RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021

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: Neiva Maria Bellani Westrupp – Presidente.

FINALIDADES
A Comunidade Terapêutica tem como atividade preponderante prestar serviços de assistência
em saúde a pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou 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 (ESTATUTO SOCIAL,
2017).
MISSÃO - Dar condições ao dependente químico de reabilitar-se biopsicossocial e espiritualmente,
manter-se reinserido na família e na sociedade, exercer a cidadania e melhorar sua qualidade de vida.
VISÃO - Alcançar a excelência no atendimento a dependentes químicos e familiares, por meio do
Programa de Acolhimento da Comunidade Terapêutica Essência de Vida.
VALORES – Acolhimento a todos que precisarem dos serviços prestados. Respeito as diferenças e
aos limites do outro. Ética no cumprimento de leis e normas inerentes ao exercício do trabalho.
Transparência na prestação de contas dos serviços realizados. Partilha do que se recebe
gratuitamente e em abundância.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Instituição conta com a estrutura organizacional composta por uma Diretoria Executiva,
Conselho Fiscal, Equipe Técnica e Voluntários.
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e
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anos e atende as disposições do Estatuto
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diante.
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CONSELHO FISCAL
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Titular
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Maurício Miranda
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Vacante
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Após o falecimento do Presidente e de um dos membros suplentes do Conselho Fiscal em 2021, os cargos permaneceram vacantes até a próxima eleição, conforme previsto
no Estatuto Social.

A Equipe Técnica é multidisciplinar, formada por profissionais celetistas, contratados e
voluntários que são responsáveis pela execução do Programa de Acolhimento.
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QUADRO DE PROFISSIONAIS
QTADE

FORMAÇÃO

VÍNCULO

CARACTERISTICAS

GRAU DE
FORMAÇÃO

1

Psicólogo

Voluntário

Quadro próprio

Superior

1

Psicóloga

Contratado

Quadro próprio

Superior

1

Assistente Social

CLT

Quadro próprio

Superior

2

Assistente
Administrativo

CLT

Quadro próprio

Ensino Médio

4

Monitores

CLT

Quadro próprio

Ensino Médio

1

Terapeuta
Ocupacional

CLT

Quadro próprio

Superior

1

Nutricionista

CLT

Quadro próprio

Superior

1

Enfermeira

CLT

Quadro próprio

Superior

1

Cozinheira

CLT

Quadro próprio

Ensino Fundamental

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 2021 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 2021, consultar as demonstrações financeiras que trata do detalhamento das receitas e
despesas contabilizadas conforme as Normas Básicas de Contabilidade - NBC.

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 32 (trinta e dois) dependentes químicos e
possui uma estrutura física composta dos itens abaixo:
QTDE

ESTRUTURA

QTDE

ESTRUTURA

6

Dormitórios para Acolhidos

1

Sala de TV

2

Dormitórios para monitores

1

Banheiro indiv. adaptado

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

Banheiros Individuais

2

Banheiros coletivos

1
1
1

Capela
Lavanderia
Quadra esportiva aberta

1

Horta

2

Containers/almoxarifado

1

Sala de Enfermagem

1
1
1
2
1
1
1

INFORMAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
A Comunidade Terapêutica Essência de Vida tem como atividade preponderante a prestação
de serviços de assistência em saúde a 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 e tem suas
atividades desenvolvidas conforme descrito abaixo:

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.
A partir desta perspectiva e considerando 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.
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 2021 foram atendidos 116 dependentes químicos que passaram pelo Programa de
Acolhimento, sendo todos os acolhimentos realizados com recursos públicos e recursos próprios.
Nº Atendimento
Valores
Envolvidos
Acolhimento com contraprestação
0
0,00
Acolhimento com gratuidade (social)
19
28.500,00
Acolhimento com recursos públicos
97
336.339,66
Total
116
364.839,66

Nas demonstrações financeiras 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 2021.
Dos atendimentos realizados em 2021 com Gratuidade:

No cumprimento das suas finalidades estatutárias, a Comunidade Terapêutica Essência de
Vida realizou no ano 2021 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:
Nº
Atendimento

Valores
Envolvidos

Acolhimento c/Gratuidade

19

28.500,00

Atendimento Psicossocial–Terapia de Grupo c/Gratuidade

84

9.240,00

Atendimento Individual Psiquiátrico concedido c/gratuidade

19

3.800,00

Atendimento Triagem/Escuta Inicial e Orient c/Gratuidade

195

17.550,00

Atendimento Familiar em Grupo – c/Gratuidade

446

17.840,00

Atendimento Familiar Individual – c/Gratuidade

115

4.600,00

Grupo de Reforço Terapêutico – c/Gratuidade

140

5.600,00

Grupo de Apoio p/Prevenção de Recaída c/Gratuidade

104

3.120,00

1.122

90.250,00

SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE

Total

No gráfico 1 constam informações referentes aos atendimentos (701 pessoas) de gratuidade
exclusivamente de serviços especializados de Proteção e Atenção à Saúde voltadas para o atendimento
de familiares e pessoas com problemas associados ao uso nocivo e dependência de drogas.

AÇÕES DE REINSERÇÃO SOCIOFAMILIAR
Nº
%
Ações
Visita Terapêutica e Atendimento Familiar

446

64%

Grupo de Reforço Terapêutico - 3º sábado

140

20%

Aconselhamento Familiar

115

16%

701

100%

TOTAL

Gráfico 1

AÇÕES DE REINSERÇÃO SOCIOFAMILIAR

64%

Visita Terapêutica e Atendimento Familiar
Grupo de Reforço Terapêutico - 3º sábado
Aconselhamento Familiar

20%

16%

A seguir será demonstrado por meio de gráficos o percentual quanto a origem dos acolhimentos,
nível de escolaridade, faixa etária no ato do acolhimento, perfil do dependente químico acolhido
na Comunidade Terapêutica em 2021.

Quanto a origem dos acolhimentos, a maioria que corresponde a 72% é oriunda do Município
de Joinville/SC, porém percebe-se o aumento de 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

72%
Gráfico 2
Joinville
Estado de SC
Estados da UF

6%

22%

Percebe-se no público atendido pela Comunidade Terapêutica em 2021 que o nível de
escolaridade até o Ensino Fundamental apresenta o preocupante índice de 44% dos Acolhidos, ou seja,
estes estão longe dos bancos escolares, da continuidade dos estudos, do conhecimento, da
profissionalização.
A Comunidade Terapêutica tem a preocupação de oportunizar a escolarização para os
Acolhidos com ensino fundamental incompleto, por meio do CEJA – Centro de Educação para
Jovens e Adultos. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a continuidade dos estudos, após a
conclusão do período de residência.

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
11%
27%
Ensino Fundamental-incompleto

40%
Ensino Fundamental-completo
Ensino Médio-incompleto
Ensino Médio-completo

4%
18%

Ensino Superiorcompl./incompl.

Gráfico 3

No gráfico abaixo é possível visualizar que 83% dos Acolhidos na Comunidade
Terapêutica, que fazem uso nocivo 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
32%

35%

Gráfico 4
De 18 a 25 anos
De 26 a 35 anos
De 36 a 45 anos

17%

16%

Acima de 46 anos

Associado a faixa etária ainda muito jovem, também se percebe que 44% dos Acolhidos
em 2021 estão fazendo o tratamento em Comunidade Terapêutica pela segunda vez ou mais
tentativas.
Neste ano 2021 percebeu-se também aumento no número de Acolhidos que estão buscando a
internação acima de 6 vezes (9%), e que no ato do acolhimento estavam em situação de rua, com os
vínculos sociais e familiares rompidos. 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

9%
25%

44%

Gráfico 5

Primeira vez
Segunda vez

De 3 a 5 vezes
Acima de 6 vezes

22%

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
processo de interrelacionamento pessoal e familiar.

e

familiares, reestruturando

o

- 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, em 2021 foram realizadas individualmente, previamente agendadas, respeitando
os protocolos de prevenção e cuidados ao COVID-19, assim como a participação em grupo de apoio e
visitas institucionais.
AÇÕES

Visita
terapêutica da
família ao DQ
em tratamento

METODOLOGIA

Oportunizar a família reavaliar os valores rígidos, mitos 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.

Atendimentos realizados no ano: 446 pessoas

Aconselhamento
Familiar

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

1º agendamento
para familiares
de Acolhidos
com 45 a 60
dias de
acolhimento

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

Grupo de
Reforço
Terapêutico

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, estado emocional negativo, pressões sociais e conflito de desempenho de
papéis.

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.

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)

3º sábado de
cada mês

Atendimentos realizados no ano: 140 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)

Atendimentos realizados no ano: 104 pessoas

NOTA 1: O Grupo de Prevenção de Recaída acontece semanalmente e no ano 2021 foram atendidos
104 dependentes químicos, resultando numa média de atendimentos semanal de 8 a 10 pessoas. A partir da
crise causada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19) que se estendeu por todo o ano 2021, os grupos
aconteceram de forma virtual no primeiro semestre, e voltaram a ser presenciais no segundo semestre de 2021.
NOTA 2: O Grupo Santa Clara, de apoio para familiares, em razão das dificuldades de acesso
causadas pela continuidade da pandemia do Coronavírus (COVID-19), os grupos presenciais foram
cancelados.
Em 2021 as Visitas Terapêuticas de Familiares dentro da Comunidade Terapêutica, continuaram sendo
agendadas individualmente para cada Acolhido, ou seja, os agendamentos foram 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), as medidas foram avaliadas positivamente pela Equipe
Técnica, 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.

ATIVIDADES DE CUIDADOS À SAÚDE
Durante o ano 2021 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 e mental.

OFICINAS DE ENFERMAGEM
DIA NACIONAL DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTO
Em maio aconteceu na Comunidade Terapêutica Essência de Vida, a oficina sobre a
automedicação, realizado pela Enfermeira Ana Luiza (responsável pela área de saúde da CT), com
o objetivo de ressaltar o papel do uso indiscriminado de medicamentos e a automedicação como
principais responsáveis pelos altos índices de intoxicação por remédios. A automedicação traz
riscos à saúde, pois a ingestão de substâncias de forma inadequada pode causar reações como
dependência, intoxicação e até a morte.
As discussões em torno do tema ainda reforçam a importância de utilizar os medicamentos
corretamente e fazer o descarte adequado.

DIA MUNDIAL SEM
TABACO
Em agosto a Enfermeira Ana Luiza realizou Palestra com o
tema sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo.
Esta ação tem o objetivo de reforçar as ações de sensibilização
e mobilização para os danos sociais, políticos, econômicos e
ambientais causados pelo tabaco.
Semanalmente, a Enfermeira realiza atendimentos voltados
aos cuidados e prevenção da abstinência do uso de cigarro,
visto que em 2021, 75% dos Acolhidos se declararam
fumantes.

No ano 2021, dos 116 Acolhidos apenas 29 (25%) declararam não serem fumantes. Dos
fumantes, que são 87 pessoas, mais da metade (55%) relataram o início do uso do tabaco antes dos 15
anos. (ver gráfico abaixo).

FAIXA ETÁRIA DE INÍCIO DE USO - TABACO
44%
55%

Gráfico 6
Antes dos 15 anos
De 16 a 25 anos
Acima de 26 anos

1%

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.

OFICINA SOBRE HEPATITES VIRAIS
Em 29 de julho a Enfermeira Ana Luiza trouxe à CT a Oficina
sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis – ISTs e
as hepatites virais, que são temas diretamente relacionados 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.
Neste dia, a enfermeira realizou testes rápidos, que possibilitam
identificar ISTs como: HIV, Sífilis e Hepatites B e C. O setor de
enfermagem da CT tem parceria com a Unidade de Saúde do Porto
Grande, durante o ano todos os Acolhidos são beneficiados.

RODA DE CONVERSA – SAÚDE DO HOMEM
Em
8/12/2021
aconteceu
na
Comunidade
Terapêutica a Roda de conversa com o Dr. Fábio
Lepper – urologista.
Todos os acolhidos participaram da atividade e
puderam tirar dúvidas e receber informações
importantes sobre os cuidados de saúde para o
homem.
A Comunidade Terapêutica Essência de Vida conta principalmente com os serviços prestados na rede
pública de saúde do Município de Araquari, para o atendimento das principais demandas de saúde, que
são:
o Consultas médicas (dores de estômago, dores de cabeça, contusões, etc.).
o Consultas odontológicas.
o Vacinação (neste ano especialmente a vacina COVID-19).
“Somos uma Comunidade Terapêutica a serviço da saúde integral do dependente químico!”

ATIVIDADES DE NUTRIÇÃO
As atividades de Nutrição são realizadas com o objetivo de complementar o Programa de
Acolhimento e oportunizar o conhecimento sobre etiqueta, boas práticas na cozinha e principalmente,
incentivar os Acolhidos à pratica da alimentação saudável.
CURSO – RÓTULOS/VALOR NUTRICIONAL
Em abril, a Nutricionista da Comunidade Terapêutica Eliane, realizou com os Acolhidos, em parceria com a
Professora da Universidade Católica de Joinville, Ana Carina Exterkoetter e seus alunos, o curso sobre
rótulos que ensinou aos acolhidos a olharem com mais atenção os rótulos, a composição do produto,
ingredientes utilizados, os valores calóricos, entre outros.
Vale ressaltar que é proibido conter nos rótulos informações que não possam ser comprovadas, a atribuição
de propriedades terapêuticas ao produto ou, informações que conduzam o consumidor ao erro.

CURSO PANC – PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAL
Neste curso promovido pela Nutricionista da CT em conjunto com a Nutricionista Izabel Carolina
Bousfield Terramova e seus alunos da Faculdade Bom Jesus IELUSC, os Acolhidos aprenderam a
elaborar temperos e preparações utilizando plantas alimentícias não convencional – PANC.

Essas plantas dificilmente são encontradas em mercados e geralmente são consideradas “mato”, “ervas
daninhas” ou “invasoras”, porque algumas delas são ruderais – ou seja, crescem espontaneamente junto
com plantas que cultivamos ou em vasos e calçadas. Jogando-as fora, estamos perdendo a oportunidade
de consumir alimentos com um alto valor nutricional por falta de informação.

CURSO NUTRIÇÃO ESPORTIVA
Neste curso a Nutricionista Ana Carina Exterkoetter e seus alunos da Faculdade UNISOCIESC
passaram orientações e adequações sobre alimentação, exercícios físicos e uso de vitaminas,
minerais e suplementos para praticantes de atividades físicas e alcançarem os objetivos esperados
de forma saudável.

CURSO DE BOAS PRÁTICAS E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
A Nutricionista da CT Eliane realizou durante o ano 2021, duas edições do Curso de Boas Práticas e
Manipulação de Alimentos, com a participação de todos os Acolhidos.
O Curso de Boas Práticas e Manipulação de
Alimentos também foi realizado em parceria
com o Programa Mesa Brasil SESC, de
forma online, possibilitando aos Acolhidos o
aprendizado acerca do setor de serviços de
alimentação e nos processos de manipulação
e produção de alimentos de forma segura.

Somos gratos as parcerias estabelecidas durante o ano 2021 com as Instituições de Ensino de
Joinville (Universidade Católica de Joinville, Faculdade Bom Jesus IELUSC e a Faculdade
UNISOCIESC), e o Programa Mesa Brasil SESC.

ATIVIDADES DE ESPIRITUALIDADE
A espiritualidade vivenciada dentro da Comunidade Terapêutica é realizada a partir de um espírito
cristão e inter-religioso, sem sectarismo e com uma postura ecumênica.
Está focada no reflexo das atitudes individuais e inter-relacionais e na capacidade de o Acolhido
perceber os próprios limites.
APRESENTAÇÃO DOS FREIS FRANCISCANOS
Em 2021, ainda por prevenção ao COVID-19, as
atividades realizadas pelos Freis Franciscanos só tiveram
início no segundo semestre.
No dia 19/08/2021 foi realizada 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.
Entre os dias 2 a 4 de abril foram realizadas na CT a ViaSacra e a celebração de Páscoa com reflexões voltadas para o
exemplo de doação e amor de Deus.
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.

A Via Sacra é um momento forte de espiritualidade realizado
todos os anos na CT.

Somos gratos ao Diácono Adenilson Machado
pelo voluntariado em nossa CT.

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, aos sábados a tarde, 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.
Na 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 em
todas as sextas-feiras, às 20 horas. No mesmo
horário muitas Comunidade Terapêuticas estão em
sintonia através 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 crença
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.

ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES
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.
Em 2021, ainda por razões dos protocolos de cuidado e prevenção ao COVID-19 não conseguimos
manter as atividades como: Constelação Familiar, Jiu-Jítsu, Orientação Escolar.
As atividades realizadas esporadicamente, e que contribuem no processo de reinserção social também
não foram realizadas, como: passeios à praia, cinema, shopping center, encontros festivos em
lanchonetes e residências de Graduados.

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 2021 as reuniões foram realizadas de maneira virtual devido a pandemia do
Coronavírus e a partir do segundo semestre, foram presenciais.

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.

A SEMANA NOVEMBRO AZUL na CT foi realizada nos dias de 15 a 20 de
novembro de 2021 com atividades diversas:
o Atividades físicas e recreativas
o Atividades de Nutrição
o Atividades de Enfermagem
o Roda de Conversa sobre a importância da Família (Psicólogo Osvaldo.
o Palestra Projeto PROGRID – Sicredi

ATIVIDADES DE ENFERMAGEM

ATIVIDADES DE NUTRIÇÃO

ATIVIDADES PROJETO PROGRID

Data: 11/12/2021
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.

Em 2021 foi possível realizar o Encontro Anual de
Graduados de maneira presencial, e contou com a
participação de voluntários, diretores, funcionários,
familiares, graduados e acolhidos.

Estiveram presentes 25 Graduados

ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO, PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM E
FORMAÇÃO
A Comunidade Terapêutica Essência de Vida em parceria com a
Secretaria de Agricultura de Araquari/SC, realizou 5 (cinco) cursos de
capacitação por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), de forma totalmente gratuita para a Instituição e para os
Acolhidos.
Durante o ano de 2021 os Acolhidos tiveram a oportunidade de
participar de vários cursos, com aulas teóricas e práticas, e com
excelentes professores.

CURSO OLERICULTURA ORGÂNICA – DIAS 1º e 2 de Abril
Participantes: 12 Acolhidos

CURSO CRIAÇÃO DE FRANGOS E OVOS CAIPIRAS – DIAS 27, 28 e 29 de Abril
Participantes: 10 Acolhidos

CURSO PRIMEIROS SOCORROS
DIAS 16 e 17 de Junho
Este curso foi desenvolvido em duas etapas,
com a parte teórica e prática.
Participantes: 8 Acolhidos

CURSO CONTROLE AGROECOLÓGICO DE PRAGAS E DOENÇAS
DIAS 29 e 30 de Junho
Participantes: 8 Acolhidos

CURSO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA – DIAS 22, 23 e 24 de Novembro
Participantes: 10 Acolhidos

Matéria divulgada pela Secretaria de Agricultura e Pesca de Araquari - “É o segundo curso da área de hortaliças que estamos fazendo
aqui, o primeiro foi de olericultura orgânica. Todas as técnicas visam aumentar a produção ou até mesmo produzir fora de épocas e ter
uma produção sustentável, com menor uso de insumos e defensivos, que geram um alimento mais saudável”, informa o instrutor.
Roseli Nabozny, assistente social e responsável técnica pelo Centro Terapêutico Essência de Vida confirma que o curso foi muito
proveitoso. “A parceria com o Senar é extremamente importante para a instituição. O curso foi muito produtivo, tanto para a Comunidade
Terapêutica, quanto para os acolhidos que participaram. O curso contribui para a capacitação e autoestima, trazendo conhecimento e
despertando novos interesses”, diz.

ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Em 2021 as oportunidades de capacitação e treinamento foram disponibilizadas de forma virtual,
devido a continuidade da pandemia do Coronavírus. A nova modalidade on line facilitou a participação
dos membros da Equipe Técnica em cursos e LIVES, realizadas 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.

2º ENCONTRO NACIONAL
FILIADAS À FEBRACT

DE

COMUNIDADES

TERAPÊUTICAS

Em 13/03/2021 os membros da Equipe Técnica da Essência de Vida
participaram desta capacitação on-line promovida pela FEBRACT.
1º tema – A política sobre drogas no Brasil e
o financiamento público das Comunidades
Terapêuticas – Dr. Quirino Cordeiro
2º tema – Boas Práticas nas Comunidades
Terapêuticas e Indicadores de Resultados –
Clarice Madruga
3º tema – A gestão de Comunidades
Terapêuticas e estratégias de captação de
recursos – Giuseppina Fulco

WEBINAR INTERNACIONAL – Drogas, Políticas Públicas e Comunidades Terapêuticas
no Pós-pandemia
Em 09/04/2021 os membros da Equipe Técnica da Essência de Vida
participaram do webinar promovido pela WFTC – Federação Mundial
de Comunidades Terapêuticas.
O evento contou com representantes de vários países, das organizações
WFTC, FLACT, OEA CICAD, UNODC.

As Capacitações Internas são realizadas, mensalmente, 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 temáticas são desenvolvidas por membros da própria Equipe ou convidados.

ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Em 2021 as atividades de captação de recursos através de eventos promocionais foram menores, ainda
devido às restrições da pandemia COVID-19, porém, os recursos advindos de financiamentos públicos e de
doações de pessoas físicas e jurídicas mantiveram-se estáveis.

17ª PAELLA DA ESSÊNCIA
Em 16/09/2021, a 17ª Paella da Essência, foi realizada
por um grupo de cozinheiros voluntários, além de amigos
e familiares que colaboram na organização do evento em
prol da Instituição.
Valor arrecadado: R$ 21.340,00

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 2021 a Campanha foi um sucesso! Atingimos o
valor de R$ 26.383,00 e 235 colaboradores.

SOUL TO SOUL, um livro de ricas mensagens
diárias.
A autora, Leda Maria Campos psicóloga clínica, Gestalt
Terapeuta. Maestria e especialização nas Novas
Constelações, pelo Instituto Brigitte Champetier de Ribes,
Madrid.
Gratidão a esta pessoa generosa, profundamente
espiritualizada e profissional a quem aprendemos admirar e
amar, que presenteou a Essência de Vida com a destinação de
parte dos lucros com a venda desta obra literária.
Valor arrecadado até 31/12/2021 – R$ 17.905,15

EMENDA PARLAMENTAR – MINISTÉRIO DA CIDADANIA/SENAPRED
Em 2021 a Comunidade Terapêutica Essência de Vida,
foi indicada pelo Deputado Federal Darci de Matos para
o recebimento de Emenda Parlamentar no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), para custear o projeto
de implantação e Aquisição de Energia Fotovoltaica.
O processo é gerenciado por meio da Plataforma + Brasil.
Após a inscrição, envio do projeto e documentações
solicitadas, o projeto foi aprovado e assinado o Termo de
Fomento e em dezembro/2021 o valor foi liberado na
Plataforma. O projeto está em andamento e sendo
executado pela empresa TAB Energia Solar, de Joinville.

A Captação de Recursos é sempre o grande desafio de uma Instituição do Terceiro Setor, e na
CT Essência de Vida as fontes de receitas em 2021 estão demonstradas no gráfico abaixo.
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Os Recursos Públicos estão compostos por convênios,
subvenções, termos de parcerias e colaboração.
Atualmente a Instituição tem Convênio Federal
(SENAPRED), Convênio Estadual (SES/SC Programa
Reviver) e Convênio com a Secretaria de Assistência
Social (SAS), de Joinville.

Os Recursos Privados estão compostos por doações de
empresas privadas e de pessoas físicas (colaboradores),
Projeto Adote uma Vida, Sócio Benfeitor e eventos
promocionais

Recursos Rec Financeiras

Gráfico 7

RECEITAS
Recursos Públicos
Recursos Privados
Recursos Prest. Serv. de Saúde em CT
Recursos Rec Financeiras
TOTAL
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437.139,13 51%
335.513,11 39%
90.250,00 10%
711,32
0%
863.613,56 100%

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.
Estes serviços prestados gratuitamente atenderam
1.122 pessoas em 2021.

PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E OUTRAS
ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
Diante da incompletude Institucional, para que as demandas advindas da população sejam
supridas, há a necessidade de estabelecer articulações, principalmente com a rede de serviços SUS e
SUAS, entre outros serviços públicos e/ou privados para o atendimento integral do dependente
químico.
Como também, a participação de representante da Comunidade Terapêutica Essência de
Vida junto aos Conselhos Municipais de Joinville e Araquari, tem atendido o que preconiza o seu
Estatuto Social, quanto a representação dos interesses dos dependentes químicos e da Instituição.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOINVILLE
Durante o ano 2021 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).
A Essência de Vida tem o registro no CMAS do
Serviço de Acolhimento Institucional a Pessoas
em Situação de Rua

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS - COMAD
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 2021 as reuniões ordinárias aconteceram na 3ª segunda-feira do mês, de forma
virtual, devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19).

Na Semana Nacional de Prevenção às Drogas, de 19 a 26 de junho de 2021 a Essência de Vida, através
de suas representações participou da Campanha de Conscientização realizada pelo COMAD, com a
divulgação de panfletos, participação em programas de rádio e TV.

Em 15/12/2021 aconteceu o Fórum para Eleição de Representantes da Sociedade Civil
no COMAD – Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. A participação do terceiro setor é
extremamente importante para dar paridade no cumprimento do exercício da cidadania e
garantia de direitos. A assistente social Roseli Nabozny representa o segmento de Casas de Tratamento.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAQUARI
Neste ano de 2021 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 (reuniões mensais) e participa
da Comissão de Assuntos Internos e Financeiros (reuniões quinzenais).

COMITÊ INTERSETORIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA
Em abril/2021 a Essência de Vida passou a ter representação no Comitê Intersetorial da Política
Municipal para a População em Situação de Rua
(Pop Rua), que é um órgão colegiado intersetorial e
interinstitucional, de caráter deliberativo, criado,
vinculado e coordenado pela Secretaria Municipal de
Assistência Social de Joinville.

As reuniões deste Comitê são mensais e contam com a
participação de representantes de serviços públicos e
organizações do terceiro setor, que atuam diretamente
com a população de rua.
Estima-se que há aproximadamente 800 pessoas
vivendo em situação de rua, em Joinville.

PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS

Na ACOMTESC – COORDENADORIA 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 2021 as reuniões mensais da Diretoria
ACOMTESC 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 Coordenadoria FEBRACT/SC, que é representada por Roseli Nabozny,
consultora e responsável pelas filiações de CTs no Estado.

Em 24/08/2021 aconteceu a
reunião sobre Projetos da
SENAPRED a serem
aplicados nos Municípios.
A reunião foi promovida pelo
CONEN/SC e contou com a
representação da
ACOMTESC,
por Roseli Nabozny.

Ao lado, o sr. Marcos May (CONEN/SC) e
Claudia Leite, representante da SENAPRED.

Na 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 FEBRACT nos oportuniza a participação em eventos
internacionais e o contato com as realidades de CTs
de todo o mundo – um diferencial inestimável para a
Essência de Vida.

Em 04/2021 participamos com lideranças de
CTs de todo o país, no intuito de lutar pela
garantia do financiamento público, através da
SENAPRED.

Em 05/02/2021 – reunião com o
Vereador Luiz Carlos Sales para
tratar sobre políticas públicas de
atendimento ao dependente
químico.

Em 13/08/2021 – reunião com o
Dep. Federal Rodrigo Coelho e
Secretário de Assistência Social de
Araquari.

Em 13/10/2021 – Participação em
Audiência Pública na Câmara de
Vereadores de Joinville –
Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos.

ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
No cumprimento das suas finalidades estatutárias, a atuação da Comunidade Terapêutica
Essência de Vida principalmente no que se refere a melhoria e ampliação dos serviços
socioassistenciais se realiza 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.
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, de um 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.
O Termo de Colaboração com a Secretaria de Assistência Social de Joinville – SAS é 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.
Público Beneficiário: 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.
Em 2021 as exigências causadas pela pandemia do Coronavírus (COVID-19) continuaram
sendo cumpridas e os atendimentos foram se normalizando gradativamente, com os Serviços de
Assistência Social e de Saúde adaptados às exigências e aos Protocolos de Manejo Clínico para a
prevenção e cuidados ao novo Coranavírus, principalmente no que se refere aos principais cuidados
como: uso de máscaras, álcool gel, higienização contínua das mãos, teste e vacinação.
No decorrer do ano 2021 a Essência de Vida atendeu 41 (quarenta e um) usuários que
declararam no ato do acolhimento estar em situação de rua e vulnerabilidade social. Destes, 63%
representa 26 (vinte e seis) que são usuários referenciados e encaminhados diretamente pela Equipe
do CENTRO POP e 37% representa 15 (quinze) usuários, que foram atendidos por busca
espontânea, ou seja, procuraram diretamente a Instituição sem o encaminhamento de outro serviço
da rede socioassistencial.

Gráfico 8

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 está demonstrado a situação de trabalho e renda, a escolaridade
especificamente dos 26 usuários encaminhados pelo CENTRO POP em 2021. O nível de
escolaridade declarado é baixo, sendo que 85% dos usuários (22) não possuem o ensino
fundamental completo, a maioria abandonou os estudos para ajudar a família financeiramente ou
por conflitos familiares.

Gráfico 9

Quanto a situação de trabalho e renda o cenário apresentado é preocupante, pois, 96% dos
usuários (25) declararam não possuir profissão regulamentada, emprego e renda. Apenas um
usuário declarou ter profissão e estar afastado do trabalho há menos de um ano. Na maioria dos
casos as atividades de trabalho estão ligadas a construção civil, ajudantes de carga e descarga, ou
seja, trabalhos informais que não exigem escolaridade e qualificação profissional. A maioria
sobrevive fazendo “bicos” ou esmolando.

A situação de rua e outras vulnerabilidades e risco social podem, em determinados
contextos, potencializar fatores de risco ao uso nocivo de drogas e conduzir a agravamentos que
exigirão estratégias integradas de atenção aos usuários e suas famílias, considerando a perspectiva
social e de saúde.
Dos atendimentos realizados para usuários (26) deste serviço socioassistencial, destacamos
os indicadores abaixo:
73% (19) – declararam o uso de crack como droga de preferência e maior consumo,
associado principalmente ao uso do álcool.
62% (16) – declararam não possuir nenhum problema com a Justiça e 38% (10) já foram
detidos ou presos por até dois anos, principalmente pelos motivos de agressões, furtos,
roubos, Maria da Penha.
73% (19) – permaneceram na Instituição por até dois meses, e dos 26 usuários encaminhados
para o Serviço, 2 (dois) tiveram adesão satisfatória para o resgate de vínculos familiares e
encaminhamento para outros serviços da rede.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação realiza reuniões
periódicas com a Instituição, para troca de informações e
alinhamento na prestação de contas por meio do Relatório
Técnico de Monitoramento e Avaliação, que é realizado
mensalmente.

Durante o ano de 2021 as equipes de referência do CENTRO POP e da Instituição,
representada por Roseli Nabozny (assistente social) e Maria Teresa S.Thiago (psicóloga) se
reuniram para o estudo de casos e devidos encaminhamentos das demandas socioassistenciais, ou
de saúde dos usuários atendidos, na maioria das vezes, por contato telefônico (WhatsApp) e
reuniões virtuais.

A Essência de Vida desempenha o Serviço de Acolhimento Institucional, com especial preocupação
em conhecer e garantir direitos por meio da participação direta nos Conselhos de Políticas
Públicas, com as equipes especializadas e comitês específicos, que são canais efetivos de
participação e permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixa de ser apenas um
direito, e torna-se uma realidade, tão necessária aos usuários deste serviço.

RESULTADOS
FINANCEIROS
2021

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, transitório e de caráter voluntário, às pessoas com problemas
associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas.
No ano 2021, pelo segundo ano consecutivo, 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 nos imbuiu a seguir novos protocolos
de acolhimento.
Adentrando no segundo ano de pandemia continuamos seguindo as orientações da Cartilha
elaborada pela SENAPRED para as atividades e serviços realizados pelas Comunidades Terapêuticas, e
dentro da Instituição, prosseguimos com a mobilização contínua de toda a Equipe Técnica para o
cumprimento de protocolo interno com ênfase no uso de máscaras, álcool gel e distanciamento.
Com a continuidade das implicações devido a pandemia o Programa de Acolhimento fora
periodicamente revisado e alterado, principalmente quanto as atividades de reinserção sociofamiliar
do Acolhido, para que não houvesse prejuízo nos resultados terapêuticos.
Finalizamos este relatório registrando nossa homenagem póstuma aos Diretores voluntários
Roberto Zacarias da Rosa, nosso Presidente e Emiliano Monich do Nascimento, Conselheiro, quem em
2021 nos deixaram. A estes amigos e generosos colaboradores toda nossa gratidão!
E reiteramos o quanto somos gratos pelo trabalho incansável dos nossos Diretores,
profissionalismo da nossa Equipe e a solidariedade 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!
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COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESSÊNCIA DE VIDA
Fundada em 04 de Setembro de 1994
CNPJ sob nº 81.140.139/0002-13
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Utilidade Pública Municipal nº 7.402/2013
Utilidade Pública Estadual nº 16.733/2015
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ACOMTESC – Associação de Comunidades Terapêuticas de Santa Catarina
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SENAPRED – Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção sobre Drogas
CONEN (Conselho Estadual de Entorpecentes)
COMAD (Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Joinville)
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