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terapeutas ocupacionais que atuam
na referida unidade e suficiente para garantir a
prestação de um serviço adequado
aos pacientes? Em caso negativo, qual é o déficit
estímado de profissionais na unidade vistoriada?
A uNIDADE NÃo possul TERA'EUTA
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atividades profissionaís, possibilitando, quando
necessário, o_respeito à proteção da
intimidade dos pacientes durante o
lfgloimento? ( ) srM (x) NÃo; - uá rearização de
srM
( I úÁo.rÀ'rrro positivo, estão sendo
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SEMANALMENTE E NÂo'Côirrn coM o Apoto
DE vIATURA
PRoPRIA' A unidade possui veículo proprio e motorista
para deslocar o profissional?g
slM (x ) NÃo 7 - caso o terapeuta ocupacional entenda pela
necessidade de avatiaçal
médica, seja psiquiátríca, neurológica ou outra
especialidade, há dificuldade de
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referência nesses casos? AMBULAToRIO on
nÉnr E cAps B - o Município oferece aos
profissionais de terapia ocupacional-{a^ulidade
algum serviço de educação permanente e
continuad a? A UNIDADE NÃo Possul TERÃpEUTA
ocupACIoNAL EM
QUADRo 9 - Há alguma atividade desenvolvida na unidade
especificamente'EUS
para
cuidados em saÚde mental de grupos mais vulneráveis
(criança, adolescente, idosos,
1llua.eao de rua e poputações indígenas)? NAo" 10 _ Há
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- Quantos pacientes são atendidos por dia, em
média (com base nos utiimos g0 días)? 10
PACIENTES 13 - conro se dá o trabalho com
equipes de instituições fechadas para
desinstitucionalização e referencia.,rnento oe
ao cnpsr NlÃo souBE
INFoRMAR' 14 - como se dá o acompanhamentofacieptes
de pessoas que, já referenciadas no
CAPS, são internadas em hospitais'psiquiátricos?
NÂo souBE irvronrvnR, .,|5 - como
u:grpanhados pero cAps que são presos? NÃo
souBE tNFoRMAR 16 - o cAps está articuraoo conia"rs;;;;"rr'1;;r:";5,:"r";:;j:::
equipe de saúde de família, unidade de emergêncà,
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descreva-as' NÃo DlsPÕE DE copÁ PARA os
SERVTDoRES, ApENAS 1 BANHETR,
PARA SERVIDORES E OUTROS PARA OS PACIENTES
E SEM LIXEIRA EXTERNA E
Pouco ESPAÇO Físlco. 22 - Há acesso a água potável para
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