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Nome / Razão Social do(a) Visitado(a)

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE CONCEICAO DE MACABU

No lnscrição

022277-PJ

CNPJ / CPF

2911 5466000í14

RG

Endereço
****T*** RUA JORGE LUIZ SARDINHA NO 84

Bairro

VILA NOVA

Município

coNcErÇÃo DE MACABÚ

UF

RJ

CEP

28740.000

Endereço da visita

RUA JORGE LUIZ SARDINHA NO 84

Bairro

VILA NOVA

Município

coNcErÇÃo DE MACABÚ

UF

RJ

CEP

28740.000

E-mail

capsconceicaodemacabu@gmail,com

Telefone(s)

(221277e.2345

Data e hora da visita

1610912021 às 21 :56

No EXERCÍCtO DE SUA FUNçÃo FISCALIZADORA, FOI CONSTATADO PELO AGENTE QUE:

PROCEDo ATO FTSCALTZATóR|O PARA CUMPRIMENTO DA SOLICITAÇÃO DO 3o NÚCLEO REGIONAL DE TUTELA COLETIVA DA

oÉreN§onta púBLtcA Do EsrADo Do Rto DE JANETRo Nos rERMos Dos oFÍctos 303 E 598/2021. FUI REGEBIDO PELA

SENHORA KARLA ANDRADE (D|RETORA) TNFORMANDO O MOTIVO DA FISCALIZAÇAO E PROCEDENDO A VISTORIA E OS

eUESTIoNAMENTos oRA EMAúADoS pELA DPGERJ. 1 . Conslderando a estatística de atendlmentos realizados nos últimos 90 dias,

é possível afirmar que o quantitativo de terapeutas ocupacionais que atuam na referida unidade é suficlente para garantir a prestação

de um serviÇo adequado aos pacientes? Em caso negativo, qual é o déficit estimado de profissionais na unidade vistoriada? A
uNIDADE ruÁo po§sut TERAiTEUTA ocUpAcloNAL EM SEUS QUADRoS. 2 - Diante do contexto pandêmico provocado pelo

coronavírus, a unidade oferece atendimento virtual pelos terapeutas ocupacionais? A UNIDADE NÃO POSSUI TERAPEUTA

ocupAcloNAL EM sEUs QUADRO Em caso positivo, foi ofertado aos profissionais a estrutura necessária (equipamentos, internet
etc,) para realização do atendimento ou este está sendo realizado por meios próprios do profissional? A UNIDADE NAO POSSUI

TEFiÀpEuTA ocúpAcloNAL EM sEUS QUADRo. 3 . A estrutura física da unidade é adequada para o desenvolvimento das atividades
profissionais, possibilitando, quando necessário, o respeito à proteção da intimidade dos pacientes durante o atendimento? (x) SIM ( )

i.rÃo a . Há iàalização de atividades coletivas na unidade? (X) SIM ( ) NÃo Em caso positivo, estão sendo adotadas as medidas

sanitárias necessárías para sêgurança dos profissionais e dos'pacientes? (x) SIM ( ) NÂO 5 .. Atualmente, há filas de espera para

realização de atendimento coãr Terapeutaé Ocupacionais da unidade? Em caso positivo, informar 1.CyT.li-d?q"..de pacientes

aguardãndo atendimento. NÂO SE APLICA 6 - A unidade realiza algum tipo de atendimento domiciliar? (x) SlU O llÁO. Em caso

pãsitivo, quat é o ftuxo estabetecido? os aretórúÉr.rios sÃo hEALIZADOS DE ACORDO COM O ÊnOlerO TERAPÊUTICO

brrucur_Ài (pTS) coM VIATURA cEDtDA pELA sEcRETARIA DE sAúDE, A unidade possui veículo próprio e motorista para deslocar o

profissional?( ) 
'SlM (X) NÂO 7 - Caso o terapeuta ocupacional entenda pela necessidad.e de- avaliação médica, seja psiquiátrica,

neurológica ou outra especialidade, há dificuldade de encaminhamento do paciente para realizaç-ão_da consulta? O PROFISSIONAL DA

UNIDADE REALTZA O AGENDAMENTO. Qual é a unidade de saúde referência nesses casos? Úrutonoes BÁslcAS DE SAÚDE. 8 ' O

Município oferece aos profissionais de terapia ocupacional da unidade algum serviço de educação permanente. e. continuada? A

uNtDAbE NÃo possut TERAPEUTA ocuirActoNAL EM sEUs euADRo 9 - Há alguma atividade desenvolvida na unidade

especificamente para cuidados em saúde mental de grupos mais vulneráveis (criança, adolescente, idosos, pessoa§ LGBTQIA+' em

situação de rua e populações indtgenas)? NÃO 10. Éá médicos, enfermeiros e assistentes soclais atuando na unidade? (X) SIM o
NÀo'se sim, quanioi? (rirr11Éorco*s (1) ÊNFERMEIRo (1) ASSTSTENTE SoclAL Eles possuem especialização em saúde mental? SIM

11 - Há técnicos e/ou auxiliares de enfermagem, técnicos administrativos, técnlcos educaclonais e artesãos na unidade? (X) SIM ( )
pao se sim, qua"ió.r úiiÉCúrôôÀúifrÀÉ oe eurenuAGEM (1) rÉcNicos ADMINlsrRAlvos (o) rÉcNtcos EDUcActoNAls (0)

ARTESÃOS'ti - euantds'pacientes são atendidos por dia, em média (com base nos últimos 90 dias)? 3_4 !3_1C_o1_9.:.9^q3.o trabalho
com equipes de instituições fechadas para desinsiitucionalização e referenciamento de pacientes ao CAPS? O MUNICIPIO POSSUI

ApENAS uMA pActENrE NESTE pERFtL euE EsrA sENDo ÃcoupnruneDA PELA EQUIPE DE DESINSTITUCIONALIZAçÃo. 14 '
Como se dá o acompanhamento de pessoas que, já referenciadas no CAPS, são internadas em hospitais psiquiatricos? OS

PACIENTES EM CRISEAGUDA SÂo REVERENCIADo9 PARA o HoSPITAL MUNICIPAL E RECEBEM SUPORTE DA EQUIPE DO CAPS'

1S - Como procedem no caso de pacientes acompanhados pelo CAPS que são presos? OS PACIENTES SÃO ACOMPANHADOS

ainaúÉÀ oE trlronrvreçôEs FoRüEclDAS pELos'FAMILIARES. 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
(CRAS e CREAS), poder Judiciário, e/ou alguria outia instituição? (x) SIM ( ) 

'ruEO 
em caso positivo, descrêva a articulação; SÃO

hÉÃr_rzaoe§ neúrutôes MENsAts ba neoÉ No MoDELo vIRTUAL E pRESENctAL coM A EQUTPE Do CAPS. 17 - Quantos pacientes

estão em acompanhamento atualmente? (286) PACIENTES. Qual é a média mensal/semanal de novos pacientes? (18) PACIENTES Aual

é a frequência, em média, dos atendimentos e a média dos atendimentos diários, com base nos dados dos últimos 90 dias? 34
pACIENTES 1B . eual é o perfil dos pacientes, em geral, considerando idade, gênero, regiã9]{e origem e tipo de demanda? A MAIORIA

Do sExo MAScuLtNo, ENTRE 29 A 40 ANos, EM vULNERABILIDADE soclAL, EVANGÉLlcos E coM TRANSTORNOS MENTAIS

GRAVE PERSISTENTE E USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS. 19. COMO SC dá-A AIUAIiZAçãO dOS dAdOS E dO

acompanhamento dos pu"lrr*u" (prontuário, siitema etc.)? A ATUALIZAçÃO É FEITA PELO TÉCNICO DE REFERÊruCtl E Os

ÊRôüiúÂRióS sAó rtsrcos.20.'euais são as ativtdades realizadas na unidade? Atendimentos individual (X ) e em grupg-visita

domiciliaretc(X)21 .Ascondições-sãosalubres?(X)SIMONÂO.Hábanheirosmasculinoefeminino??(X) SIMONAOOS
banheiros são'limpos? (x) slM I I r.rÃo A área Íísica'é adequada (espaço em relação ao,n_úmero_de pessoas que circulam,

acessibitidade,etc.)f (X) s'iú d úEO Âpresenta infiltrações, mofos ou outias iriegularidades? (X) SIM ( ) NÃO' Em caso de constatação
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!-:91?+ ?3 ' Hé, acesso a água potávêl para funcionários e pacientes? (x) slM ( ) NÃo. 23 . Há espaço destinado ao acolhimento esalas privativas para atêndimêntos individualizados e para atividadês coletivas? ( X) SIM O NÃO Sà s-im, quantas? 3 SALAS E 2 DEcoNVlVÊNclA.24'AlocalizaçãoéacessÍvel paraopúblico-alvo?(x)stM()üAô"zb'.'Lx-istefarmácia?()StM(x) NÃoHáfornecimento de medicamentos? (X) slM Estão com prazo de validade regúlaresz 1kl §rú tl ruAõ-àõ - na cozinha e refeitório? (x) stM (
) NÃo são oferecidas refeiçôe-s?_iX) 

.s_lM 
( I NÃo !e s11.guantas refeiçãê são oferecidas por dia? í20 Em quais horários? ctÂiE'õiMANHÃ.(08:30Hs) ALMoçó (í1:3b0Hs) mrucxe pA T{âóE (15:00HS)'Há cardápio especiJt? tj ôirvr ul paõõ ;;áü; elaboradopor nutricionista especializado em alimentação cgl-etivir! (I)_à!U ( ) NÁo 27 . Há Residéncia Teiápãutiia'vincutada ao iapsr ( ) stM (x

l .f 4o-9":ilr-q-u?llas? (í ) Qual modalidadê? NÃo 
J.q AP!!9n z_i i^q"l que frequência o" moiádores da RT comparêcem ao GAps?

l!49-:F.Alll94 t14 9i.p:ni!'.!,!g9"de transporte? NÃo sE APLICA se sim, qüar modatidàoe. llao sE ApLtcA pERGUNTADo sEHAVERIA ALGo MAls A AcREScENTAR RESeoNDEU euE A tNslrutbÁo úeCÉsõrre oÀ-cóNiiiÃiÁôÁo'lúÉõrern oeTERAPEUTA ocuPAcloNAL, NUTRlcloNlsTA E ARTESÃo aUE JÁ Fot sóLtctTADo JUNTo e secnÉiaÉrÀ 
'ot-ôeúoe, 

souINFoRMADO rAMBÉM soBRE A DIFICULDADE DA coNTRATA.ÇÃo e rvrnr'rúiÉr,róÃo oà inãÉrssrorurus DEvtDo Aos BAtxossALARlos EM ToRNo DE Pouco MAls DE urvl sALÀRió rvri'r'irrvro-eEM coMo A FALTA DE stsTEMA DE tNcÊNDlo. DEtxoNoTlFlcADo A UNIDADE APRESENTAR VIA EMAIL defesa@crefito.ors.br No PRAzo E tMpRoRRoõÀíELbi 1; ôÀ§'üíÊrs casoJULGUE NEcEssÁRlo o!4lgyEB lE_r_tItcÂçÃo NAs tN-FoRúaçots. eÉoó-Éúí Éiilàó'ôà DEVrDos RELAróRtos sERÃoENVIADOS A DPGERJ. DEVIDO À pRosLEMas rÉcNlcos EsrE RELATónro 
-ruÃo ÉóÉ stn GERADo No MoMENTo DAFlscALlzAçÃo E o MESMo Fot ENVtADo poR EMAIL coM pEDtDo DE óóliitriüÃçÀôãÉ ããôeãirvrEruro.

NOTtFtCAÇÃO:

FATos APURADOS cuJA so_LyçÃo ou REPREssÃo ttÃo sÂo DA ALÇADA Do cREFtro2 E euE DEVEM sER REpRESENTADS5 ÀsAUTORIDADES COMPETENTES
EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7" INCISO III DA LEI FEDERAL 6316/75. APRESENTAR NO PRAZO DE 1() DIAS, SEENTENDER NECESSÁRIO, O CONTRADITÓRIO E/OU AMPLA DEFESA.

Endereço para protocolo

§qa.!01i1 da Cunha, 41 . Tijuca - Rio de Janeiro . RJ - Cep: 20260.300
Íel.: l2'l 121 69 -21 69 De pto. Fiscalizaçâo . e.mail : defesa@cref ito2.org. br

Assinatura do Agente Assinatura de receb. 2" via

Visitado(a) ou Representante

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE CONCEICAO DE
MACABU
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