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RESUMO 

 

Este estudo acadêmico objetiva apresentar uma proposta de intervenção ativa na 
saúde dos indivíduos atendidos na área de abrangência da Equipe de Saúde Novo 
Retiro da cidade de Esmeraldas/MG, na intenção de colaborar com o tratamento 
adequado e acompanhamento sistematizado dos pacientes que demonstram quadro 
clínico de ansiedade e depressão. Este estudo justifica-se, uma vez que os quadros 
de ansiedade e transtorno depressivo fazem parte dos atendimentos comuns nos 
consultórios médicos, principalmente na área de atendimento supracitada. Este 
projeto foi construído atrelado a aportes teóricos, por meio de revisão bibliográfica 
relacionada ao tema que fundamentam sua elaboração, tendo como eixo norteador 
a metodológica o Planejamento Estratégico Situacional com participação da Equipe 
de Saúde da Família. Pretende-se apresentar um plano interventivo a partir da 
priorização dos problemas encontrados pela estimativa rápida. A Equipe de Saúde 
Novo Retiro identificou e selecionou os nós críticos, as necessidades de 
enfrentamento e quais seriam os agentes de atuação e os demais segmentos para 
atendimento ao objetivo apresentado. Espera-se que a implantação da proposta de 
intervenção educativa, possa intervir positiva e eficazmente na saúde mental e física 
dos pacientes para que, por consequência, possa acompanhar, orientar e cuidar do 
número significativo de pacientes atendidos pela ESF Novo Retiro que apresentam 
quadro de transtorno de ansiedade e depressão e/ou ambos.  
 

Palavras-chave: Saúde Mental. Ansiedade. Transtorno Depressivo. 
Esmeraldas/MG.  



 
 

  

ABSTRACT 

 

This academic study aims to present a proposal for an active intervention in the 
health of the individuals assisted in the area of coverage of the Health Team of the 
city of Esmeraldas / MG, in the intention of collaborating with the appropriate 
treatment and systematized follow-up of the patients who demonstrate a clinical 
picture of anxiety and depression. This study is justified, since the pictures of anxiety 
and depressive disorder are part of the usual consultations in the medical offices, 
especially in the aforementioned service area. This project was built on a theoretical 
basis, through a literature review related to the theme that is the basis for its 
elaboration, based on the methodology of the Strategic Situational Planning with the 
participation of the Family Health Team. It is intended to present an intervention plan 
from the prioritization of the problems found by the rapid estimation. The Health 
Team Novo Retiro identified selected the critical nodes, the coping needs and which 
would be the agents of action and the other segments to meet the presented 
objective. It is hoped that the implantation of the educational intervention proposal 
will be able to intervene positively and effectively in the mental and physical health of 
the patients so that, consequently, they monitor, guide and take care of the 
significant number of patients treated by ESF Novo Retiro who present with anxiety 
disorder and depression and / or both. 
 

 

Key words: Mental health. Anxiety. Depressive Disorder. Esmeraldas / MG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo refere-se ao Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização 

Gestão do Cuidado em Saúde da Família, oferecido pela Universidade Aberta do 

SUS (UNASUS) em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). 

 

1.1  Aspectos Gerais do Município 

 

Esmeraldas é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG. Sua população; de acordo com 

estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 70.200 habitantes 

(IBGE, 2017).  

A cidade de Esmeraldas surgiu às margens do caminho que ligava Pitangui a 

Sabará, mediante doação de terreno para construção da capela em honra a Santa 

Quitéria, por Antônio Barbosa Leão, no ano de 1735. Antigo distrito criado com 

denominação de Santa Quitéria em 1832/1891 e subordinado ao município de 

Sabará tornou-se vila pela lei estadual nº 319 de 16 de setembro de 1901 e recebeu 

status de cidade em 1925 (IBGE, 2017).  

A partir de 1943 recebeu a sua denominação atual. Diz a tradição que em fins 

do século XVII, quando três rapazes, procedentes de São Paulo, os irmãos Coelho 

transitavam por certo trecho da estrada que ligava Pitangui a Sabará, foram 

irresistivelmente atraídos pela beleza panorâmica daquela região e pela amenidade 

de seu clima, resolvendo, por isso mesmo, ali permanecer, para se dedicarem à 

agricultura (IBGE, 2019). 

Dentre os primeiros habitantes da povoação, destaca-se a figura do alferes 

Miguel da Silva Fernandes, a quem se atribuem os mais relevantes serviços 

prestados ao nascente povoado. As primeiras edificações surgiram na fazenda Dona 

Izabel, onde se erguem uma igreja sob a invocação de Santa Quitéria, cuja imagem 

e altar foram trazidos de Portugal pelos irmãos Coelho, e ainda hoje podem ser 

vistos na Matriz de Esmeraldas. A distância do município de Esmeraldas até a 

capital e de 59 km (IBGE, 2017). 

Os indiciadores demográficos do município estão apresentados no Quadro 1, 

a seguir: 
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Quadro 1: Indiciadores demográficos do município de Esmeraldas – Minas 

Gerais 

Fonte: IBGE (2018) 

A demografia da cidade de Esmeraldas está distribuída de acordo com  

Quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2: População do município de Esmeraldas/MG distribuída de acordo a 

faixa etária e gênero 

 
Fontes: IBGE, Censos e estimativas (DATASUS 2009) 

 

1.2  Aspectos da Comunidade  

 

A estratégia de saúde da família (ESF) abrange o bairro do Novo Retiro que 

se encontra situado no município de Esmeraldas. A comunidade é composta em 

grande parte por famílias carentes, desprovidas de condições financeiras básicas, 

baixo nível de escolaridade e atualmente com elevado número de desemprego 

regional.  

Características relevantes dos indivíduos que compõem esta comunidade são 

as ações adversas quanto às relações pessoais e interpessoais. São comuns relatos 

Área total do município 909.679 km2 

Densidade demográfica 66,20 habitantes/km2 

PIB R$ 9.699,93 

PIB per capita  1 salário mínimo 

Número domicílios aproximados 33.000  

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

0-1 ANO 622 594 1216 

1-4 ANOS 2548 2407 4955 

5-9 ANOS 3276 3095 6371 

15-19 ANOS 3011 2856 5867 

20-29 ANOS 5104 5204 10308 

30-39 ANOS 4523 4616 9139 

40-49 ANOS 3623 3693 7316 

50-59 ANOS 2280 2018 4298 

60-69 ANOS 1049 1015 2064 

70-79 ANOS 582 628 1210 

80 ANOS E MAIS 227 266 493 

TOTAL 30000 29416 59416 
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de intolerância, impaciência, agressividade verbal e física por parte dos mesmos, 

inclusive com os componentes da Equipe de Saúde da Família.  

Infelizmente a comunidade apresenta grande demanda de ordem social por 

parte das políticas públicas em todos os setores necessários para o exercício da 

dignidade e da cidadania.  

 

1.3  O Sistema Municipal de Saúde 

 

 O Sistema Municipal de Saúde (SMS) do município de Esmeralda é 

coordenado pelo Departamento Municipal de Saúde da Prefeitura de Esmeraldas 

que tem por atribuições: planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a 

política de saúde do município, bem como a responsabilidade de planejar, 

desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e em 

consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 O financiamento do SUS é responsabilidade das três esferas de governo e 

cada uma deve assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo fundo de 

saúde. As atribuições do Departamento Municipal de Saúde de Esmeraldas são:  

 

Implementar o Sistema Municipal de Saúde e o desenvolvimento de ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a 
realização integrada de atividades assistenciais e preventivas; 
Proceder a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional de orientação 
alimentar e de saúde do trabalhador; 
Prestar serviços médicos e ambulatoriais de urgência e de emergência; 
Promover campanhas de esclarecimento, objetivando a preservação da 
saúde da população; 
Implantar e fiscalizar as posturas municipais relativas à higiene e à saúde 
pública; 
Participar na formulação da política de proteção do meio ambiente 
objetivando ações voltadas à saúde pública, articulando com outros órgãos 
municipais, demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para 
o desenvolvimento de programas conjuntos; 
Regulamentar, normatizar e fiscalizar os produtos de origem animal que 
sejam comercializados no Município; 
Proceder o registro dos estabelecimentos que produzam matéria-prima, 
manipulem, beneficiem, transformem, industrializem, preparem, 
acondicionem, embalem produtos de origem animal; bem como os registros 
dos produtos de origem animal; 
Também compete ao órgão o papel de gerenciar a oferta de ações e 
serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Isto 
significa que os serviços de atenção à saúde estão voltados para as 
necessidades prioritárias da comunidade usuária do SUS. 
A porta de entrada dos serviços de saúde são os Centros de Saúde da 
Família, que abrigam equipes da Estratégia de Saúde da Família, 
compostas por médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, 
dentre outros profissionais (ESMERALDAS, 2018, p.19). 
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Infelizmente o município não consegue arcar com todas as demandas de 

exames laboratoriais básicos, deixando–os somente para portadores de doenças 

crônicas e gestantes. Essa problemática dificulta o tratamento e o acompanhamento 

dos pacientes. 

O serviço de atenção primária à saúde é realizado apenas pela Equipe Novo 

Retiro. Os atendimentos que não podem ou não se têm condições de serem 

realizados na Unidade Básica de Saúde (UBS); são encaminhados para o Hospital 

Municipal “25 de maio“, referência hospitalar de Esmeraldas. 

O município de Esmeraldas possui apenas uma farmácia pública, que não 

consegue atender a demanda da população. Outros pontos críticos do SMS é 

ausência de exames diagnósticos de média e alta complexidade, consórcios e saúde 

intermunicipal, dentre outros. O modelo de atenção adotado ainda tem a prevalência 

do assistencialismo em prol da promoção, prevenção e manutenção da saúde os 

munícipes.  

 

1.4  A Unidade Básica de Saúde José Dias Silva  

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) José Dias Silva da Equipe do Novo Retiro 

está situada na Avenida das Palmeiras em um imóvel amplo que em junho de 2013, 

passou por benfeitorias físicas e atualmente conta com: uma sala de procedimentos, 

uma sala para vacinação, uma sala de reuniões, bem aproveitada pelos agentes 

comunitários de saúde (ACS), quatro consultórios médicos, um pequeno espaço 

para recepção dos pacientes. As reuniões com a comunidade (os grupos operativos) 

são realizadas na sala de reuniões. Este ambiente possui um ventilador, janelas bem 

amplas e assentos para até 35 pessoas. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Novo Retiro, da Unidade Básica de Saúde 

José Dias Silva. 

 

A ESF Novo Retiro é composta por: uma médica, uma enfermeira, uma 

técnica de enfermagem e sete ACS. Atende aproximadamente, 3 541 usuários e 951 

famílias.  
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Há uma enorme demanda na ESF, tendo números elevados de usuários 

diariamente. A vacinação dentro da Unidade aumenta o fluxo de pessoas no local. 

A equipe busca ações para controle, principalmente de doenças crônicas 

como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), a Diabetes Mellitus (DM), prevenção 

de câncer do colo do útero, câncer de mama e de próstata, saúde mental, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças até dois anos de 

idade e pré-natal. 

 

1.6  O dia a dia da Equipe 

 

Conforme ilustrado no Quadro 3, a equipe da ESF Novo Retiro atende pela 

manhã (08h00min às 11h00min) exclusivamente para atendimento da demanda 

espontânea (casos agudos). No horário da tarde (13h00min às 17h00min) se 

realizam atendimentos programados: pré-natal, puericultura, saúde da criança e 

adolescente, saúde do homem e da mulher, saúde do idoso e troca de receitas de 

uso continuo visitas domiciliares e sempre que necessários grupos operativos 

programados em algumas oportunidades de atendimento diversificado. 

 

Quadro 3: Atividades desenvolvidas na ESF Novo Retiro 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

1.7 Estimativa rápida: Problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

 

Os problemas de saúde identificados na área de abrangência da Equipe da 

ESF não divergem da maioria das UBS do Estado. A identificação desses problemas 

TURNO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

 

MANHÃ 

Demanda 
Espontânea 
Acolhimento 
(enfermeira) 

Demanda 
Espontânea 
Acolhimento 
(enfermeira) 

Demanda 
Espontânea 
Acolhimento 
(enfermeira) 

Demanda 
Espontânea 
Acolhimento 
(enfermeira) 

Acolhimento 
(enfermeira) 
Day off da 
médica 

 

 

TARDE 

Consulta 
agendada 
retornos/renova
ção de receitas 
Puericultura  
(enfermeira) 

 
Pré-natal, 
puericultura, 
puerpério, 
planejamento 
familiar  
(médica) 
 

Consulta 
agendada 
retornos/renova
ção de receitas 
Pré-natal  
(enfermeira) 

Visita domiciliar  
(médico) 
Grupos: 
tabagismo, 
Hiperdia, 
idosos, 
gestante. 

Prevenção do 
câncer de colo 
uterino 
(enfermeira) 
Day off da 
médica 
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na nossa população foi feita durante discussão com a equipe de saúde e foram 

selecionados os seguintes problemas:  

 

✓ Número elevado de usuários atendidos na UBS e ESF. Atualmente, 

não há médico para a UBS e por tal motivo incrementa tal demanda. 

✓ Número relevante e crescente de pacientes com transtornos de 

ansiedade e depressão atendidos pela ESF.  

✓ Quantidade insuficiente de medicamentos ofertados para o tratamento 

de doenças crônicas como a HAS e DM. 

✓ Consultas, exames básicos e consultas especializadas de difícil acesso 

à população. 

✓ Parte relevante da população da área adscrita da ESF, não cadastrada 

pela Equipe de Saúde da Família.  

✓ Falta de conhecimento e informação da comunidade de quais as 

situações em que se deve procurar uma Unidade básica de Saúde ou o Hospital, o 

Pronto Atendimento, fazendo com que essa ignorância sobrecarregue os serviços de 

saúde em diversos níveis de atenção da saúde. 

 

1.8  Priorização dos problemas (segundo passo) 

 

Após a identificação dos problemas que foi realizado por meio do diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Novo Retiro, classificou-se as prioridades.  

 

✓ Número relevante de pacientes com transtornos de ansiedade e 

depressão atendidos pela ESF.  

✓ Exames básicos e consultas especializadas de difícil acesso á 

população.   

✓ Parte relevante da população da área adscrita não está cadastrada 

pela ESF.  

✓ Número relevante de pacientes que não seguem as orientações e 

tratamentos indicados pela ESF.  

 

O Quadro 4, a seguir apresenta a classificação de prioridade para os 

problemas identificados no diagnóstico da comunidade adscrita.  



13 
 

  

Quadro 4 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de 

Saúde Novo Retiro, município de Esmeraldas, estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
priorização**** 

Número relevante de 
pacientes com transtornos 
de ansiedade e depressão 

atendidos pela ESF. 

 
Alta 

 
9 

 
Parcial 

 
1 

Exames e consultas 
especializadas de difícil 

acesso á população. 

 
Alta 

 
8 

 
Parcial 

 
2 

Parte relevante da 
população de 

Esmeraldas/MG não 
cadastrada pelo PSF. 

 
Alta 

 
7 

 
Fora 

 
3 

Número relevante de 
pacientes que não seguem 

as orientações e tratamentos 
indicados pela ESF. 

 
 

Alta 

 
 
6 

 
 

Fora 

 
 

4 

Fonte: Autoria própria 

*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
 

Após considerar a importância, urgência para resolução e capacidade de 

enfrentamento da equipe foi selecionada, como prioritário e que necessita de 

intervenção: “Número relevante de pacientes com transtornos de ansiedade e 

depressão atendidos pela ESF”. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A depressão é reconhecidamente um problema de saúde pública e evidencia-

se pelo comprometimento das atividades cotidianas do indivíduo, principalmente nos 

relacionamentos sociais (BLAS; KRUP, 2010). Estimativas apontam que até 2020 a 

depressão será a segunda causa de incapacidade em saúde (BLAS; KRUP, 2010, 

MURRAY; LOPEZ, 1997).  

Sabe-se que os impactos negativos desta enfermidade são muito relativos, 

tendo em vista as particularidades de cada paciente e do grupo social em que está 

inserido, já que ainda é significativo o número de pessoas que não compreendem a 

depressão e a ansiedade como patologia e a necessidade de atendimento e 

acompanhamento médico para tratamento.  

 

A ansiedade é uma queixa cada vez mais frequente na atenção primária. 
Por se tratar de uma condição altamente incapacitante e que perturba o 
bem estar dos pacientes, prejudica tanto a qualidade de vida quanto o 
tratamento de comorbidades, tais como obesidade, hipertensão e diabetes. 
(GONÇALVES; KAPCZINSKI, 2008, p. 2045) 

 

Os transtornos de ansiedade estão entre as causas mais comuns de 

morbidades dentro do quadro de Transtornos Mentais Comuns (TMCs). Este termo 

foi criado em 1992 para conceituar morbidades comuns de alteração no 

comportamento normal do ser humano. Segundo Jasen et al. (2011):  

 

Transtornos Mentais Comuns - TMCs é uma expressão que foi criada, em 
1992, por dois pesquisadores chamados Goldenberg e Huxley para 
designar os “transtornos comumente encontrados na população e que 
sinalizam uma interrupção do funcionamento normal”. Esses transtornos 
compreendem sintomas como distúrbios do sono, cansaço, irritabilidade, 
problemas de memória, dificuldade de concentração e queixas somáticas 
(JASEN et al., 2011, p. 440). 

 

Existe uma demanda significativa de pacientes em uma unidade de saúde 

que apresentam estes sintomas e por isto necessitam de atenção em saúde. No que 

se refere à ansiedade, esta torna-se um transtorno quando modifica o quadro mental 

e de comportamento capaz de causar sofrimento e comprometimento funcional do 

indivíduo. Sobretudo, vale ressaltar que a ansiedade também é a porta de entrada 

para a depressão e suas complicações.  
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A presença de sintomas de ansiedade e depressivos; afetam todas as 

dimensões da qualidade de vida dos pacientes, impactando gradativamente suas 

condições de promoção da saúde, não se restringindo apenas às características 

clínicas do transtorno. Esses sintomas são recorrentes em serviços de saúde, 

principalmente quando se fala em cuidados primários, levando muitas vezes os 

pacientes a outras comorbidades.  

Atualmente a ESF Novo Retiro possui um número expressivo de pacientes 

que ao procurar atendimento na UBS demonstram quadros típicos de Transtorno 

depressivo e/ou de ansiedade. Sintomas como: nervosismos, tristeza, medo, 

sensação de morte, abandono, taquicardia, sudorese, alimentação inadequada, 

agressividade e até mesmo tentativas de autoextermínio são queixas recorrentes 

nas consultas e nas visitas domiciliares pela comunidade. Por isto se faz necessário 

uma atenção a este grupo de pessoas adscritos na área de abrangência. Conforme 

Gonçalves e Kapczinski (2008): 

 

Há prioridade das políticas de saúde para maior atenção ao rastreio de 
transtornos mentais graves. Sugere-se, assim, que profissionais de saúde 
na atenção básica atentem para o rastreio dos TMC, sendo ele de alta 
prevalência na população além de trazer um prejuízo significativo na 
qualidade de vida da população. Deve-se trabalhar com atenção a 
prevenção de TMC a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida à 
população (GONÇALVES; KAPCZINSKI, 2008, p. 2044). 

 

Sendo assim a realização deste estudo se justifica, em função da enorme 

demanda dos pacientes relacionados aos transtornos de depressão e ansiedade, 

levando em conta as questões que afetam a qualidade de vida desses pacientes, 

levando alguns a riscos iminentes de autoextermínio. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar um projeto de intervenção para melhoria da adesão ao tratamento, 

qualidade de vida e bem-estar dos usuários com Transtorno de ansiedade e 

depressivo, na comunidade atendida pela Equipe: Novo Retiro, em Esmeraldas, 

Minas Gerais.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

✓ Estruturar processo de revisão conceitual na ESF e atualização sobre 

transtorno depressivo e transtornos de ansiedade.  

 

✓ Propor mecanismo de monitoramento dos pacientes portadores de transtorno 

depressivo maior e transtornos de ansiedade. 

 

✓ Propor processo de organização de fichário rotativo para o acompanhamento 

mensal dos pacientes portadores de transtorno depressivo e transtornos de 

ansiedade.  
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4 METODOLOGIA 

 

O projeto de intervenção para o enfrentamento do problema identificado pela 

Equipe de Saúde e elaborado foi baseado nos dez passos do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010), que compreende: 

identificação dos problemas, classificação e priorização de problemas, explicação do 

problema selecionado, descrição do problema selecionado, seleção dos ¨nós 

críticos¨, desenho das operações, identificação dos recursos necessários, análise de 

viabilidade do plano, elaboração do plano operativo e gestão do plano. 

Inicialmente foram levantados os principais problemas da comunidade através 

do Método de Estimativa Rápida e realizada priorização dos mesmos, de acordo 

com sua urgência e governabilidade. A definição do tema prioritário foi feita em 

conjunto com toda a equipe. A seguir o problema selecionado foi descrito e 

explicado, identificado suas causas e consequências. A partir daí foram 

selecionados os nós críticos e desenho das operações  

Para desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica a 

fim de obter maior embasamento científico sobre o assunto. A revisão de literatura 

foi realizada através de descritores em Ciências da Saúde (BRASIL, 2017), 

utilizando: Saúde Mental; Ansiedade e Transtorno Depressivo.  

A pesquisa foi feita com busca em artigos indexados nas bases de dados 

como Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) e Scientific Electronic Library Online 

(SciElo).  

Para a redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo de Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde  

 

Segundo a  Declaração de Alma-Ata:  

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde 

baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 

fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de 

indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a 

um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase de seu 

desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e automedicação. Fazem 

parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a 

função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e 

econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato 

dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 

saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente 

possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o 

primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde 

(OMS, 1978, p. 1-2). 

 

A atenção primaria à saúde é a porta de entrada para que os usuários 

possam ter acesso aos outros níveis de atenção, como os níveis secundários e 

terciários da saúde se houver a necessidade.  

 
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 
âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e 
a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 
gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho 
em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 
quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 
existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias 
de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os 
problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o 
contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se 
pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do 
cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, 
da humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 2006, p. 1) 

 

5.2 Ansiedade 

 
Segundo Dalgalarrondo (2000):  

 



19 
 

  

A ansiedade é definida como um estado de humor desconfortável, uma 
apreensão negativa em relação ao futuro, uma inquietação interna 
desagradável. A ansiedade inclui manifestações somáticas e fisiológicas 
(dispnéia, taquicardia, vasoconstrição ou dilatação, tensão muscular, 
parestesias, tremores, sudorese, tontura, etc.) e manifestações psíquicas 
(inquietação interna, apreensão, desconforto mental etc.). 
(DALGALARRONDO, 2000, p. 16). 

 
Levando-se em conta o aspecto técnico, deve-se entender ansiedade como 

um fenômeno que ora nos beneficia ora nos prejudica, dependendo das 

circunstâncias ou intensidade, podendo tornar-se patológica, isto é, prejudicial ao 

nosso funcionamento psíquico (mental) e somático (corporal). De acordo com Caíres 

e Shinohara (2010):  

 

A ansiedade é um estado emocional com componentes psicológicos e 
fisiológicos, que faz parte do desenvolvimento do ser humano, podendo 
tornar-se patológica quando acontece de forma exagerada e sem uma 
situação real ameaçadora que a desencadeie (CAÍRES; SHINOHARA, 
2010, p. 63).  

 

Deste modo, a ansiedade, enquanto fomentadora de tomada de atitudes sem 

que isto interfira na vida dos indivíduos, é parte da estrutura psíquica humana e, 

portanto, benéfica. No entanto, quando esta sensação se torna sensação de 

desconforto torna-se morbidade e necessita de atenção e cuidados médicos.  

 

5.3 Transtorno Depressivo 

 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade 

(2019, p.1) a depressão é: “uma doença da mente e do corpo que se caracteriza por 

afetar o estado de humor da pessoa, deixando-a com um predomínio anormal de 

tristeza e diminuição de sua energia”. 

A depressão é uma doença e existem vários tipos: a depressão bipolar que 

alterna euforia com estado de desânimo; a depressão maior que é aquela a que a 

pessoa que sempre foi feliz e alegre entra em um quadro de desânimo e perda do 

prazer de viver, às vezes até de ideias de suicídio; e a depressão distímica que é 

aquela em que a pessoa sempre foi pessimista, desde a evolução da personalidade 

(incluir fonte). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade  

 

Existem técnicas preventivas para a depressão como aprender a doar, 
diminuindo a expectativa do retorno, entender que por trás de uma pessoa 

https://www.sbmfc.org.br/
https://www.sbmfc.org.br/
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que fere há uma pessoa ferida, aprender a não se punir e não se cobrar 
demais, e criticar, discordar e confrontar do sofrimento por antecipação e de 
ruminação de perdas, mágoas e frustrações (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
MEDICINA DE FAMÍLIA e COMUNIDADE, 2018, p. 4).  

 
5.4 Atuação da Estratégia de Saúde da Família na Ansiedade e Transtorno 

depressivo 

 
Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família realizam diariamente 

atitudes que possibilitam o suporte emocional aos pacientes em situação de 

sofrimento devido aos ditos transtornos de ordem mental. Uma primeira estratégia 

usada pela ESF é a atenção e o tempo para o desabafo do usuário.  

Segundo Peduzzi et al. (2011, p.630), “O trabalho em saúde, portanto, se 

compõe amparado a tais concepções, de maneira, necessariamente, dialética”. 

Compreende-se, portanto que a atuação da Estratégia de Saúde da Família em 

relação à ansiedade e o transtorno depressivo têm no profissional de Saúde um dos 

principais recursos para o tratamento adequado, o manejo na indicação médica e 

principalmente a atenção necessária que favorece o cuidado em saúde ao longo do 

tempo.  

Em documento da Política Nacional de Humanização, acolhimento é: 

 

Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de 

saúde, que implica responsabilização do trabalhador/equipe 

pelo usuário, desde a sua chegada até sua saída, ouvindo sua 

queixa, considerando suas preocupações e angústias, fazendo 

uso de uma escuta qualificada, que possibilite analisar a 

demanda e, colocando os limites necessários, garantir atenção 

integral, resolutiva e responsável por meio do 

acionamento/articulação das redes internas dos serviços 

(visando à horizontalidade do cuidado) e redes externas, com 

outros serviços de saúde, para continuidade da assistência 

quando necessário. (BRASIL, 2004, p. 14). 

 

Em uma primeira conversa, por meio do acolhimento, a equipe da unidade de 

Saúde já pode oferecer um espaço de escuta aos pacientes e as famílias, de modo 

que eles se sintam seguros e tranquilos para expressar suas aflições, dúvidas e 

https://www.sbmfc.org.br/
https://www.sbmfc.org.br/
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angústias, sabendo então que a atenção básica de saúde está disponível para 

“resolver” tais problemas, e se houver necessidade, cuidar de forma compartilhada 

com outros serviços.   
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Pacientes diagnosticados e 

em tratamento de ansiedade e transtorno depressivo, na comunidade atendida pela 

Equipe Novo Retiro, em Esmeraldas, Minas Gerais”, para o qual se registra uma 

descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, 

de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

Na ESF do Novo Retiro, observa-se uma grande demanda de pacientes com 

transtornos de ordem mental, especificadamente o transtorno depressivo e de 

ansiedade, com número de casos novos diagnosticados constantes e em crescente 

ascensão.  

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
 De acordo com Campos, Faria e Santos (2010), nessa etapa o objetivo é 

entender a gênese do problema que queremos enfrentar identificando suas causas, 

pois geralmente, a causa de um problema é outro problema ou outros problemas. 

 O transtorno depressivo e de ansiedade estão relacionados a fatores sociais, 

familiares, deficiências financeiras, interpessoais e profissionais (PEREIRA-LIMA; 

LOUREIRO; CRIPPA, 2017), podendo ainda ser resultado da exposição a fatores de 

risco advindos da atividade laboral e das relações construídas no ambiente de 

trabalho (MORAES; SILVA, 2015). Estes tornaram-se doenças muito comuns nos 

serviços de saúde, em especial na Estratégia de Saúde da Família, gerando a 

necessidade de atitudes que possibilitam o suporte emocional aos mesmos. 

  

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 

 “A identificação das causas é fundamental porque, para enfrentar um 

problema, devem-se atacar as causas” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010, p.65). Ao 

analisarmos as causas de um problema devemos identificar aquelas consideradas 

mais importantes na origem do problema. Para realizarmos esta análise, utilizamos o 

conceito de “nó crítico”, que é “um tipo de causa de um problema que, quando 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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“atacada” é capaz de, impactar o problema principal e efetivamente transformá-lo” 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010, p.65). 

 A partir da explicação do problema, foram levantados os nós críticos para 

elaboração de um plano de ação entendida como uma forma de sistematizar 

propostas de solução para o enfrentamento do problema em questão: 

✓ Número relevante de pacientes com transtornos de ansiedade e depressão 

atendidos pela ESF.  

✓ Exames básicos, consultas especializadas de difícil acesso á população.   

✓ Parte relevante da população da área adscrita não esta cadastrada pela ESF.  

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

 Nos quadros desenvolvidos abaixo serão apresentadas as 

operações/projetos, resultados, produtos esperados, recursos necessários, recursos 

críticos ações estratégicas, processo de monitoramento e avaliação para o nós 

críticos identificados para o problema Pacientes diagnosticados e em tratamento de 

ansiedade e transtorno depressivo, na comunidade atendida pela Equipe Novo 

Retiro, em Esmeraldas, Minas Gerais" 

 
Quadro 5 – Operações sobre o nó crítico "número relevante de pacientes com 
transtornos de ansiedade e depressão", relacionado ao problema “Pacientes 
diagnosticados e em tratamento de ansiedade e transtorno depressivo, na 
comunidade atendida pela Equipe Novo Retiro, em Esmeraldas, Minas Gerais". 

Nó crítico 1 Número relevante de pacientes com transtornos 
de ansiedade e depressão atendidos pela ESF.  

Operação (operações) Estabelecer práticas de informação e intervenção 
emergencial relacionado à ansiedade e depressão 
principalmente para pacientes que já demonstram 
sintomas ou em tratamento.   

Projeto Intervenção educativa através do Projeto: Vida e 
alegria que busca identificar os pacientes em seus 
lares e nas consultas para inseri-los em atividades 
sem custos, 

Resultados esperados Reduzir em 70% o número de paciente ansioso e 
depressivo sem acompanhamento médico na 
comunidade.  

Produtos esperados Ações Educativas constantes por toda Equipe. 
Modificar hábitos e estilos de vida.  

Recursos necessários Estrutural: Membros da Equipe. 
Cognitivo: Informação sobre ansiedade e depressão. 
Financeiro: Recurso para produzir material 
informativo.  
Político: Mobilização Social.  
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Recursos críticos Estrutural: Equipe operativa.  
Cognitivo: ampliar os conhecimentos acerca das 
comorbidades mentais.  
Político: Adesão do gestor local.  
Financeiro: Panfletos, cartazes, gráficos e 
audiovisuais e locais para as atividades. 

Controle dos recursos críticos Favorável.  

Ações estratégicas Visitas domiciliares, Reuniões quinzenais, consultas 
agendadas e direcionamento a exames específicos e 
outros profissionais do NASF.   

Prazo Semanalmente 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das ações 

Médica, enfermeira, ACS e demais membros da 
Equipe. 

Processo de monitoramento e 
avaliação das ações 

A avaliação da proposta de intervenção será feita por 
meio das reuniões do grupo operativo.  

Fonte: Autoria própria (2019) 

 
Quadro 6 – Operações sobre o nó crítico "exames básicos, consultas especializadas 
de difícil acesso a pacientes com transtornos de ansiedade e depressão", 
relacionado ao problema “Pacientes diagnosticados e em tratamento de ansiedade e 
transtorno depressivo, na comunidade atendida pela Equipe Novo Retiro, em 
Esmeraldas, Minas Gerais". 

Nó crítico 2 Exames básicos e consultas especializadas de difícil 
acesso á população.   

Operação (operações) Orientar aos pacientes a solicitarem atenção a 
necessidade de consultas especializadas.     

Projeto Fornecer atendimento adequado dentro das 
possibilidades da ESF como forma de minimizar os 
quadros de doenças crônicas até que seja feito o 
atendimento especializado.  

Resultados esperados Reduzir o número de pacientes sem 
acompanhamento até que seja marcado especialista 
para tratamento mais adequado.  

Produtos esperados Ações Educativas constantes por toda Equipe.. 
Modificar hábitos e estilos de vida.  

Recursos necessários Estrutural: Membros da Equipe. 
Político: Mobilização Social.  

Recursos críticos Político: Adesão do gestor local.  
Financeiro: Disponibilizar mais médicos 
especialistas 

Controle dos recursos críticos Favorável  

Ações estratégicas Reunião com gestor do município    

Prazo Semanalmente 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das ações 

Médica, enfermeira, ACS e demais membros da 
Equipe. 
02 representantes da comunidade  

Processo de monitoramento e 
avaliação das ações 

A avaliação da proposta de intervenção será feita 
por meio das reuniões do grupo operativo.  

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Quadro 7 – Operações sobre o nó crítico "parte relevante da população de 

Esmeraldas/MG descoberta por Equipe de Saúde da Família", relacionado ao 
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problema “Pacientes diagnosticados e em tratamento de ansiedade e transtorno 

depressivo, na comunidade atendida pela Equipe Novo Retiro, em Esmeraldas, 

Minas Gerais". 

Nó crítico 3 Parte relevante da população de Esmeraldas/MG 
descoberta por Equipe de Saúde da Família.    

Operação (operações) Orientar ao pacientes a buscarem constantemente por 
profissionais especializados junto ao NASF.  E 
solicitar atenção a necessidade de consulta.     

Projeto Fornecer atendimento adequado dentro das 
possibilidades da ESF como forma de minimizar os 
quadros de doenças crônicas até que seja feito o 
atendimento especializado.  

Resultados esperados Reduzir o número de pacientes sem 
acompanhamento até que seja marcado especialista 
para tratamento mais adequado.  

Produtos esperados Ações Educativas constantes por toda Equipe, 
principalmente pelos ACS. 
Modificar hábitos e estilos de vida.  

Recursos necessários Estrutural: Membros da Equipe. 
Cognitivo: Informação sobre ansiedade e depressão. 
Financeiro: Recurso para produzir material 
informativo.  
Político: Mobilização Social.  

Recursos críticos Estrutural: ACS e equipe operativa.  
Cognitivo: ampliar os conhecimentos acerca das 
comorbidades mentais.  
Político: Adesão do gestor local.  
Financeiro: Disponibilizar mais profissionais de saúde 
mental.  

Controle dos recursos críticos Favorável.  

Ações estratégicas Definir datas na agenda,  
Visitas domiciliares, Reuniões quinzenais, consultas 
agendadas e direcionamento a exames específicos e 
outros profissionais do NASF.   

Prazo Semanalmente 

Responsáveis pelo 
acompanhamento das ações 

Médico, enfermeira, ACS e demais membros da 
Equipe. 

Processo de monitoramento e 
avaliação das ações 

A avaliação da proposta de intervenção será feita por 
meio das reuniões do grupo operativo.  

Fonte: Autoria própria (2019) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este tema foi escolhido devido ao grande número de pacientes acometidos 

por transtornos de ordem mental, mais especificadamente os transtornos 

depressivos e os de ansiedade, com o objetivo de controlar essas enfermidades, 

com uma diminuição no tempo de duração das mesmas, diminuição dos impactos 

negativos que podem gerar na qualidade de vida dos pacientes e também na taxa 

de tentativas de suicídio principalmente no transtorno depressivo. 

Espera-se que a implantação dessa proposta de intervenção contribua para 

aperfeiçoamento da atividade profissional da equipe na perspectiva de oferecer 

melhores condições de vida aos usuários da área de abrangência dessa ESF. 
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