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1) O CURSO EM NÚMEROS

Saiba qual o perfil dos participantes
A maioria dos acessos acontece à noite, por volta
das 21h e o conteúdo mais visto até o momento
foi Sistema de Saúde. Saiba sobre o seu curso
e participe das atividades! Veja mais>

2) PEQUENOS MUNICÍPIOS

3) DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

4) ATENDIMENTO

Locais para tratamento: CAPSi
ou Centro de reabilitação?

Problemas com o uso de drogas
devem ser atendidos no mesmo
serviço para transtornos?

A alternativa é buscar atendimento nas
cidades próximas com maior número de
habitantes, equipamentos ou serviços
mais estruturados. Mais>

Cabe ao CAPSi atender pessoas
com transtornos mentais graves e
persistentes e com necessidades
decorrentes do uso drogas. Mais>

Os CAPSi podem atender a demanda
recorrente na ausência de Unidades
de Acolhimento Infanto-Juvenil.
Mais>

5) AMBULATÓRIO DE SAÚDE

6) FORMAÇÃO PROFISSIONAL

7) PESSOAS COM / SEM TEA

Deve atender a demanda de
todos os pontos de atenção à
criança e ao adolescente?

Atenção Básica em Saúde
Mental x Hospital Psiquiátrico

Existe diferença de tratamento
nos CAPSi?

Onde recorrer quando não há
profissionais experientes para
um diagnóstico preciso?

Os serviços hospitalares devem
acolher a demanda de todos os
transtornos graves e persistentes,
exceto em casos específicos. Mais>

O ideal é que a capacitação do
profissional esteja de acordo com o
grau de complexidade do serviço e
das necessidades do atendimento.
Mais>

O tratamento deve ser individualizado
e com equipes multiprofissionais,
com capacitação para lidar com
as necessidades de cada paciente.
Mais>
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