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Atualmente, há filas de espera para realização de atendimento com Terapeutas
Ocupacionais da unidade? Em caso positivo, informar a quantidade de pacientes
aguardando atendimento. A UNIDADE NÃO POSSUI TERAPEUTA OCUPACIONAL EM

SÊUS eUADRO. G - A unidade realiza algum tipo de atendimento domiciliar? (x) SIM ( )
ruÃO fm caso positivo, qual é o fluxo estabelecido? AS VISITAS SÃO PLANEJADAS
SEMANALMENTE E CONTA COM O APOIO DE l VIATURA CEDIDA PELA
SECRETARIA DE SAUDE. A unidade possui veículo proprio e motorista para deslocar o
profissional?( ) SIM (X) NÃO 7 - Caso o terapeuta ocupacional entenda pela necessidade
de avaliação médica, seja psiquiátrica, neurológica ou outra especialidade, há dificuldade
de encaminhamento do paciente para realizaçáo da consulta? A UNIDADE NÃO POSSUI
TERAPEUTA OCUPACIONAL EM SEUS QUADROS. QUAI é A UNidAdE dE SAUdC
rEfETêNCiA NESSES CASOS? OS PACIENTES SÃO ENCAMINHADOS PARA A UNIDADES
BASICAS DE SAUDE DE ONDE SÃO AGENDADOS AS CONSULTAS. S - O MUNICíP|O
oferece aos profissionais de terapia ocupacional da unidade algum serviço de educação
permanente e continuada? A UNIDADE NÃO POSSUI TERAPEUTA OCUPACIONAL EM
SEUS eUADRO I - Há alguma atividadd desenvolvida na unidade especificamente para
cuidados em saúde mental de grupos mais vulneráveis (criança, adolescente, idosos,
pessoas LGBTQIA+, em situação de rua e populações indígenas)? SOMENTE PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 10 - Há rnédicos, enfermeiros e assistentes sociais
atuando na unidade? (X) SIM O NÃO Se sim,.quantos? (2) MEDICOS (2) ENFERMEIRO
(2) ASSISTENTE SOCIAL Eles possuem especialização em saúde mental? NÃo souBE
INFORMAR. 11 - Há técnicos e/ou auxiliares de enfermagem, técnicos administrativos
técnicos educacionais e artesãos na unidade? (X) SIM ( ) NÃO Se sim, quantos? (2)
TECNTCO/AUXLIAR DE ENFERMAGEM (2) TECNICOS ADMINISTRATIVOS (0)
TECNICOS EDUCACTONAIS (O) ARTESÃOS t2 - Quantos pacientes são atendidos por
dia, em média (com base nos últimos 90 dias)? NÃO SOUBE INFORMAR. 13 - Como se

dá o trabalho com equipes de instituições fechadas para desinstitucionalizaçáo e
referenciamento de pacientes ao CAPS? NÃO SOUBE INFORMAR 14 - Como se dá o
acompanhamento de pessoas que, já referenciadas no CAPS, são internadas em
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hospitais psiquiátricos? os PACIENTES EM CRISE AGUDA SÃO REVERENCIADOS A
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E REECEBEM SUPORTE DA EQUIPE
DO CAPS. 15 - Como procedem no caso de pacientes acompanhados pelo CAPS que
são presos? NUNCA HOUVE RELATOS DE CASOS NA INSTITUIÇÃo. 16 - O CAPS
está articulado com alguma unidade básica de saúde, equipe de saúde de família,
unidade de emergência, enfermaria especializada, serviço hospitalar de referência,
assistência social (cnns e CREAS), Poder Judiciário, e/ou alguma outra instituição? _(x)
óiú t ) NÃO Em caso positivo, descreva a articulação; AS ARTICULAÇOES SÃO
FORMULADAS EM CONJUNTO COM OS SERVIÇOS ATRAVES DA PROPRIA EQUIPE
TECNICA. 17 - Quantos pacientes estão em acompanhamento atualmente? (1.160)
pACIENTES. Qual é a media mensal/semanal de novos pacientes? (25) PACIENTES
eual é a frequência, em média, dos atendimentos e a média dos atendimentos diários,
com base nos dados dos últimos 90 dias? NÃO SOUBE INFORMAR. 18 - Qual é o perfil
dos pacientes, em geral, considerando idade, gênero, região de origem e tipo de
demanda? NÃO SOÚgf INFORMAR. 19 - Como se dá aatualização dos dados e do
acompanhamento dos pacientes (prontuário, sistema etc.)? A ATUALIZAÇÃO E FEITA
PELA EQUIPE TECNICA DO CAPS E OS PRONTUARIOS SÃO TÍSICOS.20 - QUA|S SãO
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domicitiar etc ( X ) 21 - As condições são salubres? (X) SIM ( ) NÃO Há banheiros
mascutino e feminino? ? O SIM (X) ruÃO Os banheiros são limpos? (X) SIM ( ) NÃO A
área física é adequada (espaço em relação ao numero de pessoas que circulam,

acessibilidade,etc.)? (X) SIM
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irregularidades? (X) SIM ( ) NÃO. Em caso de constatação de insalubridade, descreva-as.
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