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RESUMO

O envelhecimento populacional tem se tornado uma realidade cada vez mais frequente em todo mundo e assim, várias causas de fragilidade ou risco para os indivíduos podem

aparecer, dentre eles, os transtornos mentais. Em geral, estima-se que 25%, ou seja, 9 milhões de pessoas no mundo têm sintomas psiquiátricos significativos, e a expectativa é

de que o número de idosos mentalmente doentes dobre até a metade do século XXI. Este estudo tem como objetivo caracterizar o perfil sociodemográfico e a prevalência do uso

de psicofármaco em idosos de uma microárea da estratégia de saúde da família do município de Passos\MG. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, com amostra de 128

idosos, pertencentes à microárea 6 da Estratégisa de Saúde da Família-Escola. Resultados parciais: os dados foram colhidos em visitas domiciliares através de um formulário

respondido pelo próprio idoso ou pelo responsável, quando este estava sem condições devido a alguma limitação funcional e/ou cognitiva. Os dados assinalam que 79,7% fazem

uso contínuo de alguma medicação, 30,5% usam psicofármacos, 21,9% fazem tratamento psiquiátrico. Quanto ao local de tratamento, embora todos os sujeitos estejam

cadastrados na unidade, observa-se a predominância de 17,2% tratados em clínicas particulares, 3,9% no ambulatório de saúde mental e 0,8% no Centro de Atenção

Psicossocial II. Ao se pensar em qualidade de vida do idoso, é de extrema importância que a sociedade em geral esteja informada sobre as fragilidades previsíveis que o

indivíduo passa ao longo do envelhecer, para que possam ser implementados cuidados necessários em cada situação.
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