
c o N s E LH o RE G 
s§§II 

SBiH§Ài:i E ??ããâh oo *oc, o NA'
DA 2o ReolÃo

www.crefito2.gov.
br

TERMO DE VISITA NO:

rilffi ililrilililmmmililÍffilmilimmm

Nome l nr=
cENTRo DE ATENÇÃo psrcossoctAl tNFANTIL
No lnscrição
022291-PJ

CNPJ / CPF
00.000.000/0000_00

RG
**r******

R RONALDO DE CARVALHO NO S/N

PARQUE MATARUNA
Município
ARARUAMA

R RONALDO DE CARVALHO NO S/N

PARQUE MATARUNA,
Município
ARARUAMA

CAPS IARARUAMA@cMAt L. COM
Data e tróra Aa visG
1310912021 às 16:00

NO EXERC
AGENTE QUE:

PROCEDO ATO FISCALIZATORIO PARA CUMPRTMENTO DA SOLtCrrnçÃo Do 3oNUCLEO REGIONAL DE TUTELA coLETlvA on oÉrrNSoRtA puBLrcA Do ESTAD'Do Rlo DE JANEIRo Nos rERMos oos oríciot soe r. sgatzoii" r'ur RECEBTDoPEIA SENHORA I\.IYIA FRANÇA P(OF|C|AL ADMINtsTRATtVO) TNFORMANDO OMOTIVO DA II^SCALIZAÇAO E PROCÉôENDO A VISTORIA E OS
.1',5,:]|?)j$[g:,^9|1 lMt]lDos pELÀ õpõrnJ 1 - considerando a estatística1ffiff:?,ffi:terapeutas ocupacionais que atuam na referida unidade e suficiente para garantir aprestação de um serviço adequado aos pacientes? Em caso negativo, qual é o déficitestímado de profissionais na unidade vistoriada? A uNIDADE NÃo possul TERA'EUTA

:"?:llj?L?-ll,:,yj^:u^:^lrjrl?.;3:-?ã,t", * conrexto pandêmico provocado peroco ro n a v í ru s, a u n i d a d e ofe re ce a te n d i m e n to vi rt u a r ü ;;; ffi ;1"ü ::J, il:ffiT Jr" XUNIDADE NÃo Possul TERAPEUTA ocupActoNal E[/ sEUS erJADRo Em casopositivo' foi ofertado aos profissionais a estrutura necessária (equipamentos, ínternet etc.)para realização do atendimento ou este está sendo realizado por meios próprios do
âiiHiT ^f \ylllpl?:,I1_o,possur iÉÀÃpturA ocup/\croNAl EM .EUSQUADRo' 3 - A estrutura física da unidade e adequada para o ."ru",jlrâffiHi::atividades profissionaís, possibilitando, quando necessário, o_respeito à proteção daintimidade dos pacientes durante o lfgloimento? ( ) srM (x) NÃo; - uá rearização de
::r#j::".:':jy:":^1r^T,g:1"i fi) srM ( I úÁo.rÀ'rrro positivo, estão sendo adotadasil;ffiã;H;ffi:,i::rffil
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SlM()NÃo5-Atualmente,háfilasdeesperapararealizaçãoo.m
Terapeutas ocupacionais da unidad..? E* caso positivo, informar a quantidade de
âX:',:Xt,::^i,n^Y':?::1?,:f,",qi::lti. A u N I DADE ruÃo pôôê u r TERAeEUTA

ã'0"ãlliffi:;,â
lo"lítl1'l? L'l gtn/l t ) NÃo Em caso positivo, quat é o ftuxo estabetecido? AS vtstrAssAo PLANEJADAS SEMANALMENTE E NÂo'Côirrn coM o Apoto DE vIATURAPRoPRIA' A unidade possui veículo proprio e motorista para deslocar o profissional?gslM (x ) NÃo 7 - caso o terapeuta ocupacional entenda pela necessidade de avatiaçalmédica, seja psiquiátríca, neurológica ou outra especialidade, há dificuldade de
?lesllgiT""T"^?:_qTli1"" pr:i I":IÍ3:ãg d9 consurta? A ,NTDADE NÃo possuriTERAPEUTA oCUPACIoNAL EM SEU§ QUADRoS. QuaI é , ,,íã,il"0;::;,"Jreferência nesses casos? AMBULAToRIO on nÉnr E cAps B - o Município oferece aosprofissionais de terapia ocupacional-{a^ulidade algum serviço de educação permanente econtinuad a? A UNIDADE NÃo Possul TERÃpEUTA ocupACIoNAL EM 

'EUS
QUADRo 9 - Há alguma atividade desenvolvida na unidade especificamente paracuidados em saÚde mental de grupos mais vulneráveis (criança, adolescente, idosos,
*^::::rl::"l9lli,"I 1llua.eao de rua e poputações indígenas)? NAo" 10 _ Hámédicos, enfermeiros e assistentLes sociais atuando;";;u;;;ij'§''ní'tiii,Xo'J"-uffi
quantos? (0) MEDlcos (1) ENFERM-EIRo (1) ASSIsTENTE sôctnl Etes possuemespecialização em saúde mental? lvÃo souâe truronMAR. 11 - Há técnicos e/ou
::)l'11T,9:I§XT?T, jé.nicos administrativog, tecnicos educacionais e artesãos naunidade? (x) slM-( ) NÃo se sim, quantos.? (2) TEôNIco/AUXLIAR D;";ü#ÀfiX""'J;,;(1)rECNlcos ADM!NlsrRArtvós 1r I rÉciírcos LnucACroNArs (1)ARrESÃos 12- Quantos pacientes são atendidos por dia, em média (com base nos utiimos g0 días)? 10PACIENTES 13 - conro se dá o trabalho com equipes de instituições fechadas paradesinstitucionalização e referencia.,rnento oe facieptes ao cnpsr NlÃo souBEINFoRMAR' 14 - como se dá o acompanhamento de pessoas que, já referenciadas noCAPS, são internadas em hospitais'psiquiátricos? NÂo souBE irvronrvnR, .,|5 - como
Rx,::f[,#i^i::9: oi.::lu: u:grpanhados pero cAps que são presos? NÃosouBE tNFoRMAR 16 - o cAps está articuraoo conia"rs;;;;"rr'1;;r:";5,:"r";:;j:::
equipe de saúde de família, unidade de emergêncà, ;filã*'ãlpà"irrirada, serviçohospitalar de referência, assistência social (õnns e CREAS), poder Judiciário, e/oualguma outra instituição? Em caso positivo, descreva a artículaÇão; NÃo souBEINFoRMAR' 17 - Quantos pacientes estão em acompanhamento atualmente? (50)PACIENTES' Qual é a media mensal/semanal de novos pacientes ? (40) pACIENTES

Y*:^:Sfi::]1":r?n.i1,"T.Tédia, dos rtunoir"ntos e a média dos atendimentosdíáríos, com base nos dados dos últimos g0 dias? 10 rACIENTES ,'u àll,?"J;xl]fiT::
P,X.l"nl":,. eln geral, considerando idade, gênero, região de origem e tipo de demanda?NAo SoUBE INFoRMAR. 19 - Comã se cJá a atualização dos dados e doacompanhamento dosrpacientes (prontuário, sistema efc.;i Árnnvró pRoNTUARlossÃo ríslcos' 20 - Quais são às atividades realizadas na unidade. Atendimentosindividual (x ) e em grupo visita domiciliar etc ( X ) 21 - As condições sao salubres? o
:*15),Ylo.llí Hlr^-1": mascurino e reminrnoí i OSIM (x) ruÃo os banheiros sãollimpos? (x ) srM ( ) NÃo A área rísica é adequao, tàáplià';{., ã#; #'XL"J::"T:pessoas que circulam, acessibilidade,etc.)? ( ) slM (x) NÃo Apresenta infiltrações, mofosou outras irregularidades? (X) SIM ( ) NÃo.'Em càso de constatação de insalubridade,descreva-as' NÃo DlsPÕE DE copÁ PARA os SERVTDoRES, ApENAS 1 BANHETR,PARA SERVIDORES E OUTROS PARA OS PACIENTES E SEM LIXEIRA EXTERNA EPouco ESPAÇO Físlco. 22 - Há acesso a água potável para funcionários e pacientes?(x) slM ( ) NÃo' 23 - Há espaÇo destinado ao acolhimento e salas privativas para

:fli,ITfi;lt,l?H1,ff":,?^p::1ltild.11?: coretivas? ( x) êrM ( ) NÃo se sim,lquantas? 2 MAS NÃo DA supoRrE E NEIM oFERECE'pRrvAcróÀ;; ;;-_"1



localização é acessível para o público- alvo? ( ) srM (x) NÃo 2s - Exíst,e farmácia? 0 srMIãl#:i,í^3'l;'i3i,llí ,: T:;r:11,,--§l *Xo-Estão com prazo de varidaderegurares? NÃo sE ApLr_cA 26 - Hácozinha * ,..r*ito,^ilrjl'39,r'ffi,fÁâ'B*-.r:lsfi::refeições? ( ) slM 1x) rrrÃo st 
"i"',,-oy3ntas refeições são ofereciáas por día? riÃo sgAPLICA Em quais hoiários? úÁó ôr npr-róÀ nà'ããroapio especiar? NAO sE ApLrcA oiHl,Tf;1'?lr"li33,J."jJjT::lY:::rí::li|*,'"r?,sentação co,etiva? rr,Ão seA p L r cA 27 _ H á ny 

1 ! ! 
on c1a i;;;;i;;r ü iililáã:,,:'tÂ,ff,f g1 il iI T ilf"Kffquantas? Qual modalidade? ruÃo'ôr ApLrcA rã:ô;, que frequência os moradores da

XJ,-:3I'3:T;ifl,iâff;,:,T^lAX*ÍÊ,Ti".,'J-":,li,r9s"oetransporte?NÃosEApLrcA se sim, quar modaridade \p_àÉ;urffi "JiÂllili,tr t [ÊT[";F; Ii?SsMAls A ACRES.ENTAR nÉsÉolloru ouÉ 
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