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mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Prefeitura irá intensificar tratamentos psicossociais para a população

Inaugurado em março de 2012, o Centro Atendimento Psi-
cossocial Gislaine Gado (CAPS I) de Luís Eduardo Maga-
lhães possui um importante papel no tratamento de saúde 
mental de pacientes da rede pública municipal. Em um ano 
e meio de funcionamento a unidade acumula um histórico 
de bons resultados em praticamente todos os atendimentos 
realizados.
A paciente de iniciais A.M, 21 anos, esteve em tratamento 
entre fevereiro e outubro deste ano. “Não poderia ter sido 
melhor assistida. Foram oito meses de muito cuidado e 
hoje me sinto extremamente feliz por ter recebido alta e de 
ter a certeza absoluta de que essa batalha eu vou conseguir 
vencer”.
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Prefeitura irá intensificar tratamentos psicossociais para 
a população

Inaugurado em março de 2012, o 
Centro Atendimento Psicossocial Gis-
laine Gado (CAPS I) de Luís Eduardo 
Magalhães possui um importante pa-
pel no tratamento de saúde mental de 
pacientes da rede pública municipal. 
Em um ano e meio de funcionamen-
to a unidade acumula um histórico de 
bons resultados em praticamente to-
dos os atendimentos realizados.
A paciente de iniciais A.M, 21 anos, 
esteve em tratamento entre fevereiro 
e outubro deste ano. “Não poderia ter 
sido melhor assistida. Foram oito me-
ses de muito cuidado e hoje me sinto 
extremamente feliz por ter recebido 
alta e de ter a certeza absoluta de que 
essa batalha eu vou conseguir ven-
cer”.Segundo ela, o carinho e cuidado 
com que foi atendida no período de 
tratamento foi fundamental para sua 
recuperação e para que não desistisse 
do tratamento. “Aprendi coisas que le-
varei por toda minha vida, conquistei 
o que um dia achei impossível. Não 
poderia deixar de agradecer pela bol-
sa de estudos do curso de Inglês que 
sempre quis fazer, e o CAPS me pre-
senteou”, completa.
Para a psicóloga e gerente técnica do 
CAPS I,  Ana Carla Masiero, o mu-
nicípio está em ascensão no que diz 
respeito a estrutura e qualidade nos 
atendimentos psiquiátricos. “A comu-
nidade precisa quebrar o mito sobre 
os serviços do CAPS”, sentencia.
Ana Carla salienta que a equipe multi-
profissional da unidade realiza inicial-
mente, triagens para detectar se o pa-
ciente realmente apresenta perfil para 
o atendimento psicossocial ou se po-
derá ser atendido, com a mesma aten-
ção em ambulatório. Posteriormente 
o paciente e sua família são avaliados 
para saber o tipo de trabalho, para a 
elaboração de um projeto terapêutico 

personalizado e que passará por ava-
liações constantes.
Todo paciente em tratamento no 
CAPS I Gislaine Gado, segundo expli-
ca Ana Carla, recebe assistência far-
macêutica integral, com a disponibi-
lização de medicamentos psicoativos. 
Esses medicamentos são distribuídos 
de forma racional e ordenada, pres-
tando informações sobre a medicação 
ao paciente e seus familiares acerca da 
sua administração, com o objetivo de 
aumentar a segurança para os pacien-
tes, bem como diminuir os riscos de 
erros e custos. A medicação é distri-
buída via farmácia municipal.
De acordo com prefeito Humberto 
Santa Cruz o trabalho não pode parar. 
“Vamos continuar trabalhando pela 
saúde mental da população e inves-
tir em mais infraestrutura para esta 
área da saúde no município”, desta-
cou, lembrando que uma unidade do 
CAPS AD III, será inaugurada em 
breve. O CAPS AD III é o Ponto de 
Atenção do Componente da Atenção 
Especializada da Rede de Atenção Psi-
cossocial destinado a proporcionar 
a atenção integral e contínua a pes-
soas com necessidades relacionadas 
ao consumo de álcool, crack e outras 

drogas, com funcionamento nas 24 
(vinte e quatro) horas do dia e em to-
dos os dias da semana, inclusive finais 
de semana e feriados.
O horário de atendimento do CAPS I 
compreende o período das 08h30 às 
17h, de segunda a sexta-feira. A frequ-
ência dos usuários no CAPS I depen-
derá de seu projeto terapêutico. Outro 
ponto que determina a frequência 
dos usuários no serviço é o acesso ao 
CAPS, principalmente pela possibili-
dade de envolvimento da família nas 
atividades comunitárias, organizati-
vas, de geração de renda e trabalho.
Os trabalhos no CAPS I Gislaine Gado 
são baseados no princípio do Matri-
ciamento, que consiste na parceria de 
atividades de toda a rede municipal de 
saúde, desenvolvendo atenção inte-
gral à saúde destes pacientes e de seus 
familiares. Por isso conta com uma 
equipe multiprofissional composta 
por duas psicólogas, uma enfermei-
ra, um assistente social, uma médica 
psiquiatra, um terapeuta ocupacional, 
um educador físico, um fonoaudiólo-
go, uma gerente técnica, uma técnica 
em enfermagem e um auxiliar admi-
nistrativo, compondo a equipe sugeri-
da pelo Ministério da Saúde.
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A CRIMINALIDADE ESTÁ PRESENTE EM VÁRIAS CIDADES DO BRASIL. AQUI, NA BAHIA, O GOVERNO FEZ UM 

VERDADEIRO PACTO PARA REDUZIR OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA. O PACTO PELA VIDA É UMA NOVA POLÍTICA DE 

SEGURANÇA, REPRESENTADA PELA UNIÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, 

INTEGRAÇÃO ENTRE AS POLÍCIAS, DIVERSAS AÇÕES SOCIAIS E UM CRESCENTE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS 

E TECNOLOGIA. MUITO JÁ FOI CONQUISTADO. O COMPROMISSO DE TODOS É AVANÇAR AINDA MAIS.

DISQUE-DENÚNCIA: CAPITAL (71) 3235.0000 | INTERIOR 181

12.847 NOVOS POLICIAIS 4.145 NOVAS VIATURAS 4 HELICÓPTEROS, 1 AVIÃO E 2 MOTOPLANADORES13 BASES COMUNITÁRIAS DE SEGURANÇA

50.420 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 6 NOVOS CAMINHÕES PARA BOMBEIROS3 CENTROS INTEGRADOS DE COMANDO E CONTROLE

PLATAFORMA DE OBSERVAÇÃO ELEVADA AÇÃO SOCIAL - KARATE DO SABER - BASE COMUNITÁRIA DO RIO SENA
BARALHO DO CRIME - 60 CRIMINOSOS PRESOS

DENTRE OS MAIS PROCURADOSEDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA 100 MIL JOVENS

Fotos: Acervo SECOM

R$ 387 MILHÕES INVESTIDOS EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO


