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ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS
CRISTÃS BENEDITA FERNANDES
EXERCÍCIO 2021/2022.
CONVÊNIO SMSA N° 096/2018.

•

Centro de Atenção Psicossocial
Benedita Fernandes
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- INTRODUÇÃO
IDENTIFICAÇÃO

'

Assoao das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes, Organização
Social, fundada em 06 de Março de 1.932, na cidade de Araçatuba-SP.,
com sede à Rua Benedita Fernandes, 445, Bairro Santana, CEP 16050056, CNPJ 43.762.442/0001-88, sendo o Site na rede mundial de
computadores no seguinte endereço: ascbeneditafernandes.com . br,
tendo por endereço de correio eletrônico:
gerenciaadm.hm@iascbeneditafernandes.com.br , e o telefone (18)
3636-7825. Representada por seu Diretor Executivo Presidente, o Sr.
Antônio Domingos de Camargo, brasileiro, casado, bancário
aposentado, com residência à Rua José Lourenço, 311, Bairro
Concordia II, Araçatuba-SP., CEP 16.063-230, portador do CPF
704.847.168-91.

1.2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
A O.S. ASC Benedita Fernandes tem seu raio de ação, atualmente, no
município de Araçatuba-SP., atendendo parte das necessidades do
Município, na área de saúde, com os seguintes serviços:
1 - Foi mantenedora por 82 anos do Hospital Benedita Fernandes, que
quando do seu fechamento, em 2.015, atendia com 160 leitos de
internação para adultos, portadores de transtornos psiquiátricos e
problemas com alcoolismo e drogadição; o encerramento das
atividades desta Unidade, após exaustivas tratativas com o poder
público em busca de alternativas, as quais foram infrutíferas, ocorreu
em decorrência da Lei n° 10.216 de 06 de Abril de 2.001.
2- Administra o CAPS ad Benedita Fernandes, desde Dezembro de
2.009, em imóvel próprio, à Rua Bastos Cordeiro, 1.051, Bairro
Santana. O Convênio atual é o SMSA n° 096/2018, assinado em
29/06/2018;
3 - Teve Gestão parcial em áreas específicas, do Hospital da Mulher de
Araçatuba "Dr. João Luis de Jesus Rosseto", desde 22 de Abril de
2.014, com o Contrato SMSA no 004/2014, até 17/09/2017;
4 - Tem a Gestão completa do CAPS Infantil - Centro de Atenção
Psicossocial Infantil. Tal Unidade atende à Rua Sílvio Russo, 226, Bairro
Agua Branca 1, desde 17 de Janeiro de 2.017;
5 - Tem a Gestão completa do CAPS III - Centro de Atenção
Psicossocial Adulto, o qual abrange também dois SRT Tipo II, são elas
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Residência das Violetas e Residência do Beija-flor. O CAPS III atende à
Rua Primeiro de Maio, 607, Vila Estádio, Araçatuba-SP;
6 - Tem um serviço próprio, o Centro de Psicologia e Terapias
Integrativas Benedita Fernandes, sendo a única Clínica profissional na
área que atende à demanda SUS do Município, a custo zero para o
erário público, desde maio de 2.019, por meio do Convênio SMA/DLC
N° 075/2019, assinado em 07 de outubro de 2.019.

1.4 CORPO DIRETIVO/ADMINISTRATIVO
A O.S. ASC Benedita Fernandes, é composta no seu quadro Diretivo de:
Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva,
sendo que todos os componentes destes órgãos prestam Serviço
voluntário, e por isso não auferem nenhum rendimento direto ou
indireto para tanto. Para atendimento e cumprimento de todas as
obrigações: gerenciais/contratuais, fiscais, contábeis, trabalhistas,
prestação de contas às diversas instâncias públicas de
acompanhamento e fiscalização, etc., oriundas dos serviços citados no
item anterior, a ASC Benedita Fernandes mantém Equipe própria de
Colaboradores em sua Sede Administrativa à Rua Benedita Fernandes,
445, Bairro Santana, Araçatuba-SP.; mantém também Equipe própria
de Manutenção Predial para atuação e assistência na área às Unidades
citadas; como é uma Entidade sem fins lucrativos, e sem receitas
outras, o custo gerado pela manutenção da Equipe ora citada, é
apresentado copio 'Despesa Institucional, em conformidade com a
legislação.
---I)

II - OBJETIVO
1 . OBJETIVO GERAL

Gerenciamento e execução de ações e serviços na área da saúde
mental para atuar em um CAPS ad II - CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS no município de Araçatuba, Estado
de São Paulo, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS e
diretrizes de Secretaria Municipal de Saúde.
Iniciou suas atividades em 28 de dezembro de 2009, é um serviço de
referência para os 12 municípios da região central da DRS II, a qual
atualmente abrange uma população de aproximadamente 280 mil
habitantes.
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO

Tem como objetivo atender e qualificar o cuidado aos usuários com
uso problemático e ou dependente de álcool e outras drogas, através
do Projeto Terapêutico Singular acompanhado pela Equipe,
promovendo autonomia, inserção social e direito à cidadania pautada
em uma clinica ampliada que atenda as reais necessidades de cada
usuário.
Para os pacientes será oferecida uma refeição diariamente e ofertados
02 (dois) leitos de repouso.
Haverá, aos usuários, programa de atendimento individual e em
grupo, 'e programa de atendimento às famílias dos mesmos com o
devido registro dasatividades desenvolvidas.

III - METAS DE PRODUÇÃO
INDICADOR

META MENSAL

Matriciamento com Atenção Básica
Matriciamento
com
a
Rede
Intersetorial

06

Busca Ativa
Visitas
domiciliares
multidisciplinar*

TRIMESTRAL
18
18

06.

120

40
-

Equipe

24

10

Acolhimento Equipe multidisciplinar

40

160

Grupo Terapêutico
Atendimento
Individual
multidisciplinar

10

30

equipe

160

40

Consulta psiquiátrica

80

240

Consulta Clínica

30

90

Grupo de Família

04

12

Grupo Educativo

04

12

Atividades de Lazer

04

12

Grupo

30

90

-

Terapia Ocupacional

*Em acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o veículo para
realização de visitas domiciliares, por Equipe Técnica da Unidade,
será cedido, sem custos, quinzenalmente pela Secretaria.
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IV - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
REALIZADAS
. :
Aténcttmentóilinuco: todo usuário que inicia o tratamento
no C1ad é avaliado pelo clínico onde verifica-se patologias
clínicas e comorbidades associadas à dependência. Esta avaliação é
realizada anualmente e se necessário repetida. Havendo
necessidade é solicitado exame e feito encaminhamento para
especialista. Após a primeira avaliação sempre que se fizer
necessário o médico clínico faz o atendimento. O objetivo é avaliar,
diagnosticar e conduzir intercorrência clínica e ou emergência e
urgência. O clínico ministrará palestras com temas variados sobre
patologias associadas à dependência química e até mesmo do uso
excessivo de substâncias psicoativas.
•
Atendimento Psiquiátrico: os usuários são encaminhados
para avaliação psiquiátrica para tratamento da dependência e alívio
de sintomas de abstinência. As famílias dos usuários também são
atendidas pelo psiquiatra de acordo com a necessidade. Estes
atendimentos são por agendamentos.
•
Acolhimento: espaço de escuta qualificada, realizado
diariamente por um profissional da equipe no sentindo de avaliar o
paciente quanto à motivação para o tratamento; compartilhando
suas experiências e dificuldades em lidar com ocorrências de seu dia
a dia. Após a escuta qualificada será direcionado para um grupo de
boas vindas com equipe multiprofissional, após será encaminhado
para consulta psiquiátrica e construção do PTS com técnico de
referência,
Acompanhamento Medicamentoso:
•
feito quando há
necessidade com objetivo de aceitação da medicação e nos casos
onde, em função de comorbidades, o paciente não consegue
administrá-la sozinho.
•
Atendimento Individual:
realizado quando a equipe
identifica a necessidade do paciente em qualquer momento do
tratamento. Profissional da equipe faz atendimento tendo em vista
manejo de crise e revisão de PTS.
• Grupo Terapêutico: é realizado semanal e quinzenalmente,
coordenado por psicólogos e Terapeuta Ocupacional da Unidade.
O grupo aborda temas relacionados à dependência de drogas
visando a tomada de consciência acerca da doença, dos
mecanismos de defesa que a envolvem bem como as perdas
Plano de
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advindas com a mesma. Pretende-se através do grupo e da troca
de experiências que os usuários criem recursos para lidarem com
situações de vulnerabilidade. E oferecido a estratégia de redução
de danos.
• Grupo de Recuperação Avançada: Realizado por psicólogos
da equipe e terapeuta ocupacional, o grupo aborda temas
relacionados à vida cotidiana e resgate da vida social, visando
auxiliar o usuário a retomar suas atividades que ficaram
prejudicadas lo.so de substâncias.

•LAtitdaddsde Lazer: Tem como objetivo a promoção do
reconhecimento do território em busca de novas opções de lazer aos
usuários. As datas festivas são comemoradas ("Baile todos juntos e
misturados", "Festa Junina", "Reduteco", "Cinema" e "Festa
Natalina").
Grupo de Família:
coordenado pela assistente social, às
•
terças-feiras no período da tarde, visa orientação sobre a doença e
os mecanismos de defesa que envolve o dependente e a própria
família. No grupo procura-se abordar também a codependência
apontando o quanto prejudica os envolvidos na doença e a
importância de se tratar para poder auxiliar de modo saudável o
dependente químico. O grupo almeja a construção de vínculos
saudáveis, fortalecimento familiar e integração da família em todo
processo de tratamento, bem como orientações e encaminhamentos
a programas e serviços de políticas públicas disponíveis no
município.
Grupo Educativo: ocorre semanalmente, coordenado por um
•
profissional de equipe de acordo com o tema a ser desenvolvido.
Busca minimizar os danos de natureza biopsicossocial decorrentes
do uso de substâncias psicoativas, ampliando o cuidado.
•
Terapia ocupacional: oferecido diariamente pelo terapeuta
ocupacional e equipe como recurso para promover sociabilidade,
intermediar relações, autoestima, autonomia, exercício de cidadania,
possibilitando ampliação do repertório comunicativo e expressivo
dos usuários e sua inserção. Realiza isto através das oficinas
terapêuticas oferecidas promovendo a volta destes usuários para o
Plano de Trabalho 2.021/2.022 - CAPS ad 11 Benedita Fernandes
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trabalho formal ou informal. As oficinas estão organizadas da
seguinte forma:
Oficina de culinária
Oficina
oferecida cinco vezes na semana, o
tem a oportunidade de aprender a fazer vários pratos,
'slgados, pães, doces, tortas, bolachas etc. E uma forma de
cpacitálos para o trabalho informal através da venda destes
produtos.
v' Oficina de Artesanato
oferecido quatro vezes por semana
para o usuário que tem interesse por trabalhos manuais.
V Oficina de marcenaria- ocorre duas vezes na semana, é uma
oportunidade de desenvolver habilidades em atividades
manuais com madeira.
Oficina de Horticultura
realizada diariamente, visa o cultivo
de legumes e hortaliças consumidos nas refeições dos
usuários.
•
Assembleia: tem como objetivo propiciar espaço de
comunicação, interação, discussão e reflexão a cerca do cotidiano
deste Serviço. Tem participação de usuários, e equipe, permitindo a
discussão de assuntos pertinentes à dinâmica de funcionamento do
Serviço, combinados e informes gerais.
Visitas Domiciliares:
recurso ligado ao Projeto Terapêutico
~ ingu lar, realizado por um ou mais profissionais, visando atender à
demanda de pacientes que estão inseridos no Serviço. As visitas
domiciliares são realizadas semanalmente.
•
Atenção em Situação de Crise: o Serviço está estruturado
para acolhimento e avaliação interdisciplinar de pacientes em
situação de crise, decorrentes do uso de substâncias psicoativas,
bem como as comorbidades clínicas e psiquiátricas. Dispomos de
dois leitos de observação, para situações de intoxicação ou síndrome
de abstinência decorrentes do uso de substancias psicoativas. Para
os quadros graves, aciona-se os recursos da Rede mais adequados
para o atendimento.
•
Assistência da Enfermagem em Saúde Menta!: oferece
suporte técnico à condução do cuidado em saúde, garantindo
atendimento compartilhado no Projeto Terapêutico Singular do
paciente, utilizando intervenções próprias no sentido de promover
assistência com qualidade e de encontro às necessidades
assistenciais do usuário.
•
Reunião de EpuiDe: realizada semanalmente para discussões
de casos novos e em acompanhamento, avaliação e condução dos
Projetos Terapêuticos Singulares. Abordando também assuntos
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pertinentes ao pr esp detraaiho, no intuito de avaliar propostas
e dificuldades quali icando a prática cotidiana.
Apoio Matricial:
realizamos matriciamento junto aos
•
equipamentos de saúde e Inter setoriais que compõem a RAPS
(UBS, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Centro Pop, Albergue,
Defensoria Pública, Promotoria e INSS, etc.). Essa atividade ocorre
com encontros periódicos para qualificação de discussões dos casos
e articulação em rede de cuidados, de acordo com a demanda.
•
Cuidado Diário aos pacientes: Os pacientes inseridos no
serviço são continuamente avaliados pela equipe de profissionais,
considerando aspectos biopsicossociais, dentro da perspectiva da
integralidade do cuidado em rede. Quando detectadas demandas de
saúde passiveis de intervenção, articulamos o cuidado necessário,
que pode ser realizado dentro ou fora do nosso serviço, PTS
Compartilhado,
dependendo da
complexidade da situação
encontrada. Vale ressaltar que buscamos sempre promover a
autonomia do paciente, estimulando o autocuidado.
Grupo de Mulheres:
realizado as sextas-feiras por
•
profissional da equipe com objetivo de trabalhar o cotidiano dessas
mulheres e a reinserção social.
•
Atividades Esportivas: Ocorre semanalmente no Clube dos
Bancários, onde são acompanhados pela Equipe mu [ti profissional,
visando à promoção da saúde e interação entre o grupo.
Grupo Noturno (Metamorfose): realizado as segundas•
feiras, cada 15 dias por profissionais da equipe no horário noturno
(das 18h às 19h30h) com o objetivo de atender aos usuários que
trabalham no período diurno e com isso tem a oportunidade de
atendimento.
•
Grupo de Alcoólico Anônimo: realizado semanalmente por
membros do Grupo AA, aos usuários do serviço que queiram
participar.
•
Grupo Saúde e Doença: realizado semanalmente pelos
Enfermeiros que oferece aos usuários o teste rápido e outros
exames para detecção de comorbidades e tratamento.
•
Reducine: ocorrem semanalmente a apresentação de filmes
aos usuários do serviço, com objetivo de integração e discussão a
cerca do filme, buscando memorização e debate.
•
Capacitação/treinamentos:
realizado mensalmente por
profissional da equipe, aos profissionais das Unidades Básicas de
Saúde, estudantes de Psicologia, Enfermagem, Profissionais do
CRAS, CREAS, e cidades da Região com objetivo de capacitar e criar
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parcerias de estudo sobre dependência química, tratamento e
abordagem e outros assuntos pertinentes de interesse público.
Educação Continuada: realizada mensalmente dentro do
espaço de trabalho, visando a capacitaço dos profissionais e
ampliar discussão sobre processo de trabalho e desenvolvimento da
equipe.
-

UMEO DE USUARIOS ATENDIDOS
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VI - PERIODICIDADE DE ATENDIMENTOS
Funciona de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 17:00 horas, com
equipe multiprofissional e quinzenalmente 07:30 às 20:00 horas.

VII - EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL
A Equipe multiprofissional é composta conforme quadro
demonstrativo abaixo:
PROFISSIONAL

HORÁRIA
20H

PSIQUIATRA
CLÍNICO GERAL
ENFERMEIRO COM
SAUDE MENTAL
PSICÓLOGO

ESPECIALIZAÇÃO

EM

QUANTIDADE
01

10H

01

36H

01

30H

02

TERAPEUTA OCUPACIONAL

30H

01

ASSISTENTE SOCIAL

30H

01

ENCARREGADO ADMINISTRATIVO

40H

01

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 (Recepção)

40H

02

ARTESÃO

20H

01

MONITOR DE CULINÁRIA

30 H

01

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

44H

01
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ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

O CAPS ad II atende as seguintes cidades: Araçatuba, Auriflama,
Bento de Abreu, Bilac, Guararapes, Guzolândia, Nova Castilho, Nova
Lusitânia, Rubiácea, Santo Antônio do Araranguá e Valparaiso.

IX - VIGÊNCIA
- da vigência e
De acordo com a cláusula décima segunda
prorrogação, a qual preconiza: "O prazo de vigência do presente
CONVENIO será de até 12 (doze) meses, contados a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado conforme disposto no artigo 57
da Lei Federal 8.666/93, a critério da administração, por iguais e
sucessivos períodos até o limite legal, que fica condicionado à
aprovação das dotações próprias para as referidas despesas no
orçamento do Tesouro do Município", a vigência desta renovação
será de 29/06/2021 a 28/06/2022.
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Diretor

Cargo
dent/

Silva
Gerente Administrativo
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