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sERVIço PUBLlco FEDERAL

CONSELHO REG. DE FIóIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

DA 20 REGIÃO

TERMO DE VISITA NO:

lffirffiilrmmmilxíflmmmffiffi

isitado(a)

CENTRO PSICOSSOCIAL DE l9!4BA GRA\E
RGCNPJ / CPF

01 .6'15.882/0001-62
No lnscrição
022282-PJ

Endereço
******** RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA No 123

Município
IGUABA GRANDE

Bairro
CENTRO

Endereço da visita
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA NO 123

Município
IGUAtsA GRANDE

Bairro
CENTRO

Telefone(s)E-mail
capsiguaba@gmail.com

Oata e hora da visita
14t0912021 às 08:36

NoffiReielo DE suA AC;n- ADo PELo

AGENTE QUE:

PROCEDO ATO FISCALIZATORIO PARA CUMPRIMENTO DA SOLTCITAÇÃO DO 3O

NUCLE. REGT.NAL DE TUTELA óolr.rtvA DA DEFEN'.RIA PUBLI.A Do ESTAD.

Do Rlo DE JANETR. Nos rERMóé-óôs oFíctos 303 E ss,t2ozl' FUI RECEBID.

pEtA Dra. JULIANA MARrlNs iãsJõótigl ) tNFoRMANDo o Mortvo DA

FlscALtzAÇAO E PROCEDENDO A VlsToRlA E OS QUESTIONAMENTOS ORA

EMANAD.S pELÃ ópãinl. i - consiocrando a estatística de atendimen:":^t,::l',::::
tr,IVI/{I\AIJ\,,,\ TLL

nos úrtimos g0 dias, é possíver afirmar que o quantitativo de terapeutas ocupacionais que

atuam na referida unidade e suficiente para garantir a prestação de um serviço adequado

aos pacientes? Em caso negativo, qual e oleficit e-siimado de profissionais na unidade

vistoriada? A UNIDADE NÃO póSSUI T'ERAPEUTA OCUPACIONAL EM SEUS

QUADROS.2-Diantedocontextopandêmicoprovocadopelocoronavírus'aunidade
oferece atendimento virtual pelos terapeutas ocupacionais? A UNlDADiljSl.r:?"t::l
?El"ff;ü1X ffiü;ÀôiôiÃi ÉM sEUS euADRo Em caso positivo, roi orertado aos

profissionais a estrutura necessária (equipamentos, internet etc') para realização do

atendimento ou este está sendo realizado por meios proprios do profissional? A UNIDADE

NÃopossulrERAPEUrAocuPAcloNALEMSEUSQUADRo'3-A"^1t:Y::?"tlti::
)l'r;;il""'u'II'Ií,i"or-r"rir" o'J;;;rr;rvimento 9r', uily,'111? l:"^t':::9,:?::
possibilitando, quanáo n""".rário, o r-espeito à proteção da intimidade dos pacientes

durante o atendimento? (x) slM (') NAO 4 - HéÀ realizaçáo de atividades coletivas na

unidade? (X) StM ( ) NÃO Em caso positivo, estão sendo ádotadus as medidas sanitárias

necessárias para segurança dos fiúiruionais e dos pacientes? (X) SIM ( ) NÃO 5 -



h

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

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

as atividades realizadas na unidade? Atendimentos individual (X ) e em grupo visita

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 0 NÃO Apresenta infiltrações, mofos ou outras
irregularidades? (X) SIM ( ) NÃO. Em caso de constatação de insalubridade, descreva-as.
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coretivas? txl sirüii *Àô ô"'rrr, quantas? 32! A rocarizaçáo e acessíver para o

público-alvo? (X) ôiü t I *Ào 2s - Exiàte farmácia? ( ) SIM-(x)-NÃo Há fornecimento de

medicamentos? (X) StM PELA SECRETARIA DE SÀUOE f:t.q:9:T,ptu'o de validade

regutares? tXl Srft71'tJ f.fÀO ZO - Ua cozinha e refeitorio? (X) SIM ( ) NÃO São oferecidas

refeições? txl srü'1.y itrno óe sim, quantas refeições são oferecidas por dia? 10 Em

t 
q u a i s h o rá ri o s? cÃ # oÁ ú Àr'n l, iif i i g.lt l * Xo:": Ji : :':?il["*: :fl :â]?;
lT'r=.';"Jí'ü?#;*;;ü;ià i l'õrú(x) úÃ9 o cároápio é eraborado por nutricionista

especializado em alimentaçao cotôtivaZ i )'Sf ft'r (X) NÃO 27 - Há Residência Terapêutica

vinculada ao CAPS? (X) SIM ( ) NÃO §e sim, quantas? (1) Qual modalidade? NAO

souBE TNFoRMAR 28 - com que frequência os moradores da RT comparecem ao

cAps? SEMANALMENTE Há disponibilidade de transporte? NÃO SOUBE INFORMAR

Se sim, quat modalidade. PERGUNTADO SE HAVEntÁ nlCO MAIS A ACRESCENTAR

RESPoNDEU oijÉ* N"Àol i Nno HAVENDo RESPoSTAS ttH.'3,?o=?r?,?

CONSTATEI INFILTRAÇÃO E MOFO EM ALGUMAS SALAS' 22 - Há acesso a água

potável para funcionáriol e pacient"tz 1x) slM O f.1?;,^',?.; 11::o:X",,T:l'[?#.::

ã;:5;,à"-iü=x.,iãd'ôã,*õ ,uói'r'cADo A uNTDADE ApRESENTAR vrA EMArL

d ef e s a @ c ref i to o rs b r N o Pl4z.o- Flúf í91*: "-tYf:'^=" 1 

0.3 
§t.u 

r E I s A P o s

Ê3fi?ffi;ô'ôõ'óãürdõs nÉrnronros sERÃo ENVTADoS A DPGERJ

FAT.S APURAD.S CUJA SoLUÇÃo oU REPRE-SSÃO NÃO SÃO DA ALÇADA DO

CRE FITci2 E QUE DEVEM dEN REPRESENTADOS AS AUTORIDADES

COMPETENTES
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO

6316175, APRESENTAR NO PRAZO DE

CONTRADITORIO E/OU AMPLA DEFESA.

ARTIGO 7O INCTSO IIt DA LEI FEDERAL

1O DIAS, SE ENTENDER NECESSARIO, O

endereço Para Protocolo
RuaFélixdaCunha,4l-Tijuca-RiodeJaneiro-RJ-Cep.,20260-300

e;...(21 )21 6g-21G9 bepto. É iscal ização - e- mai I : d efesa@crefito2' org' br

ffitura qç receb.2" via
naturqdp Agente

\\\rNN-
l Pu RePresentanteY §.

CENTRO PóICOSSOCIAL DE IGUÀBA
EIRA Mat:










