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Introdução
O trabalho educacional em saúde
promove a qualidade de vida da
população. Nesse contexto, as
famílias com pessoas em sofrimento
psíquico intenso e usuárias de álcool
e outras drogas necessitam de
atenção especial, e um primeiro
passo nesse sentido é
instrumentalizar os Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) na
identificação dessas situações
(BRASIL, 2013)

Objetivo
Relatar a construção de estratégia
educativa sobre saúde mental.

Desenvolvimento
Utilizando-se de uma análise
qualitativa de conteúdo, fez-se um
relato de experiência acerca da
criação de instrumentos de ensino
sobre saúde mental para serem
usados em capacitações do Núcleo
Rondon da Universidade Federal do
Ceará aos agentes comunitários de
saúde.

Resultados
A estratégia educativa foi constituída
por dois instrumentos desenvolvidos
na plataforma Canva. O primeiro
consistia em uma apresentação de
slides na qual constavam explicações
sobre conceitos básicos em saúde
mental. O segundo instrumento foi
um guia de bolso em formato digital,
contendo, de forma objetiva e
acessível, definições e características
de transtornos mentais frequentes,
para ser disponibilizado aos agentes
comunitários de saúde em
capacitações do Núcleo Rondon.

Conclusão
É notória a necessidade de propostas
voltadas à educação continuada dos
Agentes Comunitários de Saúde para
a qualificação das ações de saúde
mental por parte desses
profissionais. Dessa forma,
capacitações sobre saúde mental
desempenham um importante papel
na facilitação da identificação e
encaminhamento de pessoas
portadoras de transtornos mentais
aos serviços de tratamento, evitando
o isolamento desses pacientes na
comunidade e resgatando a
valorização desses indivíduos como
cidadãos. Portanto, a estratégia
educativa proposta é uma
metodologia válida, já que esclarece a
temática e mune o profissional de
saúde com um guia de bolso capaz
de auxiliá-lo em sua prática cotidiana.
Espera-se aplicar esses instrumentos
aos ACS em viagens realizadas pelo
Núcleo Rondon ao interior do estado.

Guia de bolso ACS na Saúde Mental.

Apresentação de slides com conceitos em
saúde mental.
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