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Introdução

O primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil foi inaugurado em março de 1986, em São Paulo. A
criação dos CAPS fez parte de um intenso movimento social, inicialmente de trabalhadores de saúde mental, que
buscavam a melhoria da assistência no Brasil e denunciavam a situação precária dos hospitais psiquiátricos, que
ainda eram o único recurso destinado aos usuários portadores de transtornos mentais (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2004). Este tipo de serviço vem contribuindo para a redução de leitos em hospitais psiquiátricos (MINAS GERAIS,
2006). Este estudo apresenta uma análise do atendimento de saúde mental na Estratégia Saúde da Família no
município de Monte Azul e uma proposta de implantação do CAPS.

Resultados

Objetivos

Realizar um diagnostico do atendimento em saúde
mental na atenção primária a saúde no município de
Monte Azul.
Elaborar uma proposta de implantação do CAPS no
município de Monte Azul.

Metodologia

Inicialmente foi realizado um levantamento da
literatura sobre o tema em artigos, livros, internet e
documentos oficiais. Para a realização do diagnóstico
da situação de saúde mental no município de Monte
Azul, foram elaboradas as etapas: levantamento de
dados a partir do sistema de informações da atenção
básica do município (SIAB, 2009), apresentação
destes em gráficos. Após análise dos resultados
elaborou-se uma proposta de intervenção.

Referências

Após a análise das informações, foi elaborada a nova
proposta de intervenção em saúde mental,
envolvendo: implantação efetiva do CAPS, capacitação
dos profissionais, implantação efetiva da ficha B de
saúde mental, mobilização da população sobre os
serviços e ações intersetoriais para apoio ao CAPS.

Considerações finais

O trabalho foi de grande soma para levantamento do
número real de pacientes com transtornos mentais, o
que contribuirá para o desenvolvimento das ações na
estratégia saúde da família. Lutamos para uma
melhoria da assistência prestada a estes pacientes tão
especiais portadores de sofrimento mental. O trabalho
foi muito significativo para todos envolvidos, pois
aprendemos mais e poderemos melhorar a assistência
prestada a estes pacientes. Almejamos um futuro com
dias melhores na saúde mental.
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