RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1. APRESENTAÇÃO
1.1

– IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

NOME: ASSOCIAÇÃO ESSÊNCIA DE VIDA
ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, Nº 500 – Sala 8 – Galeria Oscar
Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC –CEP 89202-000.
TELEFONE: (47) 3028-3357
E-MAIL: essencia@essenciadevida.org.br e www.essenciadevida.org.br
NOME DO RESPONSÁVEL: Roberto Zacarias da Rosa – Presidente.

1.2

- FINALIDADES

Prestar serviços de assistência em saúde à pessoas com problemas associados ao uso nocivo e
dependência de álcool, tabaco e outras drogas que necessitem de afastamento por período prolongado
em caráter residencial, transitório e voluntário, na modalidade de COMUNIDADE TERAPÊUTICA.
1.3

– MISSÃO

Dar condições ao dependente químico de reabilitar-se biopsicossocial e espiritualmente,
manter-se reinserido na família, na sociedade, exercer a cidadania e melhorar sua qualidade de vida.
1.4

– VISÃO

Alcançar a excelência no acolhimento de dependentes químicos e familiares, por meio do
Programa de Acolhimento da Comunidade Terapêutica Essência de Vida.
1.5

– OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS

I.
Prestar atendimento a dependentes químicos, adolescentes e adultos, do sexo
masculino e/ou feminino.
II.
Dar condições ao dependente químico de reabilitar-se biopsicossocial e
espiritualmente e manter-se reinserido na família e na sociedade.
III.
Promover atividades para a qualificação profissional, geração de renda e oportunidade
de trabalho para o dependente químico.
IV.
Criar e manter grupos de apoio para familiares de dependentes químicos que estejam
em tratamento em qualquer das Unidades de Atendimento.

V.
Promover e participar de estudos, pesquisas, produção de subsídios científicos e
capacitação na área da dependência química e/ou estabelecer parceria com Universidades ou outros
organismos da comunidade científica com este fim.
VI.
Promover e participar de congressos, seminários, simpósios, cursos, palestras, debates
e outras atividades afins na área da dependência química.
VII.
Promover e participar de campanhas comunitárias, ações educativas de
conscientização e prevenção ao uso abusivo e dependência de álcool, tabaco e outras drogas.
VIII.
Desenvolver e aplicar projetos de prevenção ao uso abusivo e dependência de álcool,
tabaco e outras drogas em escolas, empresas privadas, instituições religiosas e outras.
IX.
Representar juntos às autoridades administrativas, executivas, legislativas e judiciárias
os interesses dos dependentes químicos em tratamento em qualquer das Unidades de
Atendimento.
X.
Firmar convênios, termos de parceria e cooperação, contratos de prestação de serviços,
com empresas privadas, organizações não governamentais ou órgãos públicos, nacionais ou
internacionais.
XI.
Criar, manter, ampliar e adequar as Unidades de Acolhimento como principal estrutura
socioassistencial e de saúde, estabelecendo para cada Unidade a Equipe Técnica, procedimentos e
normas de funcionamento. (ESTATUTO SOCIAL, 2014)

1.6 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Instituição conta com a organização
composta por uma Diretoria Executiva,
Conselho Fiscal, Equipe Técnica e
Voluntários:

ASSEMBLEIA
GERAL

DIRETORIA

CONSELHO
FISCAL

SEDE
ADMINISTRATIVA

COMUNIDADE
TERAPÊUTICA

COORDENAÇÃO
TÉCNICA

EQUIPE
TÉCNICA

VOLUNTÁRIOS

A Diretoria Executiva e Conselho Fiscal tem mandato de dois anos e atende as
disposições do Estatuto conforme descrito no Capítulo VI, da Estrutura e Funcionamento,
artigo 19º em diante.

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA - Gestão 2016/2018:
Roberto Zacarias da Rosa

Presidente

Neiva Maria Bellani Westrupp

Vice-Presidente

Mariane Valério Miranda

Primeira Secretária

Geni Bucci

Segunda Secretária

Roderlei Consolaro

Primeiro Tesoureiro

Ubirajara de Carvalho

Segundo Tesoureiro
CONSELHO FISCAL

Maycon da Silva

Titular

Emiliano Monich Nascimento

Titular

Maurício Miranda

Titular

Osmar Marques

Suplente

Tarcízio Della Giustina

Suplente

A Equipe Técnica é formada de profissionais contratados e voluntários que são responsáveis
pela execução do Programa de Acolhimento.

QUADRO DE PROFISSIONAIS
QTADE

FORMAÇÃO

VÍNCULO

CARACTERISTICAS

GRAU DE
FORMAÇÃO

1

Psicólogo

Voluntário

Quadro próprio

Superior

2

Psicólogos

Contratado

Quadro próprio

Superior

1

Assistente Social

Contratada

Quadro próprio

Superior

2

Assistente
Administrativo

Contratado

Quadro próprio

Ensino Médio

4

Monitores

Contratado

Quadro próprio

Ensino Médio

1

Nutricionista

Contratada

Quadro próprio

Superior

1

Enfermeira

Contratada

Quadro próprio

Superior

1

Cozinheira

Contratado

Quadro próprio

Ensino
Fundamental

1.7 FONTES DOS RECURSOS
Para a consecução de seus objetivos a ESSÊNCIA DE VIDA apresenta os seus recursos
divididos em três categorias: recursos públicos, privados e próprios, atendendo o disposto no Capítulo
III, artigo 7º do seu Estatuto Social.

Recursos Públicos

Os recursos públicos estão compostos por convênios, subvenções
e termos de parcerias com Órgãos Governamentais. Em 2020 a
Instituição obteve receita de recursos públicos por meio de
Convênio Federal (SENAPRED/MC), Convênio Estadual
(SES/SC Programa Reviver) e Convênio com a Secretaria
Municipal de Assistência Social de Joinville-SAS.

Recursos Privados

Os recursos privados estão compostos por doações de empresas
privadas e de pessoas físicas (colaboradores), projeto Adote uma
Vida, eventos promocionais e mensalidades particulares.

Recursos Próprios

Os recursos próprios são oriundos da prestação de serviços de
saúde em Comunidade Terapêutica e Ações de Promoção e
Prevenção em Saúde – Terapia Comunitária e seus
desdobramentos, com gratuidade.

Para complementar as informações sobre a aplicação dos recursos recebidos durante o
Exercício 2020, consultar os anexos 2 e 3, que trata do detalhamento das receitas, despesas
contabilizados conforme as Normas Básicas de Contabilidade - NBC.

1.8 – INFRAESTRUTURA
A Comunidade Terapêutica Essência de Vida está instalada em uma área total de 38.643,69
m2, no Município de Araquari/SC, num ambiente saudável, tranquilo e de interação com a natureza e
com as pessoas. Tem capacidade para acolhimento de 30 (trinta) dependentes químicos e possui uma
estrutura física composta dos itens abaixo:
QTDE

ESTRUTURA

QTDE

ESTRUTURA

5

Dormitórios para Acolhidos

1

Sala de TV

2

Dormitórios para monitores

1

Banheiro indiv. adaptado

1
1
1
1
2
1
1
1

Refeitório
Cozinha e despensa para mantimentos
Sala de leitura/biblioteca
Academia
Áreas multiuso
Sala de atendimento administrativo/interno
Sala de Reuniões
Sala de atendimento psicológico individual

3
2
1
1
1
1
2
1

Banheiros Individuais
Banheiros coletivos
Capela
Lavanderia
Quadra esportiva aberta
Horta
Containers/almoxarifado
Sala de Enfermagem

2. INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Atualmente a Comunidade Terapêutica tem como atividade preponderante a prestação de
serviços de assistência em saúde à pessoas com problemas associados ao uso abusivo e dependência

de álcool, tabaco e outras drogas que necessitem de afastamento por período prolongado em caráter
residencial, transitório e voluntário, na modalidade de COMUNIDADE TERAPÊUTICA e tem suas
atividades desenvolvidas conforme descrito abaixo:

2.1 – PROGRAMA DE ACOLHIMENTO
A abordagem básica na Comunidade Terapêutica é o acolhimento do indivíduo na sua
integralidade, levando em consideração suas potencialidades e a força presente na coletividade. Ao
vivenciar situações com seus semelhantes, a mútua ajuda torna-se fator relevante no processo
terapêutico. Na Comunidade Terapêutica as atividades da vida diária oferecem um currículo de
aprendizagem sobre o próprio eu, sobre o relacionamento com os outros e sobre a retomada de
comportamentos, atitudes e valores de uma vida saudável.
Os serviços oferecidos na Comunidade Terapêutica não se restringem apenas ao acolhimento
dos indivíduos que usam tabaco, álcool ou drogas, mas também no atendimento aos familiares. A
Comunidade Terapêutica se empenha em manter as principais características da família funcional para
proporcionar ordem à vida cotidiana; atenção amorosa por meio da segurança física e psicológica;
aceitação da pessoa e estímulo a ela, com a única condição de participação integral na luta pela
abstinência e mudança no estilo de vida.
Dentro desta perspectiva e considerando também o processo de evolução técnica das
Comunidades Terapêuticas, ao pensar o indivíduo num todo foi desenvolvido Programa de
Acolhimento – modelo psicossocial – voltado à conscientização acerca da dependência química.
Neste processo considera-se a dependência de tabaco, álcool e outras drogas, bem como o
crescimento individual e social do dependente químico, em que ele é o principal responsável por seu
processo de recuperação. A família também participa deste processo de construção de um novo estilo
de vida sociofamiliar.

2.1.1 – Metodologia
A metodologia utilizada está fundamentada numa abordagem de ajuda entre pares, em que a
Comunidade Terapêutica é o próprio método, e na atenção integral ao ser humano, baseada numa
versão institucional do método de tratamento aplicado pelos Alcoólicos Anônimos (1935), Modelo
Maxwel Jones (1953), George De Leon (2003), e adaptado ao contexto brasileiro, seguindo a evolução
das influências que norteiam o funcionamento das Comunidades Terapêuticas.
São realizados grupos terapêuticos, de sentimento, de prevenção de recaída, assembleias
comunitárias, partilhas e aconselhamentos orientados pelos princípios de Amor-Exigente (Menezes,
2003) e Doze Passos para Cristãos (Rahm, 2009), associada às práticas psicológicas, psiquiátricas e
médicas tradicionais, sempre que necessário e encaminhamentos socioassistenciais.
O Programa de Acolhimento é desenvolvido em 2 (duas) etapas consecutivamente e está
fundamentado em 3 (três) pilares: espiritualidade, conscientização, disciplina.
O Programa de Acolhimento atende a dependentes químicos do sexo masculino, com idade
entre 18 e 59 anos num período de 12 meses de acompanhamento, sendo:
1ª etapa – período de residência - duração 6 meses
2ª etapa – período de pós-residência - duração 6 meses

Está orientado por uma Equipe Técnica que atua no acolhimento e recuperação de dependentes
químicos. A Equipe é responsável por determinar a abordagem a ser utilizada, considerando a
individualidade de cada Acolhido, baseado em técnicas terapêuticas específicas e inerentes ao método
de Comunidade Terapêutica.
O Programa de Acolhimento consiste na retomada de hábitos comportamentais saudáveis,
recuperação de habilidades pessoais, emocionais e sociais prejudicadas ao longo do período da
drogadição, por meio de atividades estruturadas e bem definidas.
Em 2020 foram atendidos 105 dependentes químicos que passaram pelo Programa de
Acolhimento, sendo todos os acolhimentos realizados com recursos públicos e recursos próprios.
Nº Atendimento
Acolhimento com contraprestação
Acolhimento com gratuidade (social)
Acolhimento com recursos públicos
Total

0
15
90
105

Valores
Envolvidos
0,00
12.900,00
432.948,69
445.848,69

Nos anexos 2 e 3, dos indicadores financeiros constam as informações sobre as receitas e
despesas que envolveram os recursos utilizados para prestar os serviços de saúde para pessoas com
transtornos associados ao uso nocivo e dependência de drogas, acolhidas durante o ano 2020.

Dos atendimentos realizados em 2020 com Gratuidade:

No cumprimento das suas finalidades estatutárias, a Comunidade Terapêutica Essência de
Vida realizou no ano 2020 serviços de saúde com recursos próprios, que estão em conformidade com a
Lei nº 12.101/2009 atualizada pela Lei nº 12.868/2013, art. 8º, inciso I e estão classificados abaixo:
SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE
Acolhimento c/Gratuidade
Atendimento Psicossocial–Terapia de Grupo c/Gratuidade
Atendimento Individual Psiquiátrico concedido c/gratuidade
Atendimento Triagem/Escuta Inicial e Orient c/Gratuidade
Atendimento Individual – Práticas de autocuidado
Atendimento Individual – Terapia Alternativa Constelação Familiar
Atendimento Individual – Atividades Integrativas e de Esporte
Atendimento Familiar em Grupo – c/Gratuidade
Atendimento Familiar Individual – c/Gratuidade
Grupo de Reforço Terapêutico – c/Gratuidade
Grupo de Apoio p/Familiares – c/Gratuidade
Grupo de Apoio p/Prevenção de Recaída c/Gratuidade
Total

Nº
Atendimento
15
64
7
127
35
24
77
169
151
76
92
314
1.004

Valores
Envolvidos
12.900,00
7.040,00
1.260,00
11.430,00
1.960,00
7.200,00
3.000,00
6.760,00
6.080,00
3.040,00
2.760,00
9,240,00
72.670,00

No anexo 1 deste relatório constam informações detalhadas dos atendimentos realizados
em 2020. Referem-se as ações de gratuidade exclusivamente de promoção e proteção à saúde
voltadas para pessoas com problemas associados ao uso nocivo e dependência de drogas.
Em 2020 o número de 1.004 atendimentos foi significativamente inferior ao ano anterior
(2.059), devido às restrições causadas pela pandemia do Coronavírus (COVID-19),
principalmente quanto ao isolamento e distanciamento social. Apesar do esforço da Equipe
Técnica, as atividades voltadas à fase de reinserção sociofamiliar do dependente químico foram
restritas e em alguns períodos do ano, chegaram a ser canceladas.
A seguir será demonstrado por meio de gráficos o percentual quanto a origem dos
acolhimentos, nível de escolaridade, faixa etária no ato do acolhimento quanto ao perfil do
dependente químico acolhido na Comunidade Terapêutica em 2020.
Quanto a origem dos acolhimentos a maioria, que corresponde a 72% é oriunda do Município
de Joinville/SC, porém percebe-se o aumento dos acolhimentos de dependentes químicos, em relação
ao ano anterior, vindos de outras cidades do Estado de SC e de outros Estados da União. A Equipe
atribui este aumento as vagas financiadas pelo Convênio SENAPRED/MC e Programa Reviver –
Convênio SES/SC.

ORIGEM DOS ACOLHIMENTOS
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Desde o ano 2015, a Comunidade Terapêutica vem oportunizando a escolarização para os
Acolhidos com ensino fundamental incompleto e espera-se com esta iniciativa incentivar
a continuidade dos estudos, após a conclusão do período de residência.

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
10%

40%

Ensino Fundamental-incompleto

Gráfico 2
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34%
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Percebe-se no público atendido pela Comunidade Terapêutica em 2020 que o nível de
escolaridade até o Ensino Fundamental apresenta o preocupante índice de 43% dos Acolhidos, ou seja,
estes estão longe dos bancos escolares, do conhecimento, da profissionalização.
No gráfico abaixo é possível visualizar que 73% dos Acolhidos na Comunidade
Terapêutica, que fazem uso abusivo e/ou são dependentes de substâncias psicoativas, estão em
plena fase produtiva e de profissionalização, considerando a idade de até 45 anos. E
consequentemente, em razão do uso de substâncias psicoativas, estão fora do mercado de
trabalho, das escolas e universidades; afastados de suas famílias e das relações sociais.
FAIXA ETÁRIA NO ATO DO ACOLHIMENTO
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Acima de 46 anos

Associado a faixa etária ainda muito jovem, também se percebe que 55% dos Acolhidos
em 2020 estão fazendo o tratamento em Comunidade Terapêutica pela segunda vez ou mais
tentativas. Ao fazer a relação desta informação com a idade dos Acolhidos nota-se que a adesão
aos tratamentos realizados anteriormente não teve êxito, ou seja, nesta fase já há um longo
período de uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas e isso dificulta ainda mais, a adesão ao
processo de recuperação.

ACOLHIMENTOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA
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2.2 – PROGRAMA DE REINSERÇÃO SOCIOFAMILIAR
O Programa de Reinserção Sociofamiliar da Comunidade Terapêutica Essência de Vida
está baseado em aspectos da Terapia Familiar que segundo Payá (2007) “não só promove
mudanças e melhores resultados no tratamento e vida do usuário, mas também assegura a
necessidade de assistência àqueles que sofrem com o impacto da dependência química”.
Tem a finalidade de prestar serviço de orientação e apoio para familiares de dependentes
químicos, durante o acolhimento no período de residência e de pós-residência. As ações
desenvolvidas têm por objetivo:
- Promover a integração entre os Acolhidos
de interrelacionamento pessoal e familiar.

e

familiares, reestruturando

o

processo

- Fortalecer a relação indivíduo/família que deve ser focada na necessidade da abstinência total e
das mudanças no estilo de vida, assim como nos hábitos de ambos, evitando as atitudes de
facilitação.
- Oportunizar conhecimento sobre a síndrome da dependência química e prevenir o fenômeno de
recaída.
- Oportunizar ao acolhido o encaminhamento para o mercado de trabalho, escolarização, o acesso a
direitos socioassistenciais, bem como, encaminhar para inclusão no Cadastro Único e/ou outros
Programas do Governo Federal, quando for o caso.

As ações são desenvolvidas por meio de visitas de
familiares, aconselhamento e orientação familiar,
participação em grupo de apoio e visitas
institucionais, em 2020, foram suspensas em razão
da pandemia Coranavírus (COVID-19).

Visita de Familiares – 1º Sábado
As Visita de Familiares passaram a ser realizadas individualmente,
agendadas em todos os dias da semana, nos períodos matutino
e/ou vespertino, respeitando os protocolos de prevenção e
cuidados ao COVID-19.

AÇÕES

Visita
terapêutica da
família ao DQ
em tratamento

METODOLOGIA
Oportunizar a família reavaliar os valores rígidos, mi tos e preconceitos como
também conscientizá-la da necessidade de tratar outras patologias (adicções
sociais, automedicação, intoxicação com o trabalho, etc.) do núcleo familiar,
presentes tanto na família nuclear quanto na família mais ampla (de origem).

PERÍODO

Todos os dias
da semana, no
período
matutino e/ou
vespertino.

Média de atendimentos no mês: 34 pessoas

Auxiliar no processo de adaptação do acolhido e oportunizar a criação de vínculo
da família com a proposta de recuperação. Foco na história de vida familiar
Aconselhamento
Familiar
Consiste em sensibilizar a família de que o processo de recuperação é demorado e
requer empenho, que não tem “cura imediata”; que é um processo que vem de
longa data e que, por vários motivos, não fora percebido ou então fora negado
pela família.
Foco nas expectativas da visita de reinserção e sociofamiliar

Visita de
Reinserção
Sociofamiliar do
acolhido

Auxiliar no processo de readaptação sociofamiliar com o objetivo de oportunizar
ao acolhido a vivência das relações familiares e sociais. Desenvolver habilidades
para lidar com as dificuldades de relacionamento interpessoal, crise emocional,
fissura (craving), estado emocional negativo, pressões sociais e conflito de
desempenho de papéis.

1º agendamento
para familiares
de Acolhidos
com 45 a 60
dias de
acolhimento
2º agendamento
para familiares
de Acolhidos
com 75 a 90
dias de
acolhimento
No 4º mês
2 dias
consecutivos
(sábado e
domingo ou
conf. a
necessidade do
acolhido)

Grupo de
Reforço
Terapêutico

Com o objetivo de auxiliar na reinserção sociofamiliar dos Acolhidos, oportunizar
conhecimento sobre a síndrome da dependência química e prevenir o fenômeno de
recaída. Para familiares e Acolhidos do 3º mês de tratamento em diante.

3º sábado de
cada mês

Média de atendimentos no mês: 13 pessoas
Grupo de
Prevenção de
Recaída

Oportunizar meios para fortalecer os fatores de proteção e adquirir habilidades de
enfrentamento para as situações de risco vivenciadas no dia a dia. Participam os
Acolhidos que estão na Fase 3 e no Programa de Pós-residência.

Semanal
(quartas-feiras)

Para familiares dos Acolhidos que estão nas etapas de residência, pós-residência e
graduados; e outros interessados.
Grupo de Apoio
Santa Clara

Objetivos:
1 - Oportunizar espaço de partilha e discussão. Reforço do Programa de
Reinserção Sociofamiliar, fortalecendo os vínculos com a Comunidade Terapêutica.
2 - Tratar assuntos como: prevenção de recaída; codependência; aspectos da
doença; políticas públicas, etc.
3 - Participar e organizar ações de interesse social e financeiro para a
Associação Essência Vida.

Semanal
(quintas-feiras)
sendo realizado
na CT

NOTA 1: O Grupo de Prevenção de Recaída acontece semanalmente e no ano 2020 foram atendidos
314 dependentes químicos, resultando numa média de atendimentos semanal de 8 a 10 pessoas. A partir da
crise causada pelo início da pandemia do Coronavírus (COVID-19) em março de 2020 os grupos presenciais
foram canceladas e passaram a ser realizados de forma virtual.
NOTA 2: O Grupo Santa Clara acontece semanalmente e no ano 2020 acolheu
aproximadamente 92 pessoas até o mês de março. A partir da crise causada pelo início da pandemia do
Coronavírus (COVID-19) em março de 2020 os grupos presenciais foram canceladas e passaram a ser
realizados de forma virtual.
Em 2020 a Equipe Técnica decidiu realizar as Visitas Terapêuticas de Familiares dentro da
Comunidade Terapêutica, agendadas individualmente para cada Acolhido, ou seja, os agendamentos passaram
a ser realizados em todos os dias da semana, no período matutino, das 9h às 11h, ou no período vespertino, das
15h às 17h.
Apesar da diminuição no número de participantes, ocasionada principalmente devido as restrições
quanto a pandemia do Coronavírus (COVID-19) a partir do mês de março/2020, as medidas foram avaliadas
positivamente pela Equipe Técnica e serão adotadas de forma definitiva no Programa de Acolhimento.
Mesmo assim, mantem-se a necessidade de traçar novas estratégias de motivação e acompanhamento
dos Acolhidos na fase de reinserção social, em diante, bem como dos familiares, por parte da Equipe Técnica.

A seguir para facilitar a visualização e compreensão, estão representados no gráfico 5 (ANEXO 1) os
percentuais de atendimentos realizados no Programa de Reinserção Sociofamiliar, durante o ano 2020.

3. ATIVIDADES DE CUIDADOS À SAÚDE
Durante o ano 2020 foram desenvolvidas atividades informativas sobre temáticas voltadas à saúde integral do
Acolhido, com o objetivo de restabelecer as condições mínimas de cuidados pessoais com o corpo e melhoria
da saúde física.

RODA DE CONVERSA SOBRE O COMBATE AO
TABAGISMO
Na tarde do dia 24/04/2020 aconteceu na Comunidade Terapêutica Essência de Vida, a
palestra sobre o Combate ao Tabagismo, realizado pela Enfermeira Ana Luiza
(responsável pela área de saúde da CT). Neste dia foi aplicado Teste de Fagerström, que
mede o grau de dependência à nicotina.
Todo paciente deve ter aferido o seu grau de dependência
à nicotina, já que é essa dependência que dificulta o
processo de abstinência,
pois causa sintomas desconfortáveis nas pessoas que tentam
parar de fumar.

26 DE AGOSTO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO
Em 26/08 a Enfermeira Ana Luiza realizou
Palestra em alusão ao Dia Nacional de
Combate ao Fumo, com o objetivo de reforçar
as ações de sensibilização e mobilização para
os danos sociais, políticos, econômicos e
ambientais causados pelo tabaco.
Na Comunidade Terapêutica são entregues
semanalmente aos Acolhidos usuários do
tabaco, kits de especiarias, no intuito de
minimizar a fissura causada pela abstinência
do tabaco. O resultado é satisfatório.

No ano 2020, dos 105 Acolhidos apenas 22 (21%) declararam não serem fumantes. Dos fumantes,
83 (46%) relataram o início do uso do tabaco antes dos 15 anos. (ver gráfico abaixo).
Cada vez mais cedo, adolescentes e crianças estão se envolvendo com as drogas, neste caso “as
lícitas”. Esta realidade evidencia a necessidade de Políticas Públicas voltadas para a PREVENÇÃO ao uso
nocivo de álcool, tabaco e outras drogas.

FAIXA ETÁRIA DE INÍCIO DE USO - TABACO

53%

Gráfico 6

Antes dos 15 anos

46%
De 16 a 25 anos

Acima de 26 anos

1%

RODA DE CONVERSA SOBRE HEPATITES VIRAIS
As Infecções Sexualmente Transmissíveis – ISTs e as hepatites virais são tema altamente
relacionado com a dependência química em todo o mundo e o uso de drogas aumenta o risco
de uma pessoa contrair infecções virais, como HIV ou hepatite.
O setor de enfermagem da CT em parceria com a Unidade de Saúde do Porto Grande, realizam os
testes rápidos, que possibilitam identificar ISTs como: HIV, Sífilis e Hepatites B e C.
Durante o ano todos os Acolhidos são beneficiados.

No dia 21/08 aconteceu na CT a Roda
de Conversa sobre Hepatites Virais
com a Enfermeira Ana Luiza, com o
objetivo de informar sobre as causas e
consequências das Doenças
Sexualmente Transmissíveis,
principalmente quanto a necessidade
de prevenção associada a recuperação
da dependência química.

PANDEMIA CORONAVÍRUS – (COVID-19)

O ano 2020 foi marcado excepcionalmente pela pandemia do Coronavírus (COVID-19) e, no Estado de
Santa Catarina assim como, em todo o Brasil foram tomadas medidas de prevenção ao virus que se alastrava
rapidamente por todo o mundo.
A partir da data 18/03/2020, em Joinville e região todos os atendimentos foram interrompidos e
gradativamente os Órgãos de Saúde foram se adaptando as exigências e criando os Protocolos de Manejo Clínico
para o Novo Coranavírus.
As atividades e serviços realizados pelas Comunidades
Terapêuticas sendo considerados essenciais, nos termos dos incisos I e
II do Art. 3° do Decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020, possibilitou
que os acolhimentos fossem retomados respeitando-se o período de
isolamento social de, no mínimo, 14 dias dentro da Instituição.

A Equipe Técnica, sob a coordenação da Enfermeira da Instituição, elaborou o Protocolo próprio para
Acolhimentos a partir das orientações de órgãos superiores e prestou todas as informações necessárias sobre os
mecanismos de prevenção ao Coronavírus – COVID 19,
principalmente no que se refere aos principais cuidados como:
uso de máscaras, álcool gel, higienização contínua das mãos
com água e sabão, não compartilhamento de objetos de uso
pessoal, entre as várias orientações seguimos a Cartilha de
Orientação para Comunidades Terapêuticas – SENAPRED e
Manual de Orientação para CTs - FEBRACT.

Durante o ano 2020, a partir do início da pandemia em 03/2020,
a Enfermeira Ana Luiza realizou na Comunidade Terapêutica, a
Oficina de Prevenção ao Covid-19.
Nas rodas de conversas foram dadas orientações sobre os
cuidados básicos conforme a Cartilha de Orientação para CTs –
FEBRACT e principalmente o repasse do Protocolo Interno para
Acolhimento e prevenção ao COVID-19.
Apesar de todo o esforço para prevenir a contaminação, no final
do mês de novembro/2020 tivemos casos positivos em Acolhidos
e membros da Equipe Técnica. Foram seguidas as orientações de
isolamento e cuidados médicos por 14 dias, não havendo o
registro de danos mais graves dentre os acometidos pelo vírus.
A pandemia COVID-19 causou instabilidade na condução do
Programa de Acolhimento e provocou mudanças significativas,
principalmente nas atividades de reinserção sociofamiliar, mas
aos poucos fomos superando todas as dificuldades. Com
criatividade e a colaboração de todos(as) superamos 2020.

4. ATIVIDADES DE NUTRIÇÃO
Com o objetivo de complementar o Programa de Acolhimento são desenvolvidas
atividades formativas, espirituais, esportivas e de lazer, relatadas a seguir:
CURSO – BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

Durante o ano a Nutricionista da
Comunidade Terapêutica Eliane,
realizou com os Acolhidos
juntamente com a cozinheira, o
Curso de Boas Práticas de
Manipulação de Alimentos.
O Curso de Manipulação de
Alimentos
possibilita
aos
Acolhidos o aprendizado acerca
do setor de serviços de
alimentação e nos processos de
manipulação e produção de
alimentos de forma segura.
Na Essência de Vida os Acolhidos aprendem diariamente na prática, sobre a manipulação de alimentos e
com o certificado em mãos se sentem valorizados e são incentivados a colocarem em prática, na volta
para casa, com suas famílias.

OFICINA DE BISCOITOS E NOITE DA PIZZA

Nas Oficinas de culinárias realizadas durante o ano, com o acompanhamento da Nutricionista Eliane, os
Acolhidos colocaram a mão na massa e tem a oportunidade de aprender a confeccionar o cardápio
escolhido.

Estas atividades também tem o objetivo de promover a autoestima, integração e
desenvolvimento de habilidades práticas e sociais.

5. ATIVIDADES DE ESPIRITUALIDADE
A espiritualidade vivenciada dentro da Comunidade Terapêutica é realizada a partir de um
espírito cristão e interreligioso, sem sectarismo e com uma postura ecumênica. Está focada no reflexo
das atitudes individuais e interrelacionais e na capacidade de o Acolhido perceber os próprios limites.
APRESENTAÇÃO DOS FREIS FRANCISCANOS
No dia 01/02/2020 foi realizado na Essência de Vida a apresentação do Programa de Acolhimento da
Comunidade Terapêutica para os Freis Franciscanos, que realizam atividades interativas com os Acolhidos
por meio da orientação e acompanhamento da espiritualidade, que é um dos pilares do Programa.

ATIVIDADES CELEBRATIVAS DE PÁSCOA
Na Comunidade Terapêutica Essência de Vida são realizadas atividades com os Acolhidos que
antecedem a Páscoa. No dia 10/04/2020, Sexta-feira Santa, foi realizada na CT a Via-Sacra.
O objetivo é fortalecer as atividades voltadas para a oração e reflexão dos princípios cristãos, por
meio do envolvimento dos Acolhidos na preparação e execução do evento.

As atividades voltadas para a
espiritualidade são extremamente
importantes no desenvolvimento
integral do Acolhido e contribuem
significativamente para o
autoconhecimento, autoestima e
nas relações afetivas.

A presença dos Freis Franciscanos Capuchinhos na CT oportuniza aos Acolhidos momentos de
partilha de experiências e aprendizado. Nos encontros semanais são realizados estudos de textos
bíblicos e franciscanos, músicas e dinâmicas e convivência fraterna.

FILHOS DE DEUS - Momento forte de espiritualidade
que acontece semanalmente na CT Essência de Vida.
Sua origem foi na cidade gaúcha de
Viamão, em uma fazenda de recuperação
para dependentes químicos, a Fazenda do
Senhor Bom Jesus. Esta celebração foi
iniciada por dois acolhidos: L. F. e S. G.
A Celebração dos Filhos de Deus é
realizada todas as sextas-feiras às 20 horas.
No mesmo horário muitas Comunidade
Terapêuticas estão em sintonia por meio
deste momento de louvor e agradecimentos.

As atividades práticas no desenvolvimento
da Espiritualidade são individuais e
coletivas.
A prática individual é feita de acordo com a
vontade do Acolhido, por meio de leituras
bíblicas, orações pessoais, meditação
geralmente realizadas na capela. Em grupo,
os Acolhidos participam da oração da
manhã e da tarde, diariamente.

6. ATIVIDADES DE PRÁTICAS INCLUSIVAS E DE REINSERÇÃO SOCIAL
As atividades de prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, voltadas ao cuidado
continuado, humanizado e integral em saúde, também conhecidas como práticas integrativas
complementares são conduzidas por profissionais habilitados.
Atualmente as atividades são realizadas mensalmente, em dias e horários alternados, conforme a
disponibilidade dos profissionais voluntários, como: Constelação Familiar, Jiu-Jítsu e Orientação
Escolar.
Esporadicamente também são realizadas atividades como: passeios à praia, cinema, shopping center,
encontros festivos em lanchonetes e residências de Graduados.
ESCOLARIZAÇÃO NA CT – PROGRAMA CEJA
No dia 12/03/2020 iniciaram o Ano Letivo na CT, em
parceria com o CEJA de Joinville/SC. Os Acolhidos
com baixa escolaridade tem a possibilidade de
frequentar as aulas do CEJA, no período em que estão
em acolhimento na Comunidade Terapêutica.
Em razão da pandemia Coronavírus COVID-19, as
aulas foram interrompidas em 18/03/2020 e
constatou-se enorme prejuízo na oferta desta
oportunidade aos Acolhidos com baixa escolarização.
Em média estão matriculados e frequentam a aulas,
de seis a dez Acolhidos.

ESPORTE - PROJETO JIU-JÍTSU PARA TODOS
A prática deste esporte vem sendo uma das alternativas oferecidas
para os Acolhidos na Comunidade Terapêutica Essência de Vida.
As aulas acontecem aos sábados com o prof. Flávio, que
voluntariamente nos presenteia com suas habilidades, espírito
esportivo e responsabilidade.
A prática de Jiu-jitsu contribui para a melhoria da saúde física e
mental, e também contribuiu significativamente com a disciplina e
estímulo a melhoria da qualidade de vida dos Acolhidos.

TERAPIA ALTERNATIVA - CONSTELAÇÃO FAMILIAR
A voluntária Leda Campos (psicóloga) realizou mensalmente os
encontros da CONSTELAÇÃO FAMILIAR para os Acolhidos.
A Constelação Familiar é uma prática terapêutica usada para
tratar questões físicas e mentais a partir da revelação das
dinâmicas ocultas de uma família. Por meio da constelação
familiar é possível identificar acontecimentos que, mesmo
desconhecidos, podem trazer problemas para a vida de uma
pessoa. Essa prática pode ser entendida como uma terapia breve,
isso acontece porque a constelação familiar atua de forma
energética e visa solucionar um conflito por vez.
Esta é uma atividade muito benéfica para os Acolhidos e tem uma adesão
satisfatória, por isso, somos gratos as nossas voluntárias Leda Campos e
Joiane Amaral pelo excelente trabalho realizado em 2020.

Em razão da pandemia do coronavírus os encontros presenciais foram suspensos a partir do mês
março/2020 e voltaram a ser realizados nos meses de outubro a dezembro.

PARCERIA COM OS GRUPOS DE NÁRCOTICOS ANÔNIMOS - NA
A parceira da Essência de Vida se dá por meio da participação efetiva de membros NA:
•

quinzenalmente, realizou-se o grupo de apoio na CT.

•

ingresso de Acolhidos na fase de reinserção social, nos grupos externos.
Em 2020 realizado de maneira virtual devido a pandemia do Coronavírus.

ENCOMPASSO – São encontros realizados pela
irmandade de Narcóticos Anônimos – NA com o
objetivo de fortalecer a recuperação e vivência dos 12
Passos.
Participam membros(as) vindos de todo o país, sendo
uma oportunidade para o fortalecimento da fase de
reinserção social, dos Acolhidos.

Em 2020, o ENCOMPASSO foi realizado em
26/02/2020.
Tivemos a participação de um número significativo de
Acolhidos e Graduados representando a Essência de
Vida.

FESTA JULINA INTERNA
Em 30/07/2020 foi realizada a Festa Julina, neste ano excepcionalmente, somente com os Acolhidos
e membros da Equipe Técnica, devido ao protocolo de cuidados e prevenção ao COVID-19.
O objetivo desta atividade é promover a integração, desenvolvimento de habilidades práticas e
sociais na preparação do ambiente e incentivar a participação em atividades sociais sem a
necessidade do consumo de drogas, principalmente do álcool.
Foi uma tarde festiva que contou com muita animação, brincadeiras direcionadas, comilanças e
músicas típicas e a tradicional fogueira de São João.

NOVEMBRO AZUL – SAÚDE DO HOMEM

O Novembro Azul é uma campanha que tem
como principal objetivo alertar a respeito da
necessidade de prevenção e realização do
diagnóstico do câncer de próstata. E também
visa conscientizar a respeito da necessidade de
cuidados especiais com a saúde integral do
homem, abrangendo temas como doenças
crônicas (por exemplo, a hipertensão),
infecções sexualmente transmissíveis, bem
como a saúde mental.
Na CT Essência de Vida a Semana Azul foi
realizada de 16 a 21 de novembro e
marcada por diversas atividades
informativas, de lazer e aprendizado.
A música e momentos de espiritualidade
com os Freis Franciscanos Capuchinhos
também abrilhantaram a semana.

A Semana de Prevenção à Saúde do Homem agregou valores, habilidades, reflexão e diversão ao processo
terapêutico e foi conduzida pelos profissionais de psicologia, nutrição, enfermagem e monitores
da CT Essência de Vida

Data: 16/12/2020

A Graduação é um momento de alegria e
celebração de um objetivo alcançado, é
ritual que marca a conclusão do
Programa de Acolhimento de 12 meses –
etapas de residência e pós-residência –
em que o Acolhido recebe o Certificado
de
Graduado
da
Comunidade
Terapêutica Essência de Vida.
Neste ano 2020, em razão da pandemia
COVID-19 o Encontro aconteceu de
forma virtual e contou com a participação
de 49 pessoas, entre Graduados e
familiares.
Em tempos de pandemia não faltou a
emoção, a alegria e gratidão!

Graduados: Julio César de Souza Rosa / Maicon Marquardt /
Marcio Fernando do Rosário / Alex Taborda / Felipe Ferreira
Dullius / Adhemar Luiz da Glória / José Augusto Murara / Vilson
de Campos Cardoso / Juan Jesse Nogueira Lopes.

7. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Aconteceu no dia 15/02/2020 a Capacitação Técnica realizada no espaço da Comunidade Terapêutica,
com o objetivo de oportunizar à Equipe Técnica o estudo e reflexão sobre temas relacionados a motivação
individual e ao trabalho em equipe, fortalecendo assim, a efetividade nos trabalhos realizados e
relacionamentos.
As capacitações internas são realizadas mensalmente, com temáticas desenvolvidas por membros da
própria equipe ou convidados.

CURSO PREVENÇÃO DO ABANDONO DO TRATAMENTO NA CT

O Curso de Prevenção do Abandono do Tratamento na
CT, foi promovido pela FEBRACT, de forma on-line,
com duração de 30h, entre os meses de setembro e
outubro de 2020.
O curso foi disponibilizado para toda a Equipe Técnica
da CT Essência de Vida com o objetivo de aprimorar os
conhecimentos e principalmente de conhecer novas
estratégias para evitar o abandono precoce do tratamento,

CURSO RECAÍDA – CONCEITUAÇÃO, MANEJO E PREVENÇÃO
O Curso de Capacitação Recaída – Conceituação, Manejo e
Prevenção para Profissionais, Monitores e Coordenadores
de CTs, foi promovido pela FEBRACT, de forma on-line,
com duração de 30h, entre os meses de outubro e novembro
de 2020.
Realizaram este curso o psicólogo Protásio Cardoso e os
Monitores Wendel Laurete, Marcelo Palma, Guilherme
Silva, Emir Kanawate, Rubens Zimkovcz e Gustavo
Perinotto.

FÓRUM CATARINENSE DE MONITORES DE CTs
O Fórum Catarinense de Monitores de Comunidades
Terapêuticas, aconteceu em 06 de outubro de 2020, de
forma virtual.
Com o objetivo de oportunizar conhecimento técnico e
troca de experiências, especificamente para Monitores
que atuam no acolhimento de pessoas com problemas
associados ao uso nocivo e dependência de álcool,
tabaco e outras drogas.
O tema deste Fórum foi apresentado pelo psicólogo e
gestor de CT, Juliano Santos.
Participaram desta capacitação toda a equipe de
Monitores da CT Essência de Vida.

CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS, MONITORES E COORDENADORES
DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS - FEBRACT

O mais tradicional curso de formação para profissionais que atuam com dependência química no Brasil,
realizado pela FEBRACT, em 2020, excepcionalmente de forma virtual devido a pandemia do Coronavírus
COVID-19.
O curso foi realizado em dois módulos, de 60 horas cada, e com o objetivo de capacitar Monitores e demais
profissionais que atuam em Comunidades Terapêuticas dentro de padrões humanizados de atuação e
tratamento.
A partir destes cursos realizados em 2020, toda a equipe de Monitores da CT Essência de Vida teve a
oportunidade
de participar e se capacitar, e estarem aptos s realizar o trabalho com excelência.
a

Em 2020 as oportunidades de capacitação e treinamento foram disponibilizadas de forma virtual,
devido a pandemia do Coronavírus. A nova modalidade on line facilitou a participação dos membros da
Equipe Técnica em cursos e LIVES, realizadas semanalmente, com os mais variados temas ligados à
Dependência Química.
A direção e coordenação da CT Essência de Vida tem a capacitação técnica e o aprendizado contínuo
como uma das prerrogativas essenciais para a realização de um trabalho eficaz
com qualidade, ética e transparência.

8. ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Em 2020 não foi possível realizar todos os eventos planejados, em razão da pandemia Coronavírus
(COVID-19), bem como, todos os projetos encaminhados para captação de recursos foram negados, devido ao fato
de estarem totalmente direcionados ao controle da pandemia. Abaixo os eventos realizados no ano.
16ª PAELLA DA ESSÊNCIA
Em 12/03/2020, aconteceu na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Joinville – Bairro
América a 16ª Paella da Essência, realizada por um grupo de cozinheiros voluntários, além de amigos
e familiares que colaboram na organização do evento em prol da Instituição.

Agradecemos imensamente os amigos, voluntários, benfeitores e funcionários que estiveram na
16ª Paella da Essência. Além de toda a ajuda e comprometimento para que esse evento acontecesse
e alcançasse o sucesso financeiro esperado.
Participaram do evento aproximadamente 300 pessoas.

DOAÇÕES ITAÚ SOCIAL

DOAÇÕES SICREDI JOINVILLE

SOLIDARIEDADE e ITAÚ SOCIAL
marcou o dia 31/05 na Essência de Vida.
Somos gratos pela generosa doação de
material de higiene pessoal e limpeza
recebida da equipe que representa o
Comitê Social Itaú.

SOLIDARIEDADE e SICREDI
Em 04/08 a Essência de Vida
recebeu a doação de cestas básicas
da Equipe SICREDI – Agência
Centro

As doações recebidas contribuem para a
diminuição dos gastos mensais.

Doação de 177 cestas básicas.

ê

26ª ANIVERSÁRIO DA ESSÊNCIA
Em setembro a Comunidade Terapêutica Essência de Vida
completou 26 anos de dedicação a pessoas com problemas
associados ao uso nocivo e dependência química.
Impedidos de realizar eventos festivos devido a pandemia
COVID-19 a direção da Instituição lançou a campanha
PEDÁGIO VIRTUAL DA ESSÊNCIA.
A campanha lançada nas redes sociais teve como objetivo
arrecadar recursos financeiros, com a doação voluntária de
dinheiro, além da divulgação dos objetivos institucionais.
Foram arrecadados R$ 5.300,00

DIA NACIONAL DA COLETA DE ALIMENTOS
A Coleta Nacional de Alimentos de 2020 foi de
forma on-line, diferente dos outros anos onde
estávamos presencialmente nos mercados.
Em 10/10 teve inicio a Live da Coleta Nacional de
Alimentos, onde todos puderam fazer doações em
dinheiro, todas as doações foram usadas para
compra de alimentos e doadas ao Mesa Brasil, que
dividiu e entregou a todas as Entidades
participantes.
A CT Essência de Vida recebeu a doação de 7 (sete) cestas básicas.

CAMPANHA AMIGO NOTA 100
A CAMPANHA AMIGO NOTA 100 foi idealizada com
o objetivo de arrecadar recursos financeiros e suprir as
despesas com 13º salário e férias de funcionários.
Por isso, é realizada no período do Natal e consiste numa
única colaboração de R$ 100,00.
Em 2020 a Campanha foi um sucesso e atingiu o valor de
R$ 20.550,00.

Ganhadora da Cesta de Natal, sorteada
em 22/12/2020 – Bernardina Marques.

9. ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS
INSTITUCIONAL

E SERVIÇO

DE

ACOLHIMENTO

No cumprimento das suas finalidades estatutárias, desde 2015 o espaço de atuação da
Comunidade Terapêutica Essência de Vida principalmente no que se refere a melhoria e ampliação
dos serviços socioassistenciais vem se desenvolvendo de maneira satisfatória. Para tanto se faz
necessário realizar serviços e estabelecer parcerias que beneficiem a população em geral e contribuam
para que as Políticas Públicas de Assistência Social sejam realizadas de forma integrada às demais
políticas públicas setoriais, garantindo os mínimos sociais e provimento de condições para atender
contingências sociais e acesso aos direitos sociais dos seus usuários.
Nos termos do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, instituído pelo
Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, cujas ações intersetoriais foram ampliadas e fortalecidas por
meio do programa “Crack é possível vencer”, lançado pelo Governo Federal em dezembro de 2011,
a Política de Assistência Social tem um importante papel, no enfrentamento à questão do uso e
dependência de crack e outras drogas, particularmente no que diz respeito às ações de prevenção e
reinserção social.
A Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua (2008), aponta os problemas de
alcoolismo e/ou outras drogas como um dos principais motivos pelos quais essas pessoas passaram a
viver e morar na rua (35,5%), seguido do desemprego (29,8%) e conflitos familiares (29,1%).
A partir deste contexto a Comunidade Terapêutica Essência de Vida, por meio de sua Equipe
Técnica, ambiente acolhedor e estruturado, vem desenvolvendo o Serviço de Acolhimento
Institucional para adultos e famílias, previsto para pessoas em situação de rua, por meio de
parceria público-privado, desenvolvendo um trabalho integrado e em conjunto entre as políticas de
Saúde e Assistência Social, nos Municípios de Joinville e Araquari.
Público alvo: Pessoas em Situação de Rua e/ou com os vínculos familiares rompidos ou fragilizados e
sem condições de autossustento.
Abrangência territorial: A abrangência deste serviço se estende a todo o Município de Joinville e
região.
O ano 2020 foi marcado excepcionalmente pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), sendo
que a partir da data de 18/03/2020 todos os atendimentos foram interrompidos e gradativamente os
Serviços de Assistência Social e de Saúde foram se adaptando as exigências e criando os Protocolos
de Manejo Clínico para a prevenção e cuidados ao novo Coranavírus.

As atividades e serviços realizados pelas Comunidades Terapêuticas sendo considerados
essenciais, nos termos dos incisos I e II do Art. 3° do Decreto n° 10.282, de 20 de março de 2020,
possibilitou que os acolhimentos fossem retomados respeitando-se o período de isolamento social de,
no mínimo, 14 dias dentro da Instituição, conforme Protocolo próprio para Acolhimentos elaborado a
partir das orientações de órgãos superiores, principalmente no que se refere aos principais cuidados
como: uso de máscaras, álcool gel, higienização contínua das mãos com água e sabão, não
compartilhamento de objetos de uso pessoal.
Desde 02/11/2017 a Instituição firmou o Termo de Colaboração com a Secretaria de
Assistência Social de Joinville – SAS para o atendimento de até 5 (cinco) pessoas em situação de rua.
Os encaminhamentos são realizados pela Equipe Técnica do CENTRO POP (Centro de Referência
Especializado para População em Situação de Rua), e o acompanhamento se dá por meio da
Coordenação de Monitoramento e Avaliação da SAS.
No decorrer do ano 2020 a Instituição atendeu 12 (doze) usuários em situação de rua e
vulnerabilidade social, sendo que 33% destes que representa 4 (quatro) usuários, foram atendidos por
busca espontânea, ou seja, atendidos diretamente na Instituição sem o encaminhamento de outro
serviço da rede socioassistencial. O processo de adaptação as exigências de cuidados e prevenção ao
COVID-19 resultou na diminuição dos encaminhamentos pelo CENTRO POP, totalizando no decorrer
do ano o acolhimento de 8 (oito) usuários.

O uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas tende a agravar as situações de
vulnerabilidade vivenciadas, podendo repercutir na qualidade de vida dos indivíduos, na medida em
que, dentre outras possibilidades, pode reduzir principalmente a capacidade produtiva.
No gráfico abaixo em que está demonstrado a Situação de Trabalho dos Acolhidos em 2020.
Dos 105 Acolhidos, a maioria possui alguma profissão, porém não tem qualificação formal e está
Gráfico 7

desempregado, incluído nesta análise os 12 usuários encaminhados pelo CENTRO POP, em situação
de rua e vulnerabilidade social.

Gráfico 8

Em 2020 percebeu-se que o índice de Acolhidos sem profissão formal está associado a baixa
escolaridade e a falta de oportunidade de qualificação profissional. A maioria sobrevive fazendo
“bicos” ou esmolando.
Considera-se o índice de desemprego no ato do acolhimento (70%) associado ao histórico do
uso nocivo e dependência de álcool e outras drogas, pois mesmo quando o dependente químico tem
profissão, ele não consegue manter o vínculo empregatício, devido principalmente ao absenteísmo, ou
seja, excesso de faltas no trabalho.
Em se tratando dos 12 usuários encaminhados pelo CENTRO POP, todos (100%) estão em
situação de desemprego e não possuem qualificação profissional.
As situações de vulnerabilidade e risco social podem, em determinados contextos,
potencializar fatores de risco ao uso de drogas e conduzir a agravamentos que exigirão estratégias
integradas de atenção aos usuários e suas famílias, considerando a perspectiva social e de saúde.

A Instituição vem desempenhando o Serviço de Acolhimento Institucional, com
especial preocupação de se apropriar de seus direitos por meio da participação direta nos
Conselhos de Políticas Públicas, que são canais efetivos de participação, que permitem
estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixa de ser apenas um direito, e torna-se uma
realidade, tão necessária aos Acolhidos.

Em janeiro de 2020 a Equipe Técnica da
Essência de Vida iniciou a realização de um Grupo de
Apoio na sede do CENTRO POP, sendo a
participação dos usuários por demanda espontânea.
Os

encontros

estavam

acontecendo

nas

quartas-feiras de manhã com participação média de 10
a 12 usuários. A realização dos grupos foi
interrompida pela pandemia do Coronavírus (COVID19).
Durante o ano de 2020 as equipes de referência do CENTRO POP e da Instituição, se
reuniram para o estudo de caso e devidos encaminhamentos dos usuários acolhidos, na maioria das
vezes, por contato telefônico (WhatsApp) e reuniões virtuais.

9.1

Reuniões em Conselhos de Políticas Públicas e Órgãos Públicos/Serviços da rede
socioassistencial
Durante o ano 2020 a Instituição foi representada no

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Joinville,
por Juliane Cristina da Silveira (Assistente Administrativa e
estudante de Serviço Social).

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – COMAD JOINVILLE

A representatividade também
se dá no COMAD – Conselho
Municipal de Políticas Públicas sobre
Drogas de Joinville. A Assistente Social,
Roseli Nabozny representa o segmento da
sociedade civil, Casas de Recuperação e
Grupos de Apoio nas atividades deste
Conselho e faz parte da Comissão de
Tratamento.
Em 2020 as reuniões ordinárias aconteceram na 3ª segunda-feira do mês, de
forma virtual, devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19).

COMISSÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - OAB
Em 13/02/2020 a Equipe Técnica da CT
Essência de Vida recebeu os membros da
Comissão de Políticas sobre Drogas, da
OAB Joinville/SC.
A Comissão coordenada pelo Dr. Emiliano
Monich Nascimento, que também é
membro da Diretoria da Instituição,
apresentou a importante iniciativa de
conhecer melhor o fluxo de atendimento do
dependente químico, especialmente dos
usuários em situação de rua e vulnerabilidade social. A troca de informações foi muito produtiva e
culminou na possibilidade de aproximação e interesse da OAB as resoluções destes problemas
sociais.

PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI
Neste ano de 2020 as reuniões do CMS –
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, de
Araquari/SC, aconteceram de forma on-line,
mensalmente. Foram reuniões voltadas a
construção de políticas públicas de saúde
eficientes e controle social.
A CT Essência de Vida está representada por sua
Assistente Social e Responsável Técnica Roseli
Nabozny e Luiz Fernando Ramos, como suplente.

No intuito de fortalecer a rede socioassistencial para o atendimento dos Acolhidos, a
Assistente Social Roseli Nabozny, representa o segmento de Entidades de Tratamento no
Conselho Municipal de Saúde de Araquari e participa da Comissão de Assuntos Internos e
Financeiros.
A participação na Conselho Municipal de Saúde de Araquari vem possibilitando o
fortalecimento e articulação com a rede de serviços públicos de saúde e a Comunidade
Terapêutica.

9.2

Supervisão de Estagiárias de Serviço Social

Dentre as atribuições da profissional de Serviço Social da Comunidade Terapêutica
Essência de Vida, há especial atenção para a possibilidade de estágio oferecida às unidades de
ensino superior do Município de Joinville.

A parceria com as Universidades traz resultados satisfatórios para a Instituição como também,
para as atividades realizadas pela Equipe Técnica.
Em 2020 a Assistente Social da Instituição, Roseli Nabozny CRESS/SC
12ª/6874 acompanhou a estagiária Cristiane Costa Alves Tomasi nas
atividades de Estágio desenvolvidas na Comunidade Terapêutica e na
sede administrativa, da Instituição.

Em 10/12/2020 a estagiária de Serviço Social,
Cristiane
Costa
Alves
Tomasi,
da
UNIASSELVI, concluiu o Curso de Serviço
Social. A apresentação do Trabalho de
Conclusão de Curso aconteceu de forma online, devido às restrições da pandemia
Coronavírus (COVID-19).
A Comunidade Terapêutica Essência de Vida por meio de sua Equipe Técnica sente-se privilegiada em poder
colaborar com a formação de novos profissionais. Acreditamos que quando compartilhamos os saberes, trocamos
experiências pessoais e profissionais, contribuímos positivamente para a construção de uma sociedade mais justa e
solidária, com profissionais comprometidos com a dignidade e integridade da pessoa humana.

9.3

Participação em Entidades Representativas da Sociedade Civil

ACOMTESC – DELEGACIA FEBRACT/SC - em nível estadual a Comunidade Terapêutica Essência
de Vida está representada por Roseli Nabozny, Assistente Social e Responsável Técnica, como
Primeira Tesoureira da ACOMTESC – Associação de Comunidades Terapêuticas de Santa Catarina.
Em 2020 a primeira reunião da Diretoria
ACOMTESC aconteceu em 16/03/2020
na sede em Araquari/SC, as demais
reuniões do ano foram realizadas de forma
virtual devido a pandemia Coronavírus
(COVID-19).

A ACOMTESC representa em Santa Catarina a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas –
FEBRACT, por meio da Delegacia FEBRACT/SC que é representada pela Delegada Roseli Nabozny,
também consultora e responsável pelas filiações de CTs no Estado.
Em 2020 foram realizados dois encontros para os representantes das 15 CTs filiadas. O primeiro
encontro aconteceu em 18/07/2020 com a proposta de trocar experiências sobre o funcionamento das

CTs e desafios no acolhimento de dependentes
químicos(as) em razão da pandemia COVID19.
Neste encontro participaram 22 pessoas e o Sr.
Marcos Edwin May, presidente do CONEN –
Conselho Estadual de Entorpecentes.
Roseli Nabozny e Wendel Laurete
representaram a CT Essência de Vida.

O segundo encontro foi realizado em 09/12/2020,
de forma virtual, e contou com a participação de
18 lideranças das CTs filiadas a ACOMTESTDelegacia Febract SC.
Foram convidados Ricardo Valente e Lucas
Roncati, representantes da FEBRACT para falar
sobre o atual cenário das CTs no Brasil,
principalmente diante dos desafios causados pela
pandemia Coronavírus (COVID-19).
Roseli Nabozny, Emiliano M. Nascimento e Maria
Teresa S.Tiago representaram a CT Essência de Vida.

FEBRACT – FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS – em nível
federal a Comunidade Terapêutica Essência de Vida
está representada por Roseli Nabozny, Assistente
Social e Responsável Técnica, ocupando o cargo de
Vice-Presidente da FEBRACT e consultora para
filiações no Estado de SC.
A Conselheira e Delegada da FEBRACT SC –
Roseli Nabozny, Assistente Social, Especialista em
Dependência Química (UNIFESP/SP), Pós
graduada em Saúde Mental e Dependência
Química (UNILAS/FAPAG de Porto Belo/SC),
responsável técnica da Comunidade Terapêutica
Essência de Vida, em 29/08/2020 foi eleita por
votação unânime do Conselho Deliberativo para
o cargo de Vice-Presidente da FEBRACT.

0 ano 2020 foi marcado pela participação ativa em Conselhos, Entidades representativas, reuniões de interesses afins que é um
diferencial da Comunidade Terapêutica Essência de Vida, em busca da excelência do acolhimento de dependentes químicos.

RESULTADOS
FINANCEIROS
2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Comunidades Terapêuticas têm dado expressiva contribuição à sociedade, prestando
serviços de assistência em saúde e acolhimento a pessoas com problemas associados ao uso
nocivo e dependência de álcool, tabaco e outras drogas. Este serviço vem gradativamente sendo
reconhecido e implementado pela parceria com o Governo Federal por meio da SENAPRED Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Governo Estadual por meio da
Secretaria Estadual

de Saúde

- Programa Reviver, ambos financiando

vagas

para o

acolhimento de usuários abusivos e dependentes de substâncias psicoativas e do Governo
Municipal de Joinville por meio da Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência
Especializado para População em Situação de Rua - CENTRO POP.
Cabe destacar a luta árdua e contínua dos nossos representantes por meio da FEBRACT
(Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas) e CONFENACT (Confederação Nacional
das Comunidades Terapêuticas), junto aos Órgãos Públicos que regulamentam as políticas
públicas sobre drogas, com o objetivo de garantir que Entidades caracterizadas como
Comunidades Terapêuticas, realizem o acolhimento residencial e de caráter voluntário, às
pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas.
No ano 2020, os objetivos e metas traçados para o período passaram por reformulações,
cancelamentos e reinvenções devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19). O desafio de lidar
com a doença do Coronavírus (COVID-19) que é infecciosa causada por um vírus recémdescoberto, e transmitido principalmente por meio de gotículas que permanecem no ar, nas
superfícies, no toque das mãos, nos imbuiu a reinventar os protocolos de acolhimento.
A partir do mês de março de 2020 passou-se a seguir as orientações da Cartilha
elaborada pela SENAPRED para as atividades e serviços realizados pelas Comunidades
Terapêuticas, considerados essenciais, nos termos dos incisos I e II do Artigo 3º do Decreto nº
10.282, de 20 de março de 2020.
Os acolhimentos passaram a observar o período de isolamento social, de no mínimo, 14
dias, dentro da Instituição, houve mobilização contínua de toda a Equipe Técnica para o
cumprimento de protocolo interno com ênfase no uso de máscaras, álcool gel e distanciamento.
Todas as implicações fizeram com que revisássemos o Programa de Acolhimento e
criássemos meios alternativos de atender as demandas, principalmente quanto as atividades de
reinserção sociofamiliar do Acolhido.
O ano 2020 ficará marcado em nossas mentes e corações, porém, finalizamos
ressaltando a importância do voluntariado dos nossos Diretores, do profissionalismo da nossa
Equipe e da generosidade dos nossos colaboradores e parceiros, que não mediram esforços para
que continuássemos oportunizando ao dependente químico o acolhimento, o cuidado de sua
saúde física e mental, a reinserção social e familiar por meio de um novo estilo de vida, livre
das drogas.

Essência de Vida, uma Comunidade Terapêutica que Acolhe, Cuida, Reinsere!

QUALIFICAÇÃO
COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESSÊNCIA DE VIDA
Fundada em 04 de Setembro de 1994
CNPJ sob nº 81.140.139/0002-13
Localizada na Rua Adolar Kasulke, nº 49 – Bairro Colégio Agrícola.
Araquari - Santa Catarina
Utilidade Pública Municipal de Araquari nº 1.495/99
Filiada:
FEBRACT (Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas)
SENAPRED – Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção sobre Drogas
ACOMTESC – Associação de Comunidades Terapêuticas de Santa Catarina
CONEN (Conselho Estadual de Entorpecentes)
COMAD (Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de
Joinville)
CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social de Joinville)
CMS (Conselho Municipal de Saúde de Araquari)

Entidade Mantenedora:
ASSOCIAÇÃO ESSENCIA DE VIDA
Fundada em 30 de Agosto de 1989
CNPJ sob nº 81.140.139/0001-32
Localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 500 – sala 8 –
Galeria Oscar – Bairro Anita Garibaldi
Joinville - Santa Catarina
Utilidade Pública Municipal nº 7.402/2013
Utilidade Pública Estadual nº 16.733/2015

Fone p/ contato: (0**47) 3028-3357
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