
Relatério de Atividades
CAPS III Florescer

D



O relatério anual do CAPS lll Florescer tem como
propésito apresentar as atividades multidisciplinares
exercidas pela equipe do servir;0. O CAPS lll Florescer
é um servigo de saljde aberto e comunitario do Sistema
Unico de Safide -SUS. Em contrato firmado entre a
Fundagéo Espirita Allan Kardec de Franca e a
Prefeitura Municipal da mesma, onde reza Obrigagées
e Deveres de ambos entre outras clausulas, 0
atendimento é diario e noturno de adultos, durante sete
dias da semana, atendendo a populagéo da cidade de
Franca exclusivamente com referéncia com transtornos
mentais severos e persistentes sendo uma referéncia
para tratamento e reabilitagao psicossocial. O trabalho
realizado na CAPS III Florescer, tem 0 intuito de
ressignificar a vida humana possibilitando retomada da
autoestima, que 0 usuério em tratamento recupere a
convivéncia com os entes de forma a fortalecer os
lagos, se reinsira na sociedade, atuando em atividades
laborais nas quais tenha habilidades e busque
conhecimentos para se realizar profissionalmente,
assim como vivenciar momentos de lazer,
proporcionando melhor qualidade de vida.
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O acolhimento no CAPS Ill Florescer
ocorre apos 0 usuério ser encaminhado
pela rede de saude. Se 0
encaminhamento apresentar a
necessidade de atendimento em saude
mental, 0 servigo do CAPS lll Florescer
entra em contato com o usuério e
agenda 0 acolhimento. Os
acolhimentos acontecem de segunda-
feira a sabado nos periodos manha e
tarde. Os acolhimentos sao realizados
por um dos profissionais da equipe
técnica e possuem como objetivo
realizar 0 primeiro contato com 0
paciente por meio de uma escuta ativa
e, em conjunto com o paciente e/ou
familia, estruturar o Projeto
Terapéutico Singular - PTS, 0 qual sera
0 plano de tratamento dentro do
servigo do CAPS lll Florescer
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O Projeto Terapéutico Singular é a proposta
terapéutica elaborada de acordo com as
necessidades do usuario, enfatizando a sua
autonomia e vinculos sociais. O Projeto
Terapéutico Singular possibilita aos
usuarios: Participagao em Oficinas;
Atendimento Psiquiatrico; Atendimento
Psicoterapéutico; Grupos Técnicos de
Referéncia, Farmacia; e Alimentagao.
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O usuario insen'do no servigo é destinado a
um profissional da equipe multidisciplinar
que sera responsavel por acompanhar e
tragar os Projetos Terapéuticos Singulares
sob sua referéncia. 0 técnico de referéncia
se reune semanalmente com 0 paciente para
discutirem a participagao e frequéncia e a
sua participagao nas atividades propostas. 0
TR articula com a equipe técnica e com a
familia, buscando ampliar as possibilidades
de construgao de vinculos entre os
profissionais, usuérios e comunidade.K) W
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0 acolhimento em leito noturno é realizado
mediante a indicagao do usuario
permanecer sob observagao para
estabilizagao. A avaliagéo para o leito de
acolhimento noturno é realizada por
membros da equipe técnica juntamente com
o corpo clinico sempre respeitando a
vontade do usuario. O paciente adentrando
no leito de acolhimento cumpriré um PTS
estabelecido pelo Técnico de Referéncia, a
permanéncia no leito de acolhimento é
permitida no periodo de sete dias, visando a
sua reorganizagao psiquica para retornar ao
seu ambiente de convivio. Durante a
permanéncia no leito o usuario recebe 5
refeigoes diérias (café da manha, almogo,
café da tarde, jantar e ceia) e visitas, das
17h as 18h. A observagao do usuario no leito
é realizada por toda a equipe técnica e o
Técnico de Referéncia, no periodo noturno
os cuidados estao sob a responsabilidade do
setor de enfermagem.
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Os encontros corn S a Rede ssaa realizados para
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No més de janeiro o CAPS lll
Florescer realizou a reuniéo de
Apoio Técnico Matricial com os
grupos A e C nos dias O5 e 11 de
janeiro. No Grupo A esteve
presente a UBS do Paulista e a
equipe do CAPS, 0 grupo C
participaram as UBS Planalto e
Progresso e também membros do
Consultorio na Rua e do
departamento de Saude Mental
de Franca.

l‘l1al0
No més de maio o CAPS
Florescer realizou a reuniéio com
membros da Urgénoia e
Emergéncia Psiquiatrica e das
UPAs do Aeroporto e do Anita, a
reuniao discutiu o fluxo de
encaminhamentos dos servioos
de pronto atendimento aos CAPS
Florescer e Renascer.

S - setembro - _ A
Em setembro o CAPS realizou as
reunioes de apoio técnico
matricial, nestes enoontros foram
realizadas apresentaoéo também
foram discutidos casos clinicos.
No dia 08 a equipe do CAPS
Florescer se reuniu com servigo
de Residéncia Terapéutica
administrada pelo Allan Kardec a
fim de alinhamento de
atendimento.
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fevereiro
Em fevereiro as reunioes de Apoio
Técnico Matricial ocorreram nos dias
02 e 08, participaram o Grupo A —
UBS Paulista e Estagao e Grupo C —
UBS Planalto juntamente com
profissionais do CAPS. No dia 22 de
fevereiro ocorreu a reuniéo com as
diretoras das Unidades Basicas de
Saude discutiu-se as participagoes
das unidades nas reunioes e as
sugestoes para a proxima
programagéo.

JUflh0
No dia 08 de junho o CAPS Ill
Florescer participou da reuniao do
Grupo Condutor junto aos
departamentos que compoem a rede
de Saude Mental do municipio de
Franca.

S   outubro  
Em outubro o CAPS participou da
reuniéo do Grupo Condutor onde
foram discutidas propostas referente
a Saude Mental. As reunioes do Apoio
Matricial com apresentaooes e
discussoes. No dia 27 de outubro o
CAPS esteve presente na reuniéo da
subcomissao da urgéncia
psiquiétrica.

I7

margo
Nos dias 02 e 08 de maroo
ocorreram as reunioes do Apoio
Técnico Matricial, participando as
UBS, consultorio na Rua e
Ambulatorio de Saude Mental. Nos
dias 22 e 29 de margo participou do
Encontro lntersetorial promoveu
apresentaoéio das instituigoes que
compoem a Rede e quais séo os
servigos prestados.

julho
Nos dias O6 e 12 de julho ocorreram
os encontros do Apoio Técnico
Matricial, iniciou apresentaoéo do
Guia prético de Matriciamento em
Saude Mental. Em 13 de Julho
ocorreu reuniéo de subcomissao da
Desinstitucionalizagéo junto com
membros da FEAK e representantes
da seoretaria de Saude. Nos dias 29
de Julho CAPS Florescer participou
do Encontro lntersetorial Centro..

o novembro -* o
Em novembro ocorreram os
encontros do Apoio Técnico Matricial,
os médicos psiquiatras discutiram
sobre o Uso de Psicofarmos na
gestagao. Em 09 de novembro o
CAPS participou da reuniéo junto a
Atengéo Basica para discutir sobre os
encontros do Apoio Técnico Matricial
para alinhar os encontros e adeséo
das UBS.

abril
Em abril as reunioes de Apoio
Técnico Matricial encerrando o
primeiro ciclo de encontros realizado
pelo CAPS. Em 07 de abril
integrantes da Patrulha Maria da
Penha da PM esteve presente na
reuniéo equipe para realizar a
exposigéo das medidas protetivas
em relagéio a violéncia doméstica,
Em 26 de abril representantes do
CAPS participou Conselho Municipal
de Saude, sobre saude mental e
proposta para conferéncia

agosto
No més de agosto o CAPS Florescer
realizou os encontros de Apoio
Técnico Matricial nos dias 03 e 09 de
agosto onde a equipe apresentagao
e também foram discutidos casos
clinicos com os departamentos da
atenoao basica. Em 19 de agosto o
CAPS participou da reuniéo
intersetorial da regiéo oeste onde
foram discutidas propostas para os
planos de agoes.

 dezembro ’
Em dezembro o CAPS realizou o
encontro de Apoio Técnico Matricial
no dia 13 foram discutidos casos
clinicos com as UBS. No dia 14 o
CAPS participou da reuniéo junto das
RTs para alinhar os atendimentos
médicos, receitas. No dia 15 de
dezembro a CAPS esteve presente
na ultima reuniéo do ano do Grupo
Condutor onde discutiu o alinhamento
dos servioos dos CAPS.
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Em janeiro a equipe do se
reuniram trés vezes. A
equipe discutiu casos
clinicos, reestruturagéo da
reuniéo, apresentaoao de
oficinas informativos
administrativos.

-31- oorrtaaita -3 _,--..._. --- 3t§t1E:,>.-_-
Em maio a equipe se reuniu
4 vezes, nas reunioes foram
discutidos casos clinioos,
Atividades com estagiarios,
organizaoao do seminario
de Saude Mental,
Olimpiadas de Saude
Mental e festa. junina,
informativos administrativos
e oficinas.

-1.

Em fevereiro a equipe participou
treinamento Gentileza Gera
Gentileza. Em fevereiro foram
realizadas duas reunioes,
abordando discussao de casos,
apresentaoéo de novas oficinas,
oronograma de visitas nas RTs,
estruturagao do fluxo de receitas
e a participaoao de membros do
Centro Pop.

asE?-

No més de maroo foram
realizadas 5 reunioes dias 03, 10,
17, 24 e 31. As reunioes tiveram
como pautas discussoes de
casos clinicos, apresentaoéo dos
equipamentos do setor de
educagao fisica, estruturaoéo
dos eventos, encaminhamentos
para o CER centro especializado
em reabilitaoao e oomemoraoao
do dia internacional da mulher.

Em abril as foram 4 reunioes
sendo abordados os seguintes
temas: apresentaoéio da Policia
Militar Violéncia domésticas,
partilha das visitas nas RTs,
introdugéo sobre o Apoio Técnico
em oficinas e atendimentos,
mostra das oficinas de terapia
ocupacional, visita de integrantes
do sen/ioo de Republica - Familia
Acolhedora e discussao de casos
olinicos.

Em junho a equipe esteve
reunida 4 vezes abordando
disoussao de casos,
organizaoao da festa junina,
apresentaoao do Guia prético
de Matriciamento em Saude
Mental, alinhamento de oficinas
e administrativos e atividades
dos estagiarios de Psicologia.

4‘-“*1Z
No més de julho foram 4
encontros, as reunioes do
tiveram como pautas discussoes
de casos clinicos, apresentaoao
Guia pratico de Matriciamento
partilha visitas nas residéncias
terapéuticas e informativos de
administrativos.

_
Em agosto foram 4 reunioes,
sendo abordados os seguintes
temas: apresentagéo do Centro de
Testagem e Aconselhamento,
organizagao dos eventos Satide
Mental na Praga e Festival de
Primavera, partilha do Grupo
Comunitario de Saude Mental,
discussao de casos.

setemoro ooiubro tsotaessi dezembroIt I ¥__;_,-'1 -

Em setembro a equipe se
reuniu 4 vezes, discutiu
casos clinicos, estruturagéo
dos eventos Saude Mental
na Praga e Festival da
Primavera, Copa CAPS e
Olimpiada de Saude
Mental, reorganizagzéo das
gestoes do CAPS e
informativos administrativos

Fr

Em outubro tiveram4 encontro,
abordando discussao de casos,
organizagao comemoraoao aos
100 anos da FEAK, organizagéo
do Festival de Primavera,
discusséo de casos clinioos com
membros da UBS. Alinhamento
de oficinas e administrativos e
organizagao da Olimpiada de
Saude Mental.

6/”) /W

No més de novembro foram
realizadas 4 reunioes, tiveram
como pautas discussoes de
casos clinicos, participagao do
CREAS, treinamento SESMT,
alinhamento de atividades
comemorativas para o
aniversario do CAPS, educagéo
continuada com tema
Psicofarmos na Gestagéo e
alinhamentos da coordenaoéo.

Em dezembro foram realizadas
3 reunioes e apresentagéo do
instrumento de pesquisa NPS,
estratégias de elaboraoéo de
PTS e o processo de alta
qualificada referenciadas as
UBS discuss:-'50 de casos e
alinhamento e encerramento
do ano com partilha das
vivéncias de 2022.
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CAPS lll Florescer tem a fungéo de estreltar o
vmculo entre o CAPS e 0 usuano As visitas
ocorrem por 111610 do carro ou da van da
mstitutgao O membros d equipe
ITlUlUdlSClpllfial' acompanham as visitas, estas sao
realizadas quando 0 usuano se ausenta de suas
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No més de janeiro o CAPS
Ill Florescer néo realizou
visitas domiciliares e
buscas ativas, devido alta
propagacao da Covid-19,
entretanto manteve
contato com usuérios que
necessitavam de busca
ativa através de ligacoes.

maI0
No més de maio o CAPS Ill
Florescer realizou duas
visitas domiciliares as vistas
foram realizadas na regiao
norte da cidade.

setembro
"No rriés Ede setembro o
CAPS lll Florescer
realizou apenas uma visita
domiciliar realizada pela
Assistente Social Maira
Camilo Borges. O carro da
instituicao estava em
manutencéo no més de
setembro por isso limitou
as buscas ativas em loco.

___‘.¢-"I '__—_A- ‘> 7 .»

fevereiro
Em fevereiro o servico do CAPS
retomou as buscas ativas e
visitas domiciliares. Foram
realizadas trés visitas, as visitas
ocorreram nas regioes centrais e
norte do municipio de Franca.

Junho
Em junho 0 servico do CAPS as
buscas ativas e visitas
domiciliares. Foram realizadas
quatro visitas. As visitas
ocorreram nas regioes nortes e
sul do municipio de Franca.

outubro
Em outubro 50* servico do CAPS
as buscas ativas e visitas
domiciliares. Foram realizadas
trés visitas. As visitas
ocorreram na regioes nortes e
oeste do municipio de Franca

- -_

margo
Em marco as visitas foram nas
Residéncias Terapéuticas 2, 3 e
4 Ainda em marco o CAPS
realizou dez visitas aos usuarios
da instituicéo, nas regioes leste,
norte, oeste e central.
Totalizando quinze visitas
realizadas no més de abril.

 julho cc >- 7‘  
Em julho as visitas foram nas
Residéncias Terapéuticas 1, 2,
3 4 e 5 acompanharam as
visitas os técnicos de
referéncia o CAPS realizou
seis visitas aos usuarios da
instituicao, nas regioes leste,
norte, oeste e central.

novembro
mamas de novembro foram
realizadas cinco visitas
domiciliares. As buscas ativas
foram realizadas nas regioes
centrais e norte do municipio
de Franca.

abril
No més de abn'l foram realizadas
vinte e uma visitas, entre elas nas
residéncias terapéutica 1 e 5. As
visitas domiciliares e busca ativa
foram realizadas nas regioes
centrais e norte do municipio de
Franca.

agosto  -
No més de agosto foram
realizadas quatro visitas
domiciliares, as vistas foram
realizadas na regiao norte da
cidade.

H gg dezembro
Em dezembro as visitas foram
nas Residéncias Terapéuticas
Administradas pelo FEAK e
duas visitas nas Residéncia
Terapéutico administrada pelo
Judas lscariotes. Ainda em
dezembro o CAPS realizou
nove visitas aos usuarios da
instituicao, nas regioes leste,
norte, oeste e central.
Totalizando dezessete visitas
realizadas no més de
dezembro.

9 Q
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0 CAPS lll ~Flore'scer a fim deoferecerum servigo de exceléncia
aos seus usuénos. conta com ldiversasil 3ofic’inas_ aiserem
con1ten1placliMas gnos Projetos ‘Terapéuticos ‘Singulares’.  As jofjcinas
desenvolvidas‘ no segrvigo séo conduzidcasspor profissionais da
equipe mgusltidiscj-pl-inar"capacitados.ca atenderem at demajnda
dos usuério_si..3tc._As oficinasiisaollirorganizadasA por-7 horélriosi e
acontecemi de segufindat-feira a sabado. as oficinas _Aofe‘r_ecggem
tratamenlto .sing.ularfn.o' formats die grupo. Atualmente‘ o"CA*P'S lll
Florescer conta com 80 ofiicinas, devida a demanda terapéutica,
algumas loficinasgsao_-realizadas maisde ‘uma vez por semanai‘ e
profissionais " diferentes areas.» -realizarn as mesmas oficinas.
Enitretanto, as oficinas séo oferecidas em horérios diferentes;
com co intuito *d{e*rproporcionarg m’aior?_Pdisponibilidades aos
usuérios. _Par,a um‘- lmaliaor isconihecimentol do trabalho
desempenhado nas oficinas," jserao descritos as moclalidades das
oficinias.   .  A =
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Expressivas e Reflexivas
Apoiar Grupo de Familia
Autocuidado Mulheres
Autoretrato
Caderno do Eu
Cartas
Construindo Historias
Educacao em Saude
Em Familia
Emocionério
Expressao musical
Florescer
Gincana musical
Grupo Comunitério
Habilidades Vitais
lmaginarte
Jogos de Palavras
Memoria
Ouvidores de Vozes
Pais e Filhos- Familia
Qual é a musica
Sentimentos e Emocoes
Sono

Conexao
Cufinafia
Fuxico
Geracao de Renda
Horta e Jardinagem
Mandala
Mimos de Feltro
Pintura Alternativa
Pintura Livre
Ponto Cruz
Talagarca

Corporais
Caminhada
Atividades Fisicas
Futsal
Volei
Teatro Espontaneo
Ginéstica Adaptada
Alongamento e Relaxamento
Basquete
Jogos Terapéuticos

Habilidades Manuals
Artesanais
o Bijuteria
- Colcha de Retalho

Psicoterapéutica
v Psicoeducacao
o Espelho .
~ Capsula do Tempo

C /1114"; 11



Hrs Segunda g Terea Quarta Quinta Sexta Sabado
08:00 Caminha+Peteca M” Silvia e

Femanda
Caminhada M“ Silvia e Rafael Ginaslica Adaptada -

Rhaiane e M“ Silvia
08:00 Florescer Rhaiane *

09:00 Grupo de TR Gisele Autocuidado Rhaiane e Emocionario Gisaline e
Rhaiane

09:00
*

Enfennagem
* Qual é a Mlisica? Cintia e

Enfermagem an
09:00 # 1' Grupo de TR M“ Silvia sum
09:30 Atividades Fisicas M“ Silvia e

Enfermagem
Circuito M“ Silvia e
Enfermagem

1'

apo

10:00 Cartas Isabela e Cintia Grupo Comunitario Rhaiane e
Gisele g

Pintura Alternativa
Rhaiane e Enfermagem

adgnbg
10:00 Horta Rafael e Fernanda Jogos de Palavras Gislaine

e M“ Silvia _m
10:30 Futsal M“ Silvia e

Enfermagem
Atividade Fisica l\/P Silvia e
Rafael

"£-

11:00 -.1: Grupo de TR Rosangela Grupo de TR Gislaine
11:00 * *

* .

Memoria Rosangela e
Enfemiagem

Colcha de Retalho Rosangela e
Douglas

1' *
lImaginarte Cintia e

Isabela
Autoretrato Gisele Rosangela

Ginastica Adaptada - Caminhada Douglas e Maira
Rosangela e Luiz

"I: 1'

* "k

Capsula do Tempo
Isabela e Rosangela

Conexao Rosangela e Gisele

Alongamento e Relaxamento
Douglas e Isabela g_ i g* __ _

Autocuidado Maira e Rhaiane

Grupo de TR l E
_ __Grup0 de TR Douglas

12:00
‘k Grupo de TR - Rhaiane Contos - Isabela e Rbaiane l Ponto Cruz Cintia e Ma

* c :4! so —. ..1 - sabela Gfll ode'[RManaS1lv1a
'0'

it I - u I 1 L 0aPmturaLivrGl G dFm1liIble lsainee rupo e a a saeae

12:10 Jogos de Tabuleiro Luiz e
Enferrnagem

* Ill
Rosangela Maira

* Mandala Rhaiane e Douglas

13:00 Acessorios de Cabelo Rhaiane
e Maira

Bijuteria Fernanda e Luiz Jogos Terapéuticos
Douglas e Enfermagem

1 Sono Rhaiane e Gisele Gincana Musical Douglas Custamizando Sentlmentos

13:00 Teatro Espontfineio Isabela e
enfermagem

Grupo dc TR - Isabela Grupo de TR Femanda
M e Maira 1 Isabela e Rosangela

. Mandala Gislaine e Maira Fala Dra e Psi Daniele e Jogos Terapéuticos Douglas e
_l Gislaine A Enfermagem

14:00
Fuxico Cintia e Maira Habilidades Vitais Rosangela Alongamento Isabela e

Douglas
Expressao Musical Isabe

. e Maira
la * 1 '1:

14:00
Ouvidores de Vozes Rhaiane e
Isabela

Qual é a musica? Cintia e
Enfermagem

Grupo de TR Maira Mimos de Feltro
1 Rosangela e Cintia

Ill *

14:00
A G 1: Grupo do TR - Douglas 9 Talargaca Cintia e

Rosangela g
i '1: "J:

* _

15:15 Atividade Fisica Douglas e
Isabela

Construindo Historias
Maira e Rosangela

9 1: =l= *

15:15 Psicoeducaefio Isabela e
Rhaiane

"I: Basquete - Douglas e
Enefennagem

‘ Memoria Rosangela e
Isabela

Ill #

16:00 Viver Isabela e Rhaiane 9: Grupo dc TR Rosangela Geraeiio de Renda
1 Rosangela e Enfermagem

IR

1: ‘k

17:00
=l= Caderno do Eu Gislaine e

Douglas
16:30 Culinaria Rosangela
e Douglas

* *

18:00 Em Familia Douglas e Espelho Gislaine e Douglas Educaeiio em saude
Rosangela e Enfernagem

‘ PsicoEduda<;:’io Isabela e
A Douglas

* *

19:00

Enfermagem
'1: Apoiar (Familia) Gislaine e

Douglas
1|: l * III =lI

‘_ I.

‘C
7 12 fir
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Em 25 de Margo realizou-se a oficina extra CAPS no condominio
Copacabana III. Estiveram presentes a coordenadora do servigo
CAPS Ill Florescer, Eliane Matheus Bonfante, a terapeuta
ocupacional Rhaiane Souza, e as assistentes sociais Cintia
Ferreira e Maira Gongalves. A agao foi realizada em conjunto
a equipe profissional do CRAS Oeste, afim de enfatizar 0
importante papel da mulher na sociedade, levando em
consideragao o dia lnternacional da Mulher que ocorre no dia 8
de margo. lniciou-se com uma roda de conversa para a
apresentagao de cada participante e fizeram alusao as
mulheres que foram importantes na sua trajetoria, contando
histérias emocionantes, de superagao, aprendizado e afeto. A
oficina realizada contou com 0 tema “O que é ser mulher”.
Todas as mulheres presentes fizeram desenhos em um quadro,
demonstrando o papel da mulher e 0 que cada uma representa.
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0 trabalho foi realizado nos dias 03, 04, 09 e 10 de fevereiro, no
CAPS AD Ill Renascer e CAPS Ill Florescer, membros de ambas as
equipes foram mesclados e participaram de dois encontros. 0
intuito do treinamento é de proporcionar um espago de reflexéo
e mudanga em relagao a pratica do bom atendimento interno e
externo, fortalecendo o vinculo dos participantes enquanto
grupo cooperativo e empatico de trabalho. Abrindo assim a
possibilidade deste em reafirmar a importancia do papel
profissional bem como de seus pares.

7 9- '1"-_L-3"}; ‘V
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S Mesa Terapéutica e Almogo   
Em Maio realizou-se no CAPS Ill Florescer um espago terapéutico de
trabalhos manuais, essa agao visa que os usuarios do servigo possam
desenvolver atividades de vida diéria (AVDs) e instrumental (AVD|s),
além de promover interagao entre os usuarios, aspecto de
sustentabilidade, envolvendo processos criativos e de escolha de
vestimentas. Devido as baixas temperaturas do més de maio os
pacientes sugeririam que fosse oferecido feijoada na refeigao
(alimentagao tipicamente consumida no inverno). Para atender os
pedidos dos usuarios o fornecedor das marmitas enviou a feijoada ao
CAPS aonde os profissionais serviram os pacientes e proporcionaram
uma refeigao diferente dos habituais do servigo. Os usuafios
mostraram-se contente com a agao realizada.

r =‘"fi%
~$1

Lao

mu1d 
Nos dias 09 e 10 de maio a Coordenadora Geral Eliane Matheus Bonfante e

KTGQTJ if I'lKi'I

Assistente de Coordenagao Janaina Vilela participaram da Aula de Psicologia
da Safide na Unifran com a sala dos alunos do 4° ano de Psicologia a convite
da Professora Ligia Peres. A coordenadora realizou apresentagao dos
servigos dos CAPSs e explanou sobre a importéincia de acolhimento a pessoas
com transtorno mental grave a usuérios de substancias psicoativas. Apos a
apresentagao os alunos realizaram perguntas sobre o servi<;o e atuagao dos
CAPSs.

15“



3° Seminério de Sailde Mental

0 3° Seminério de Safide Mental - “CAPS - Ressignificando o __ a‘
Cuidado em Saflde Mental”. 0 evento aconteceu no dia 18 de 3, + ‘ ts"
maio, as 19h, no Auditério do Uni-Facef. 0 objetivo foi reunir V """=-‘I
especialistas com atuagéo nos CAPSs para compartilhar
conhecimentos e esclarecimentos em relagao ao trabalho
desenvolvido pelas unidades em Franca. 0 seminério
destacou a importfincia dessas unidades dentro da
reformulagao por qual passa o atendimento em safide mental V
de Franca. 0 seminério contou ainda com as mesas redondas _ A L H it U
“O cuidado multidisciplinar na esquizofrenia” e “O cuidado 5 ' _
multidisciplinar no transtomo por uso de substéincias”,
conduzidas e debatidas por profissionais dos CAPSs Florescer
e Renascer.

Integragao de Colaboradores

_("'\

A integragéo dos colaboradores foi realizada no dia 22 de Julho, no CAPS AD
3 =1. Ill Renascer, novos membros de ambas as equipes participaram de do

Q CF05 T?
4;

J

4-‘T1Mamie],  encontro, o vice presidente da FEAK Femando Palermo esteve presente junto
~<>*aW*"°'*‘ a coordenagao dos CAPSs. 0 intuito da lntergragao é de proporcionar o

conhecimento do funcionamento, regra e normas das instituigoes e a relagao
a prética do bom atendimento interno e externo, fortalecendo o vinculo dos
participantes enquanto grupo cooperativo e empético de trabalho. Abn'ndo
assim a possibilidade deste em reafirmar a importancia do papel profissional
bem como de seus pares. or k

Kg 16 0



Festa Junina 1

A realizagao da Festa Junina no CAPS Florescer foi uma atividade
desenvolvida pela equipe técnica juntamente com os usuarios do
servigo. A preparagao da Festa Junina contou com ensaio para
apresentagao da quadrilha, a decoragao foi confeccionada nas
oficinas terapéuticas e o espago foi decorado pelos profissionais
e usuérios. A equipe convidou os usuarios para virem
caracterizados para o evento e também incluiu aderegos juninos
aos usuarios que estiveram presentes. Além da apresentagao da
quadrilha dos pacientes, a equipe apresentou a danga das fitas
para todos os presentes, foi sen/ido um lanche de comida tipica
sendo cachorro quente, bolo de fuba, canjica e refrigerante.

-~I'iUI\(

j

 v ‘.5

\_ ____€-._--—— I I,‘-..,-.-I,

Grupo Comumtano - Saude Mental
0 CAPS AD Ill Renascer, em Franca, sediou no dia 17 de agosto o 1° Encontro

- do Grupo Comumtano de Saude Mental Participaram do encontro a equipe
de profissionais dos dois CAPSs, juntamente com a Coordenadora da Saude
Mental de Franca Roberta Maia Vilela O encontro f0I coordenado pela
psicologa Bruna Cardoso Pinheiro, o psicologo do Esporte Rodrigo Salomao
e a psicologa, docente da Unifran e Um Facef Claudia Bolela Este e um
projeto piloto que os CAPSs estao imciando e que e muito mteressante por
ser um espago aberto para discussao de ideias em que podem estar
presentes profissionais das mais vanadas areas, pacientes e a comumdade
E UIT'l£-1ll'l1ClalZlVa mUltO1lTlp0l'tal'\11€ para ampliarmos nossos conhecimentos

17 L
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Em 17 de setembro o CAPS Ill Florescer participou da acéo Sande Mental
na Praca, o evento foi realizado em parceria a Secretaria de Sainde de
Franca e teve o objetivo levar a populacao informacoes sobre os
servicos que realizam atendimento em sa(1de metal. A equipe do CAPS
esteve presente realizando atendimentos, ouvindo e também tiveram
oficinas como step, mandala, bijuteria e ofientacoes de higiene do
sono, além de informacao e divulgacoes do servico.
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O evento teve como ODJGUVO comemorar o Setembro Amarelo atraves da
valorizacao da vida, fazendo uma analogia entre vida e primavera. Objetiva-se
com o evento promover um espaco com diversas atividades simbolizando o
movimento da vida, resgate de sonhos e partilha de vivéncias entre os usuérios
do servico. 0 evento aconteceu no dia 28 de Setembro de 2022, das 09h00 as
12h00. Foram realizadas atividades simultaneas, onde os usuarios participaram
ativamente de todo o movimento as atividades foram: Exposicao de Fotos e
trabalhos realizados pelos usuarios -“Vida e florescimento”, Painel dos Sonhos,
Aula de Step, Vibracao Musical, Arvore de Digitais, Apresentacao Teatro
esponténeo - “ Poesia Primavera e Momento Criativo - Confeccao de colares e
pulseira - tematica primavera.



-_ €@PA.CAP§ fie 53$ Sebastiiaio do Paraiso —— _. > -
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No dia 05 de outubro 0 Centro de Atencao Psicossocial CAPS Ill Florescer participou do
COPA CAPS em Sao Sebastiao do Paraiso. O COPA CAPS contou com a disputa de quatro
modalidades; futsal, queimada, domino e truco estiveram presentes os CAPS das cidades

Ir.-<_

de Ribeirao Preto, Guaxupé, Alpinopolis, Sao Sebastiao do Paraiso e Franca. 0 evento
foi realizado na Arena Olimpica e contou com premiacao final e oferecido refeicoes
cafés e almoco aos usuan'os participantes. A equipe dos CAPS Florescer e Renascer

acompanharam os usuarios durante o periodo do evento. "'4
.':

'3

2 _ Outubro Rosa
A oficina teve como objetivo promover um espaco de conversas no grupo sobre

-.. ,_ -.~.-¢-~1- a importéncia da prevencao do cancer de mama. Nessa atividade foi aberto para
- todos os usuarios presentes para que pudessem se expressar sobre o que

... entendem a respeito do outubro rosa e o autocuidado. As equipes de estagiarios
’ X

- .. de medicina e enfermagem orientou as etapas do exame clinico das mamas:

_\ Allrifl. W51‘ L‘‘hflg,-:2
$1.

r
-‘ -r-.-

Anamnesel lnspecao/lnspecéio estatical Palpacéo e Expressao, bem como sanar
dflvidas que elas tiverem. Foi discutido também importancia do cuidado

r’ s"-ee-
I‘‘ 

~ = feminino. Apos essa orientacao e roda de conversa foram realizadas atividades
(N _ 'I . - - I . . ~ I 1 ,-_; _ < 2 pelos profissionais, tambem com participacao dos usuanos do CAPS na conducao

.§3r,, .4‘
“J  das mesmas, oficina de culinéria trazendo a producao de brigadeiros rosa, e

F > D A também a confeccao de bijuterias e mandalas para exposicéo no CAPS.
_______,__¢-i-5 A!
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_ 1P filimpsadas de Saude Mental

A acao promoveu a integracao, socializacao e pratica esportiva entre os
usuanos do CAPS Florescer e Renascer A Olimpiada aconteceu no
lnternacional Esporte Clube, onde, apos a abertura oficial, foi realizada a volta
olimpica no campo de futebol, com a tocha e uma faixa anunciando a 1°
Olimpiada de Saude Mental de Franca, confeccionada pelos propnos usuérios.

' '1?’ ‘--' _ -\_(._

-._.

As modalidades incluiram basquete, volei, chute ao gol, cabo de guerra e jogos """

 °=J::de tabuleiro, sendo adaptadas em alguns momentos para que todos pudessem
ad; $21 51

My-. _
._-_.-__

-Eparticipar As equipes foram divididas em Outubro Rosa e Novembro Azul e os ii
"' Q G»

integrantes foram premiados com medalhas no fim do evento que também s~
serviu cafe da manha e almoco a todos os participantes

X‘

_ Amversareocde 106 Fundacfio Espirita Alan- firdec

$5plJ

Em comemoracéio aos 100 anos da FEAK os Centros de Atencao Psicossocial
Florescer e Renascer apresentaram um desfile dos departamentos. As alas
foram compostas pelos usuarios e profissionais dos departamentos, o intuito
foi realizar um desfile promovendo a saude mental com musica, respeito,
mascaras e integracao, o bloco do CAPS foi nomeado DivertedaGente e
contou com cinco alas representando as emocoes Alegria, Raiva, Nojo, Medo
e Tristeza. Esta acao teve como proposta levar o protagonismo dos usuarios
para a sociedade no formato de samba, contando suas hist6n'as através das
vivéncias e partilhas que eles tém dentro dos servicos.

\__, 20¢



Aniverséaio de ea anos CAPES E fiffififiél" _

x.

O CAPS Florescer completou quatro anos no dia
3 de dezembro. A data foi comemorada na

-u

sexta-feira, 2, com uma dinamica que teve a
Copa do Mundo como tema, e reuniu usuarios e
funcionarios da unidade, além da diretoria da
Fundacao Espirita Allan Kardec, que administra
o equipamento de saude mental, em parceria
com a Prefeitura de Franca. A realizacao da
aniversario do CAPS Florescer foi uma atividade
desenvolvida pela equipe técnica juntamente
com os usuarios do servico. Além do caca o
tesouro, foi servido um lanche e bolo de
aniversario aos usuarios.
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Dados
Estatisticos

ilnformacoes compiladas até 31 /12/2022
Referentes ao CAPS Ill Florescer.
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HIRegistros Agoes Realizadas no CAPS III Florescer em 2023
0

3500 3500 3500 3500 3500 3500
3500 3362 3873 5485 4291 3810 4886 01 4326
100% 96% 1 1 19’ 1 57% 123% 1 09% 1 % 1 26% 1 24%-.|:-‘:12-;'§BRonca -LMk-~|u1 1-tiotaoooca$200 Q38aQ~<:>

Registro de Agiies Ambulatoriais em Sailde CAPS III Florescer
Média

Dczem bro

ffiovemhro

Outubro

Setembro
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Julho

Junho

Maio

Abril

Marco

Fevcreiro

Janeiro

0 I000 2000 3000 4000 5000 6000

I Producfio I Meta

Os registros de ag6es ambulatoriais em safiide ilustram os procedimentos realizados x a meta pactuada
no convénio de prestagao sen/igo com prefeitura municipal de Franca. Obsen/a-se que a média de
procedimentos realizados é de 4326 compativel com o numero de procedimentos pactuados, elevando
a produgéo até 124%, ou seja, V4 a mais de produgfio.<»:/:1 6
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No ano de 2022 o CAPS Ill Florescer pode realizar atividades aos usuarios, as familias, a comunidade, aos
estudantes e a equipe, todas essas acoes tiveram o intuito de semear a importancia de discutir e criar
estratégias para atender em sailde mental de maneira ética, digna e responsével. Que todo o trabalho
realizado impulsione novas acoes e fortaleca diélogos e estratégias na saflde mental.

Franca, 31 de dezembro de 2022.
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Mario Arias artinez Joéo Roberto Abrao
Presidente Voluntario Diretor Superin nte

Fundaclo Espirita Allan Kardec Fundacao Espirita Allan Kardec
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Eliane Matheus Bonf= nte
Coordenadora Geral

CAPS Ill Florescer
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