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São Paulo, 28 de Julho de 2017.

Relatório Técnico de Supervisão Institucional da Casa de Isabel

A Supervisão Institucional da Casa de Isabel, foi realizada no dia 28 de Julho de 2017, na 1º

Delegacia de Pessoa com Deficiência – DDPPcD, situado a Rua: Brigadeiro Tobias, nº 527 –

Luz, São Paulo. 

Dando seguimento a Supervisão Institucional,  em primeiro lugar,  cumprimentei todos os

colaboradores  da  Casa  de Isabel  e  policiais  presentes.   Essa  Supervisão  com a  senhora

Coordenadora Rosália a mesma me informou sobre a reunião com os técnicos no objetivo de

memlhor  aprimoramento  e  qualificação  dos  relatórios,  através  dessa  reunião  técnica,

percebeu-se a necessidade de mudanças na estrutura do relatório / nomenclaturas.

 Assim  essa alteração ocorrerá no Relatório Inicial, Relatório de Acompanhamento e no PIA

–  Plano  Individual  de  Atendimento,  o  qual  será  uma  exigência  estarem  devidamente

preenchidos, o que servirá como diagnóstico para equipe. 

Houve nossa participação na Comissão da Secretaria da Pessoa com Deficiência.

Obtivemos a resposta da SUVIS – a qual mencionou que não somos consideramos um grupo

de risco, a vacina é reatrogenica, sendo contra indicada para algumas pessoas. Mesmo com a

improcedência a SUVIS se colocou a disposição para futuras ações populacionais futuras.

Realizamos a Discussão de Caso com a Assistente Social Edleia Nascimento, a qual referiu

o caso de usuário S. A. Talarico, 49 anos, nasc em 30/07/1967, Solteiro, Profissão: Ajudante

Geral e Escolaridade; 2ºGrau Incompleto.
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Diagnosticado  com o  CID  10  f20  (Esquizofrenia  Paranoide)  há  2  anos  vem sofrendo;

importunado,  por  alguns indivíduos que dentro de um bar,  xingam o, seguido de várias

ofensas.  Esses  afrontamentos  acontecem diariamente.  Cansado  das  humilhações,  S  vem

acionando a Policia Militar. Houve o comparecimento da equipe especializada no local no

dia 09 de Dezembro de 2016, seus familiares confirmam a veracidade dos fatos, a vítima

solicita apoio da equipe.

Conduta.: 

Realização da Visita Domiciliar no intuito de melhor compreender os fatos e contexto do

usuário; sensibilizar os envolvidos acerca do seu quadro de saúde mental. Entendemos como

importante levantar o histórico de saúde, tais como: consultas periódicas e especializadas.

Reforçando a apoio familiar e as ações de cuidado para com o indivíduo garantindo sua vida

comunitária. 

 Encerramos  a  supervisão  no  objetivo  de  estabelecer  a  apresentar  a  próxima  formação

continuada.

Atenciosamente,
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