sf; R\írÇ0 PuELlco FEDER.AL
CONSELI{O REG. DE FI§IOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 2O REG!ÃO
TERMO DE VISITA

NO:

www.crefito2.gov.
br
Nome / Rráo Social do(a) Visitado{a)
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INTÊRAGIR
CNPJ / CPF
No lnscrição

RG

01 .609.49 710001-02

021701-?J

Endereço
RUA MAXIMILIANO JOSE DE OLIVEIRA

NO

Bairro

Município

CAXANGA

CARAPEBUS

85
UF
RJ

CEP
27998-000

UF
RJ

CEP
27998-000

Endereço da visita
RUA MAXIMILIANO JOSE DE OLIVEIRA NO 85
lV!unicípio
Bairro
CARAPEBUS
CAXANGA

E-mail
capssaudel 1 @gmail.com
Data e hora da visita
1510912021 às 14:07
NO EXERGíCIO NE SUA FUN
AGENTE QUE:
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EISCAI-IZÀDORA, FOI CONSTATADO PE!-O

I

pRocEDo ATo FtscALtzAToRto pARA cuMpRIMENTo DA sollclrAÇÃo Do 3o
ruúclro REctoNAL DE TUTEL-A coLETrvA DA DEFENSORIA PUBLICA Do ESTADO
Do Rlo DE JANEIRo NoS TERMos DoS oFíClos 303 E 59812021. FUI RECEBIDO

DA
PELO SENHOR LUCTANO PER.ENRA (COORDENADOR) INFORMANDO O MOTIVO
ORA
FtscALlzAÇAO E PROCEDENDO A VISTORIA E OS QUESTIONAMENTOS
realizados
EMANADOS PELA DFTGERJ. 1 - considerando a estatística de atendimentos
que
nos últimos g0 dias, é possível afirnrar que o quantitativo de terapeutas ocupacionais
adequado
atuam na referida unidade é suficiente para garantír a prestação de um serviço
na unidade
aos pacientes? Em caso negativo, qual é o deficit estimado de profissionais
AZEVEDO
DE
I,úi"iiãJ,ts TI, A ASSISTÊúcIa E PRESTADo PELA DRA ELIZABETH
óõàãei-io Ás sEGUNDAS E TERÇAS. 2 - Diante do contexto pandêmico provocadcr(
ocupacionais?
pelo coronavírus, a unidade oferece átendimento virtual pelos terapeutas
necessária
estrutura
a
.uro positivi, foi ofertado aos profissionais
iêi1rr ixj úÀo
(equipamentos, internet etc.) para realizaçáo do atendimento ou este está sendo realizado
é
poi meios proprios do profissional? NAo SE APLICA 3 - A estrutura física da unidade
possibilitando, quando
adequada para o desenvolvirnento das atividades profissionais,
atendimento? (X
necessário, o ,"rpàito à proteção da intimidade dos pacientes durante o
(X) SIM ( ) NÃO Em
r.'rÂó + ) Ha realizrçáo de atividades coletivas na unidade?
) élM
para segurança
caso positivo, estão sendo adotadas as medidas_sanitárias necessárias
para
e dos pacientes? (x) slM ( ) NÃo 5 - Atualmente, há filas de espera
1ãã, pi"tssionais
ocupacionais da unidade? A DEMANDA E
lrealizaçáo de atendimento com Terapeutas

É,

il

pacientes aguardando
ES'ONTÂNEA. Em caso positivo, informar a quantidade de
tipo de atendimento
,ãnJir*nto. ruÃo SE APLICA 6 - A unidad e realiza algum
estabelecido? EXISTE UMA
domiciliar? (X ) Sfffif tj f,lAó Em caso positivo, q,ual-e ofluxo
sEcRETAnin oe *AUDE DE ACoRDo coM A DEMANDA' A
.EDTDA
7
próprio e motorist a parudesrocar o profissional?( ) slM (x) NÃo
'ELA
'TATURA
unidade possui veícuro
médica, seja
- caso o terapeuta ocupacional entenda pela necessidade de avaliação
do

encaminhamertto
psiquiátrica, neurológica ou outra especiaíidade, há dificuldade de
a unidade de saude
paciente para realizáçao da consulia? ( ) S!M (X )NÃO Qual e
PARA o CLíNICO DA
referência nesses casos? oS PACIÉrtrirà'sno rrtriarr"rrruHADoS
ENFERMEIRA REALIZA
UNIDADE QUE EMITE O ENCAMINHANDO E EM SEGUIDA 'A
terapia ocupacional da
o AGENDAMENTO. B - o Município oferece aos profissionais de (X)
SIM ( ) NÃO I - Há
unidade algum serviço de educação permanente e continuada?
para cuidados em saúde
alguma atividade desenvorvida na unidade especificamente
idosos, pessoas LGBTQIA+' em
mental de grupos mais vulneráveis (criança, ?go!?:1unte,
situação de rua e populações indígenas)? NÃO 10 - Há médicos'
"l19iT.?t^?l:
(1) MEDICO
Se sim' qu,antos?
assistentes sociais atuando na unidadãf I X ) Sf ff4 ( ) NÃO
NrE soc tAL E tes possuem espe:, l,:in"T, ::"::y:".
õi ãi\ ; EnúÉl no ( 1 ) AS s srEJou
auxitiares cte enfermasem, técnicos administrativos,
Hffi;,;;'M';; --ü iá;;ú"( NÃO Se sim, quantos? (1)
técnicos educacionais e artesãos na unidade? ( 4) SIM )
(O)
TECNICO/AUXLIAR DE ENFERMAGEM (3) TECNICOS ADMINISTRATIVOS por
pacientes são atendidos
TECNtcos EDUCAC16NAIS (1) ARTESÃos" 12 - Quantos
INFORMAR' 13 - Como se
dia, em média (com base nos últimos 90 dias)? NÃO SOUBE
e
dá o trabarho com equipes de institrições fechadas. para desinstitucionalização
14 referenciamento de pacientes ao CAP§? NO NÃO HA INSTITUCIONALIZADO' são
já referenti-1d.ut no CAPS'
Como se dá o acompanhamento de peséoas que,
CRISE AGUDA SÃO
internadas em hospitais psiquiátricos? CS PACIfúffS EM
coM
REVERENCIADos ÉARA o HosPlrAL MUNIcIPAL EM coNJUNro
,? :Y:91L:
pelo
CAPS que
DO CAPS. 15 - Como procedem rlo caso de pacientes acompanhados
Do rpo. 16 - O CAps está
são presosu n rrrrõiiÍüiçno NUNCA TEVE EprsoDros
de saude de família, unidade de
articurado com argumu ,nldud" b.ásica cie saúde, equipe
de referência, assistência social
emergência, enfeimaria especializada, serviço hospitalar
( x) SIM ( ) NÃO Em
(CRAS e CREAS), Poder Judiciário, e/ou ?lôt11?:.utra instituiçáo?
EM
caso positivo, descreva a artióulação; AS ÀnftCUl§95?:§+ORMULADAS
os sÉRvrÇos ÀiRnvÊs DA cooR.brr{nÇÃo E EQUIPE TECNlcA,
I

h

coNJUNTo coM

\

EXCEToCoMoPoDERJUDICIARío.17-Quantospacientesestãoem
é a média mensal/semanal de

acompanhamento atualmenie? Z.Ats PACIENTES. Qual
média, dos atendimentos e a
novos pacientesi á pOn MÊS Quai e a frequência, em
dos Últimos 90 dias? 15
média dos atendimentos diát"ios, com base n«:s dados
gerar, considerando idade, gênero,
PACTENTES 1B - euar é o perfir dos pacientes, em
INFORMAR' 19 - Como se dá a
região de origem e tipo de demanda? NÃO SOUBE
pacientes (prontuário, sistema etc.)?
alualizaçáo dos dados e do acompanhamento dos
- Quais são as
ÃfáÃüÊs nr pnóúruÀnros Fístcos E A EeutPE rECNlcA.20
(x e em grupo visita
atividades rearizadas na unidade? Atendimentos individuar ( )
(X) SIM ) NÃO 13.
domiciliar etc ( X) 21 - As condiÇões são salubres?
são limpos? ( x) slM ( ) NAo A
masculino e feminino? ( x ) stnt ( ) NÃo os banheiros
área física é adequada (espaço em relação ao núm9r9,.de gesso-?t-,1Y"^:.'t::,311
mofos ou outras
acessibirioaoe,eiJlt-a ) siN{ (x ) NÃCI Apresenta infirtrações,
de insalubridade' descrevairregularidades? t XÍ Sf ü'( ) NÃO; Em caso de constatação
DE ADAPTAÇÃO
as. oBSERVET BorJÃo DE GAs DENTR.O DA coziNHA,FALTA
NOSBANHEIROSDOSPACIENTES,MATOPRECISANDOAPARO'SEM
para funcionários e pacientes? ( x) slM ( )
EXTINTORES. 22 - Haacesso a água potável
privativas para atendimentos
NÃO 23 - Há espaço destinado aô acolhimento e salas

??il:I":

( NÃo Se sim,..quantas? 10 salas e
individualizados e para atividades caleiivas? (X) Slíü )
2 espaço de convivência' 24 - Aiocalização é
ca me ntos? ruÃo
I i §r M l;)-i'ug úã jo'le e,Iu tP -q? .m ed
í Ãü1ji -' E,::il
APLICA 26 Há cozinha e refeitorio?
Estão com prazo de validade regului*éf NÁO SÉ
tuÃo Se sim, quantas refeições são
(-iêiül i ünóêao oferecidas refeições? (X) qlMDA( )MANHÃ
(12:00
1OO:SO HS) ALMOÇO
oferecidas por dia? 30 Em quais horários? CAFE
o cardápio é elaborado
Hõ;; ilF"É on rnnoE (14:30 HS) Há cardápio especiar? srM
27 - Há Residência
por nutricionista especializaoo e1n ?ii'1:.n}?'ção^coletiva? SIM
sim' quantas? Qual modalidade? (l
Terapêutica vinculada ao CAFS'I ( ) SiM 1X) f'fft: Se
da RT comparecem ao
rti-úÀó sE ApLrcA B - Com qr_re frequência os rnoradores SE
APLICA Se sim', qual
NÃO
.APS? NÃO SE APLICA Há disporribiliriade de transporte?
s E H AV E R I t
."-* Ã'o" õI*11,,?1. É É n o u N r A D
i
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RE $b",?^X ?i_â
ÁõnÉsêúrná nrsPoNDEU QUE NÃo , E NÃo HAVENDo
A UNIDADE APRESENTAR

TODOS OS QUESTIONAMENTOS DEIXO NOTIFICADO
DE 10
vlA EMAIL defesa@crefito.org.br NO PRAZO MAXIMo E IMPRORROGAVEL
ENVIADoS A
D|AS urEts. ApÓ-s ESrÉ PRAZO o DEVIDo LE^LA.i9,llo^s^Ero
possut *ADASTR. JUNT. Ao cREFtro 2 E Fol
D'GERJ. A rNSTÉúrõÃo xrÃo
SOLICITADO NA VISITA N- 2O2ilÜ{]üCI36
NOTIFICA

NÃo sÃo DA ALÇADA DO
FATOS APURADOS CUJA SOLUÇÃO oLJ F{ÉPR.E$SÃO
AS AUTORIDADES
CREFITO2 E QU E DEVEM SER T{EPRESE"NTADOS
COMPETENTES
AB.TIGO 70 INCISO III DA LEI FEDERAL
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTÜ NO ,iÜ
DiÂS, SE ENTENDER NECESSARIO, O
6316/75. APRESEN'TAR NO PRAZC DE
.

':
Endereço Para Prctir:;i,* r
-ii;i''
:, ri:,ii'(.r - RJ - Cep: 20260-300
Rua Félix da Cunha, 41 - +-rnail : defesa@crefito2'org.br
Te l. (2 1 )21 69 -216 9 D e pto. F s ca ; i:*',;'''-;
Aàsinatura de receb. 2" via
ssinatura do Agente
'
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