores 

 

 

Além das atividades diárias no mês de OUTUBRO foram realizadas 

 

 Dia 03/10 realizado visita da psiquiatria e enfermeira do Caps na 

residência para acompanhamento dos moradores 

 10/10 Recebido novo morador na residência após 

desinstitucionalização nessa data. 

 Dia 14/10 realizado café da manhã especial para socialização e 

autonomia dos moradores 

 Dia 16/10 realizado atenção a integralidade do cuidado com 

serviço voluntário de corte de cabelo e barba dos moradores  

 Dia 25 /10 recebida visita do médico clínico dá UBS para exames 

de rotina dos moradores. 

 Dia 28/10 foi servido almoço especial para socialização e 

autonomia dos moradores 

 Encaminhado moradores as segundas-feiras no Caps para 

participarem do grupo de convivência 

 Encaminhado moradores nas quartas-feiras para participarem do 

grupo de oficina artesanal  
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 Encaminhado moradores para realização de exames com 

especialidades 

 Realizado controle das medicações 

 Realizado caminhadas com moradores 

 Realizado dança e atividade física com moradores    

 

Além das atividades diárias no mês de NOVEMBRO foram 

realizadas 

 Realizado caminhada com moradores pelo território 

 Dia 11/11 realizado um café da manhã especial para trabalhar 

socialização e autonomia 

 Realizado atenção a integralidade do cuidado com serviço 

voluntário de corte de cabelo e barba dos moradores  

 Dia 21/11 recebemos a visita da psiquiatria e enfermeira do Caps 

para acompanhamento dos moradores 

 Dia 25/11 foi servido um almoço especial. 

 Dia 26 /11 recebido visita do médico clínico dá UBS para exames 

de rotina dos moradores  

 Realizado controle de medicação dos moradores 

 Realizado acompanhamento dos moradores em consulta com 

especialidades 

 Reinserção Social com caminhadas no território 

 Realizado dança e atividade física com moradores 

 Encaminhado moradores as segundas-feiras no Caps para 

participarem do grupo de convivência 

 Encaminhado moradores nas quartas-feiras para participarem do 

grupo de oficina artesanal  

 Realizado atenção a integralidade do cuidado com serviço 

voluntário de corte de cabelo e barba dos moradores 
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 Além das atividades diárias no mês de DEZEMBRO foram 

realizadas 

 Dia 10 e 13 de dezembro encaminhado morador para o banco 

para receber o benefício bolsa família. 

 Realizado atenção a integralidade do cuidado com serviço 

voluntário de corte de cabelo e barba dos moradores  

 Encaminhado moradores as segundas-feiras no Caps para 

participarem do grupo de convivência 

 Encaminhado moradores nas quartas-feiras para participarem do 

grupo de oficina artesanal  

 Dia 20/12 recebido visita da psiquiatria na residência juntamente 

com  a enfermeira para acompanhamento dos moradores. 

 Realizado controle de medicação dos moradores 

 Encaminhado os moradores para realização de exames de 

especialidade 

 Realizada caminhada e atividades físicas com os moradores 

 Realizado passeio ao parque com os moradores  
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