
Curso de Especialização em Atenção Básica em
Saúde da Família

Ministério do
Desenvolvimento, Industria

e Comércio Exterior
Ministério da

Educação

A SAÚDE MENTAL NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
DR. ROBERTO ANDRÉS – ENTRE RIOS DE MINAS

Ana Paula Maia Facury *
Polo Conselheiro Lafaiete

Introdução 
O objetivo da Estratégia Saúde da Família (ESF) é estruturar os
sistemas municipais de saúde, reafirmando os princípios básicos
do Sistema Único de Saúde (SUS) e oferecendo aos usuários
maior qualidade e acesso à saúde.
Entre Rios de Minas aderiu a ESF a 10 anos. O município está
localizado geograficamente na região do Campo das Vertentes,
em Minas Gerais e conta com três equipes de saúde da família.
Sua população é de 13.887 hab. e sua área territorial, 463 km².A
Unidade de Saúde Dr. Roberto Andrés ganhou uma sede nova no
ano de 2009. Ela funciona juntamente com o Centro de Saúde Dr.
Tancredo Neves e atende o bairro Senhor dos Passos e outros
bairros próximos. Nessa ESF estão cadastrados 3.715 usuários.
Em 2008 foi realizado por esta equipe um diagnóstico, que
apontou a saúde mental como um dos principais problemas de
saúde da comunidade atendida.

Analisar o quadro de saúde mental da população cadastrada na
ESF Dr. Roberto Andrés, no município de Entre Rios de Minas,
propondo ações de promoção e prevenção em saúde mental, com
o intuito de oferecer uma melhor qualidade de vida aos usuários
dessa unidade.

Objetivo (s) Dos 288 pacientes de saúde mental que são acompanhados pela
equipe de saúde Dr. Roberto Andrés foi identificado um índice de 7,7%
de pacientes em uso de medicamentos psicotrópicos e que possuem
algum transtorno mental. O índice encontrado é compatível com os
estudos apresentados na referência bibliográfica e considerado alto
segundo os autores citados. Os principais transtornos mentais
identificados são: depressão mental (32,3%), neuropatias (25,42%),
distúrbio de ansiedade e/ou insônia (22,03%), psicoses e neuroses
(12,25%), senilidade/mal de Alzeimeir e Parkinson (1,37%), alcoolismo
(6,9%). Estes índices encontrados também condizem com a literatura
apresentada.

Resultados

O estudo foi desenvolvido na área de abrangência da ESF Dr.
Roberto Andrés, no município de Entre Rios de Minas. O público-
alvo foi composto pelos pacientes de saúde mental cadastrados e
acompanhados pela equipe. Foi elaborado um diagnóstico de
saúde do território da ESF Dr. Roberto Andrés para o Curso de
Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família. Para
esse trabalho, contou-se com os sistemas de informação, os
cadernos de registro da equipe e o auxílio dos ACS. A partir dos
dados, decidiu-se analisar a demanda da população cadastrada
com transtornos mentais, os quais foram priorizados para a
realização de um plano de ação com o objetivo de tentar melhorar
o atendimento a esses usuários. Para isso, foi realizado um
levantamento nos registros dos agentes comunitários de saúde
(ACS), nos meses de janeiro a junho de 2010. Após levantamento
desses dados, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a
saúde mental no Brasil, a epidemiologia dos transtornos mentais,
bem como o tratamento de doenças psiquiátricas através de uso
de psicofármacos e reabilitação psicossocial.
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Considerações finais
Este trabalho apresentou o quadro da saúde mental da população
cadastrada no ESF Dr. Roberto Andrés, em Entre Rios de Minas. Foi
apresentado um plano de ação envolvendo setores da saúde e a
Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de oferecer um
melhor tratamento e qualidade de vida ao portador de sofrimento
mental, muitas vezes sem apoio familiar. Este plano aborda ações
de prevenção, promoção e reabilitação em saúde mental, na
tentativa de diminuir a incidência e prevalência do número de
transtornos mentais, promovendo a saúde e melhorias em geral e
ainda tratando, acompanhando e reabilitando os doentes mentais
desta comunidade.
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