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RESUMO 

 

 

As origens da depressão relacionadas ao ambiente do trabalho, embora possam ser 
múltiplas, têm alguns caminhos conhecidos, tais como a cobranças excessivas; 
episódios de assédio moral; incentivo exacerbado à competitividade entre 
trabalhadores; jornadas extenuantes; ausência de sentido nas atividades laborais; 
ameaças constantes de demissão; condições insalubres e desvalorização do 
trabalho. O trabalho teve por objetivo apresentar um projeto de intervenção que 
aborda a depressão relacionada ao trabalho a ser realizado na UBS de Petúnia pela 
médica, com a ajuda de especialistas convidados. Trata-se da elaboração de um 
plano de intervenção para minimizar a depressão no trabalho, tendo por base 
publicações que constam na base de dados Scielo, Bireme, Lilacs, dentre outros e 
demonstrar a dificuldade de tratar esta patologia em uma Unidade Básica de Saúde 
Rural. Foram realizadas atividades elaboradas pelos profissionais de saúde da 
unidade de forma multidisciplinar, com um acompanhamento mais criterioso dos 
pacientes. Acredita-se que a formação de um plano de intervenção possa trazer 
melhor compreensão sobre a doença e melhora na qualidade de vida do paciente, 
junto com medidas preventivas que sejam feitas pelas empresas para proporcionar 
um ambiente de trabalho adequado. 

 

Palavras-chave: trabalho, esgotamento psicológico, aposentadoria, depressão, 
transtornos mentais, Estratégia de Saúde da Família. 



 ABSTRACT  

 

 The origins of depression related to the work environment, although they 
can be multiple, have some known paths, such as excessive demands; episodes of 
bullying; exacerbated incentive to competitiveness among workers; strenuous 
journeys; absence of meaning in work activities; constant threats of dismissal; 
unsanitary conditions and devaluation of work. The objective of the work was to 
present an intervention project that addresses depression related to the work to be 
carried out at the UBS in Petunia by the doctor, with the help of invited specialists. It 
is the elaboration of an intervention plan to minimize depression at work, based on 
publications in the database Scielo, Bireme, Lilacs, among others and to 
demonstrate the difficulty of treating this pathology in a Basic Rural Health Unit . 
Activities developed by the unit's health professionals were carried out in a 
multidisciplinary way, with a more careful monitoring of patients. It is believed that the 
formation of an intervention plan can bring a better understanding of the disease and 
improve the patient's quality of life, along with preventive measures that are taken by 
companies to provide an adequate work environment. 
  

Keyword: work, psychological exhaustion, retirement, depression, mental disorders, 
Family Health Strategy 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Nova Resende é uma cidade com 16.429 habitantes (estimativa do 

IBGE para o ano de 2015), localizada na região centro-oeste, no estado de 

Minas Gerais e distante 396 km da capital do Estado.  

A área do município, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015), é de 390 152 km², sendo que 19.258 km² constituem 

a zona urbana e os 3882262 km² restantes constituem a zona rural.  

Como em várias cidades brasileiras, o crescimento econômico não é 

favorável, nem infraestrutura, e, muito menos, desenvolvimento social. Devido 

à sua situação geográfica estratégica, a cidade vive basicamente o cultivo de 

café e indústrias têxteis.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) é 

de 0,671, tem como população residente 15.374 pessoas, com população 

residente alfabetizada 13.024 pessoas (PNUD, 2010).  

Um grande problema no desenvolvimento da ESF é a rotatividade dos 

profissionais de saúde e também a falta de estrutura e de serviços 

disponibilizados em zona rural.  

 

1.2. Aspectos da Comunidade 

 

O Distrito de Petúnia possui aproximadamente 2.500 habitantes, sendo 

composto principalmente por moradores de zonas rurais, com baixo grau de 

escolaridade e renda.  

Além dos postos de saúde como o PSF Petúnia a rede pública de 

atendimento também conta com a operação da Assistência Médica 

Ambulatorial e Estratégia da Saúde da Família.  

A área possui a Escola Municipal Maria José de Godoy, coleta de lixo e 

rede de esgoto e as associações estão presentes apenas no Município de 

Nova Resende. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quilómetro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
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1.3. O sistema municipal de saúde  

 

O sistema municipal de saúde vem como parte da configuração pública 

formulando suas próprias políticas em saúde de acordo com a especificidade 

do município, coordena e planeja o SUS em nível municipal respeitando as 

diretrizes estaduais e federais. Tem a responsabilidade de oferecer um 

atendimento integrado e multidisciplinar para a população. 

No caso do trabalho o sistema é oferecido por meio de uma unidade 

básica de saúde do distrito de Petúnia, caso seja necessário um atendimento 

além da capacidade da UBS são referenciados para Nova Resende. 

 

1.4. A unidade Básica de Saúde Petúnia 

 

A UBS está localizada na rua Capitão Ananias, 68. O imóvel foi 

construído exclusivamente para ser uma UBS, é do próprio município, sendo o 

seu acesso fácil para a população da área. No entanto, estes possuem 

dificuldades para acessar o centro de referência de saúde que se encontra em 

Nova Resende, há 30 quilômetros. 

Na UBS contamos com 07 cômodos, sendo uma sala de vacina, um 

consultório, uma sala de curativos, uma sala de acolhimento, uma sala das 

agentes de saúde, uma cozinha e um consultório odontológico, porém não 

temos atendimentos de dentista. Além disso, possui uma sala de eventos 

separada da UBS utilizada para reuniões e emprestamos a sala para o grupo 

de balé uma vez na semana. 

Para o médico chegar até o seu local de trabalho ou vai em seu próprio 

veículo ou deve se dirigir até a cidade de Nova Resende, local onde a 

Prefeitura disponibiliza um automóvel para conduzir a equipe de saúde até a 

UBS.  

A população dá grande valor à equipe de saúde, havendo um bom 

relacionamento entre as partes.  

Em relação à infraestrutura, trata-se de um imóvel com capacidade 

satisfatória para os atendimentos, no período da manhã a sala destinada à 

recepção, normalmente, fica com sua capacidade máxima.  
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1.5 A Equipe de Saúde da Família Petúnia, da Unidade Básica de Saúde 

Petúnia 

 

É composta por uma medica, que atende quatro dias na semana, um 

médico pediatra que atende um dia na semana, uma enfermeira, uma técnica 

de enfermagem, uma recepcionista/faxineira, quatro agentes comunitárias de 

saúde. Não possuímos dentista, psicóloga ou outros profissionais na nossa 

unidade.  

             No que tange à equipe, observa-se um bom relacionamento e uma 

afinidade entre os seus membros, que sempre acabam por fazer mais tarefas 

do que lhes são incumbidos, dado o alto volume de trabalho. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Petúnia 

 

             O horário de funcionamento é de segunda a sexta feira, das 07 às 17 

horas e, é composto de agentes comunitários e enfermeira na unidade. Às 

terças, no horário da manhã, são realizados exames ginecológicos preventivos 

e, na parte da tarde há o atendimento pediátrico. 

          Também, são realizadas visitas domiciliares às quartas. Ainda, há o 

atendimento diário realizado por uma médica clínica geral para guiar o 

tratamento dos pacientes da comunidade.   

          Contamos com a ajuda de uma médica, apenas uma enfermeira e 

quatro agentes de saúde.  Os dias não são separados para atividades de 

hiperdia, gestantes, crianças, etc, pois como é comunidade rural é mais efetivo 

os atendimentos serem por livre demanda em relação aos pacientes.  

           No momento contamos com um projeto que realizamos um grupo anti 

tabaco com reuniões semanais realizadas por um médico cardiologista que 

atende o grupo toda segunda-feira às 19h.  

 

1.7 O dia a dia da Equipe de Petúnia 

 

              O dia a dia da equipe é composto por um alto volume de atendimento, 

mesmo sendo em zona rural, pois a maioria dos nossos pacientes estão em 
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tratamento de doenças crônicas, sendo necessário o acompanhamento, 

muitas vezes semanalmente, para ajustes de doses, avaliação de exames 

laboratoriais e mudanças comportamentais indispensáveis para o bom 

prognóstico e sobrevida do paciente.  

             É realizado com toda a equipe reuniões semanais na sala das agentes 

de saúde, que é o maior espaço da Unidade. Nestes encontros, discute-se a 

individualidade de cada paciente e abordagem terapêutica dos mesmos.  

Ainda, é neste momento que ocorre o alinhamento de pensamentos, práticas e 

comportamentos da equipe, visando uma maior eficiência.  

          Deixamos sempre duas vagas disponíveis, diariamente, para quadros 

agudos como, por exemplo, amigdalite, rinite alérgica, lombalgia, dentre 

outros, que precisam de atendimento imediato.  

          Nas visitas domiciliares, cada agente tem o seu território, supervisionado 

por elas e descritos minunciosamente nos prontuários e passados para a 

médica. Logo, nos dias de visita médica, a mesma se encontra ciente dos 

problemas do paciente e é levado todo o aporte necessário para o 

atendimento domiciliar.  

           Os pacientes são bem recepcionados pela equipe desde a sua chegada 

a UBS, visando solucionar suas dúvidas, valores de medicamentos, 

tratamentos comportamentais, buscando à aplicação de uma medicina mais 

humanizada.  

 

1.8. Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo) 

 

      A equipe identificou como principais problemas que devem ser 

enfrentados: 

- Depressão: uma das causas mais comuns desta patologia é associada ao 

trabalho, uma vez que o Brasil está assolado por uma grande crise financeira, 

o que traz uma escassez de empregos, desta forma, o indivíduo acaba por 

aceitar condições de trabalho precárias, com remuneração insuficiente e com 

grandes cobranças e ameaças por parte do empregador.  

Em consequência disso, o paciente deprimido se sente inferior, 
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menosprezado, incapaz de ser um bom profissional, devendo ser tratado para 

que não exista crises devido ao grande risco de suicídio que esta doença pode 

ocasionar.  

Intervenção: tratamento contínuo individualizado com antidepressivos, 

ansiolíticos e patologias de base.  

- Risco cardiovascular: é de alta incidência devido a grande quantidade de 

pessoas com diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, tabagismo, maus 

hábitos alimentares, dentre outros fatores de risco ligados ao risco 

cardiovascular.  

Como consequência estes pacientes não tratados poderão desenvolver um 

acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio, dentre outras complicações 

trombóticas e embólicas, deixando sequelas e incapacitando o paciente.  

Intervenção: é realizada através de tratamento medicamentoso, mudança no 

estilo de vida e conscientização através de palestras e publicidade.  

- Aderência ao tratamento: por ser uma comunidade rural, a baixa 

escolaridade é um fator desencadeante a má aderência do paciente ao 

tratamento medicamentoso, além disso a falta de abordagem do tema 

depressão e o estigma de não dar relevância como patologia afasta o paciente 

de uma possível conduta. 

Consequência: há descompensação de doenças crônicas, como por exemplo 

a diabetes, que se não tratada há lesão de órgãos alvo e o paciente pode 

desenvolver sequelas renais, cardíacas, oftalmológicas, dentre outras. Em 

relação a depressão, os sintomas sem uma abordagem profissional se 

intensificam e a pessoa se vê num extremo de tristeza e apatia na qual não 

consegue encontrar a causa disso. 

 Intervenção: se dá por meio de campanhas e palestras educacionais que 

buscam conscientizar a população não só do tratamento das moléstias 

orgânicas como também da importância da saúde mental e de seus efeitos 

psicossomáticos. 

 

1.9. Priorização dos problemas: a seleção do problema para o plano de 

intervenção (segundo passo) 

Quadro 1 Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
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diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde Petúnia, Unidade 

Básica de Saúde Petúnia, município de Nova Resende, estado de Minas 

Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

Enfrentamento*** 

Seleção/Priorização**** 

Depressão Alta 9 Total 1 

Risco 

Cardiovascular 

Alta 9 Total 2 

Aderência ao 

tratamento 

Alta 12 Parcial 3 

Fonte: elaborado pela autora  
*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2. JUSTIFICATIVA               

 

Este trabalho foi realizado com o intuito de demonstrar a importância do 

comprometimento sistêmico de uma doença psiquiátrica que interfere também 

diretamente na qualidade de vida, no trabalho e na adesão ao tratamento.  

Optamos pelo tema depressão tendo em vista que esta patologia assola 

uma grande parte da população da UBS Petúnia e está, na maioria dos casos, 

associada a uma outra doença.    

A depressão está correlacionada aos índices elevados de suicídio, 

sendo considerado um problema de saúde pública. Esta patologia é comum à 

escala global, estima-se que afete cerca de 350 milhões de pessoas, e que em 

casos mais graves conduz os indivíduos ao suicídio, o que se verifica em mais 

de 800 mil casos por ano (WHO,2017). 

O Brasil tem a maior taxa de pessoas com depressão na América Latina 

e uma média que supera os índices mundiais. Dados publicados em Abril de 

2017 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 322 milhões de 

pessoas pelo mundo sofrem de depressão, 18% a mais do que há dez anos. O 

número representa 4,4% da população do planeta (WHO, 2017). 

   No caso do Brasil, a OMS estima que 5,8% da população nacional 

seja afetada pela depressão. A taxa média supera a de Cuba, com 5,5%, a do 

Paraguai, com 5,2%, além de Chile e Uruguai, com 5% (WHO, 2017).   

Um estudo realizado na Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias por Alexandre Martha de Aragão Barroso visou associar o 

desajustamento emocional com suas implicações no trabalho, o reflexo da 

possível insatisfação.  Para realizar sua pesquisa aplicou em uma amostra de 

100 indivíduos, sendo eles 60 mulheres e 40 homens a Escala Veiga de 

competência Emocional, o questionário de Satisfação no trabalho e a Escala 

de Ansiedade, Depressão e Estresse.  

O perfil constatado no estudo se assemelha muito com o padrão dos 

pacientes do nosso serviço, que demonstram sinais e sintomas de depressão 

e tem histórico de trabalho exaustivo e em condições precárias podendo ser 

relacionado tanto às condições do espaço físico como da saúde mental. 

(BARROSO,2015). 
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    Frente a esses dados científicos negar que essa doença se tornou 

um grande problema de saúde pública é insustentável e propostas e condutas 

devem ser tomadas na UBS de Petúnia para o combate de uma moléstia que 

afeta de forma global na vida da pessoa, custando relacionamentos, emprego, 

famílias e de forma mais grave a vida do depressivo (ABELHA, 2014). 

Dos pacientes que temos que fazem o uso de antidepressivos para 

muitos essa é a única conduta terapêutica abordada. Uma abordagem 

multidisciplinar incluindo campanhas sobre depressão, rodas de conversa 

podem contribuir positivamente para o tratamento. Além disso, a abordagem 

na consulta de forma que abranja a o paciente como um todo, não só 

fisicamente e uma observação comportamental desde o primeiro momento que 

ele entra na sala podem aumentar o leque de diagnósticos de alteração na 

saúde mental. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar a atenção aos portadores 

de depressão atendidos na UBS do distrito de Petúnia no município de Nova 

Resende em Minas Gerais.   

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estruturar processo de revisão conceitual em tratamento de depressão e 

ansiedade.  

2. Propor adesão ao tratamento reguladas através da devolução das caixas 

de medicamentos vazias dos pacientes tratados.  

3. Propor reuniões quinzenais com os pacientes da patologia em questão 

para abordar qualidade de vida e aspectos que melhoraram depois do início do 

tratamento. 

4. Propor atividades ao ar livre, voltadas a qualidade de vida dos pacientes, 

como forma de prevenção de doenças psíquicas e promover a socialização. 

5. Propor terapias ocupacionais em grupo, como forma de tratamento e 

prevenção da saúde mental dos pacientes.  

6. Realizar busca ativa dos pacientes que possuem maior probabilidade de 

desenvolver doenças psíquicas.  
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4. METODOLOGIA 

 

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para estimativa rápida 

dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 

ações (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

Foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), biblioteca do Nescon e 

documentos de órgãos públicos (ministérios, secretarias, etc.) e de outras fontes de 

busca para revisão bibliográfica. 

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

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

(CORRÊIA,2017). 

Para a definição das palavras-chave e keywords foram utilizados os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), sendo eleitos trabalho, esgotamento 

psicológico, aposentadoria, depressão, transtornos mentais, Estratégia de Saúde da 

Família (BRASIL, 2017).  
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5. REVISÃO DA LITERATURA  

 

O custo da depressão geralmente é muito alto, e não só em termos de perda 

monetária; pode custar relacionamentos, empregos, e, não raro, a própria vida 

(ABELHA, 2014). 

A depressão é um problema médico grave que é altamente prevalente na 

população geral. As causas são diversas, tendo relação genética, bioquímica 

cerebral e eventos vitais que são situações estressantes que desencadeiam 

episódios depressivos naqueles que já possuem a predisposição genética 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).  

Nos últimos vinte anos vários estudos foram voltados para a eficácia do 

tratamento da depressão com condutas psicoterápicas, tratamentos 

farmacoterápicos e tratamentos combinados (BAPTISTA et al., 2007). Logo, temos 

literatura voltada para o tema como Beck e Alford (2011) que em seu livro retratam o 

tratamento das depressões, falando sobre as abordagens psicossociais, o 

tratamento farmacológico e uma conduta que integra as duas abordagens. Além da 

perspectiva médica tradicional, é importante que outros profissionais, como o 

psicólogo, façam parte do tratamento. 

          Tendo em vista um dos possíveis desencadeantes, a categoria de 

esgotamento profissional tem sua origem na expressão burnout (do inglês to burn 

out: queimar por completo), usada pela primeira vez pelo psicanalista Herbert 

Freudenberger, em 1974. A síndrome de burnout envolve atitudes e condutas 

negativas com relação aos usuários, clientes e organização do trabalho, sendo uma 

experiência subjetiva por situações de trabalho desgastante, sob pressão e/ou 

trabalho em excesso, podendo designar depressão por esgotamento, estafa, 

exaustão, fadiga,etc.(SCHIESTATSKY, FLECK, 1999).  

Usamos essa expressão em sentido alargado e independente de qualquer 

definição clínica. As pesquisas que entendem esgotamento profissional como uma 

entidade nosográfica acabam por superestimar sua incidência e, paradoxalmente, 

em vez de esclarecer o problema, acabam por obscurecer esse sofrimento social 

decorrente do trabalho. Seja como for, o fato é que a “síndrome de burnout” já é 

reconhecida inclusive pelo INSS como doença do trabalho (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2019). 
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Além do impacto profissional, o foco principal pela realidade da população 

analisada é a depressão com seus fatores desencadeantes e características que 

propiciam a doença, algo visto em um estudo realizado com pacientes de São Paulo 

e Rio de Janeiro que relaciona as condições socioeconômicas e a qualidade de vida 

com a doença. Nesse estudo ficou evidente como a avaliação da qualidade de vida 

é importante num contexto de APS e a correlação da doença com o acesso à 

educação e a situação socioeconômica, o que é semelhante ao nosso contexto de 

pacientes analfabetos e com renda pequena (PORTUGAL et al.,  2014).  

 Dito isso, a realidade em zona rural se traduz pelas cargas horárias 

pesadas de trabalho como serviços gerais rurais, onde 90% da renda da população 

de Nova Resende é por colheita de café e criação de gado. A escolaridade em geral 

é baixa, e logo, se vê trabalhadores esgotados mentalmente e fisicamente, com 

doenças crônicas de surgimento precoce e doenças psíquicas devido ao estresse 

gerado do trabalho.  

Em uma abordagem de APS, a atenção deve tomar uma postura de liderança 

no enfrentamento da situação, pois tem como objetivo oferecer um atendimento 

integral. Por isso, se faz necessária a qualificação dos profissionais da atenção 

básica para o desenvolvimento de estratégias de tratamento não só no atendimento 

em si, mas também em intervenções de prevenção e promoção à saúde. Logo, os 

profissionais devem na visão integradora proporcionar diagnósticos e tratamentos 

precoces para cada indivíduo, com intuito de minimizar os efeitos da depressão na 

vida do mesmo, melhorando a qualidade de vida (PORTUGAL et al.,2014). 

A promoção de saúde efetuada informa sobre do que se trata a doença e 

como ela se manifesta. Dessa forma, espera-se analisar e tratar o paciente em todas 

as suas complexidades e integrar seus cuidados para que o êxito no tratamento 

multidisciplinar seja alcançado. 
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema depressão relacionada ao trabalho e as 

dificuldades de tratamento na Unidade Básica de Saúde rural.  

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

  

A depressão é uma doença muito corriqueira em nossa Unidade Básica, 

estima-se que cerca de 40% da população geral apresenta tal patologia. As causas 

são as mais variadas possíveis, como por exemplo, problemas no trabalho, 

familiares, desemprego, luto, conflitos e abuso de substâncias.  

Na UBS Petúnia 20% dos pacientes atendidos apresentam depressão, além 

das outras comorbidades tratadas concomitantemente.  

No estudo registrado pela equipe foi possível detectar que o fator de risco 

desses 20% estão relacionados a depressão com o trabalho, por se tratar de uma 

área no interior do Estado, onde não há muitas oportunidades de emprego, aliada a 

baixa escolaridade de população e poucos recursos de saúde na atenção básica no 

ambiente rural, restam escassas oportunidades laborais e quem se encontra 

empregado suporta todo o tipo de pressão para não perder o seu trabalho, o que 

acarreta doenças psiquiátricas. 

 

6.2 Explicação do problema 

 

O problema é notável em vista dos índices já citados de suicídio mediante a 

depressão e sobre como a doença afeta a qualidade de vida do acometido. Se 

iniciou pelos sentimentos gerados pela insatisfação com a situação vivida, o trabalho 

exacerbado, maçante, sem apoio emocional, o peso da responsabilidade de ser 

provedor e/ou provedora da casa, a falta de expectativa de mudança da situação 

precária da zona rural, falta de acesso a conhecimento de doenças de cunho 

psicológico que os levariam a pedir ajuda. 

Com isso, a população se encontra adoecida, com quadros depressivos que 

além de afetarem seu estado psicológico afetam o seu convívio social, sua 

produtividade no trabalho, seu ânimo de viver. Se encontram tristes, cansados, sem 

perspectiva de vida e de futuro. 
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Como consequência tanto homem como mulheres deprimidos que sem uma 

intervenção viável caminham para piora de seu quadro, o que atinge o emocional 

acaba afetando também o corpo podendo desenvolver dores por somatização e 

podendo chegar ao efetivo suicídio pela perda do sentido da vida. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos 

 

A depressão no Distrito de Petúnia está relacionada com os problemas 

financeiros que assolam o Brasil e pela instabilidade emocional dos pacientes de 

lidarem com os acontecimentos diários, além da falta de estrutura familiar em geral. 

Por estarmos vivendo uma crise econômica, muitos postos de trabalho foram 

encerrados, aumentou-se a dificuldade de se encontrar um emprego e muitos 

pagam pouco para o empregado. Neste sentido, observa-se uma grande 

preocupação por parte dos pacientes em manter ou até mesmo encontrar um 

emprego. E também há a dificuldade em manter profissionais de saúde na atenção 

básica no distrito, não dispomos de psicóloga ou terapeuta ocupacional, nem 

educador físico.  

A UBS Petúnia selecionou como “nós críticos” as situações relacionadas com 

a depressão e o trabalho:  

 Pacientes com baixa escolaridade 

 Pressão social em que se traduz em omissão e internalização dos 

problemas e o seu não compartilhamento 

 Dificuldade de adesão ao tratamento  

 

 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, 

resultados e produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto 

passo) e viabilidade e gestão 

Com relação aos nós críticos, propomos atividades direcionadas a melhor 

qualidade de vida, melhores elucidadas nas tabelas a seguir e projetos com uma 

equipe multidisciplinar. Necessitaremos de recursos oriundos da prefeitura para 

achar esses profissionais de saúde e os alocarem na zona rural, que é uma das 

maiores dificuldades. É um projeto viável, porém necessita de apoio da gestão de 

saúde para conseguir funcionar.  
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Quadro 2 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 
1” sobre o problema “Alto índice de depressão”  na Unidade Básica de Saúde 
rural, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família UBS 
Petúnia, do município de Nova Resende, estado de Minas Gerais  

 

Nó crítico 1 Baixa escolaridade da população acometida pela depressão 

6º passo: operação 

(operações)  

 Aulas de empreendedorismo, palestras motivacionais, aulas para 

alfabetização  

6º passo: projeto  Buscar professores da zona urbana que possam colaborar e 

ministrar aulas para os trabalhadores de zona rural  

6º passo: resultados 

esperados 

Alfabetização dos trabalhadores de zona rural, gerar novos 

empregos, melhorar a renda financeira das famílias rurais 

6º passo: produtos esperados  Reuniões semanais de educação permanente, palestras 

implantadas, população mais motivada.  

6º passo: recursos 

necessários 

Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos educativos, 

disponibilização de profissionais   

Político: conseguir o local das aulas, mobilização social, estímulo 

e promoção de profissionais capacitados.  

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: é viável, uma vez que tem professores disponíveis na 

zona urbana, os quais são capazes de auxiliar no projeto. 

Político: mobilização social para colocar o projeto em ação.  

Financeiro: é viável, porém a secretária da educação não está 

estimulada a disponibilizar profissionais.  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Fica responsável pela parte educativa as professoras de zona 
urbana; e teremos ações de divulgação das aulas e inscrição dos 
alunos nos projetos que serão realizadas pela equipe UBS 
Petúnia.  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Professores – prazo de 2 anos para alfabetização dos alunos a 
partir do início das aulas;  

Equipe UBS Petúnia – educação permanente, logo a divulgação e 
inscrição dos alunos serão feitas continuamente.  

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

O monitoramento e avaliação das ações se dará pela secretaria 
de educação.  

Quadro 3 -  Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 
2” sobre o problema “Alto índice de depressão”  na Unidade Básica de Saúde 
rural, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família UBS 
Petúnia, do município de Nova Resende, estado de Minas Gerais  

  

Nó crítico 2 Alta pressão social na comunidade  assistida  
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Quadro 4 - Desenho das operações e viabilidade e gestão sobre o “nó crítico 3” 
sobre o problema “Alto índice de depressão”  na Unidade Básica de Saúde 
rural, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família UBS 
Petúnia, do município de Nova Resende, estado de Minas Gerais  

6º passo: operação 

(operações)  

 Buscar melhor qualidade de vida  

6º passo: projeto  Diminuir incidência de depressão e insatisfação da 

população de zona rural  

6º passo: resultados 

esperados 

Diminuição dos índices de suicídio, tratamento eficaz das 

doenças mentais com foco na depressão  

6º passo: produtos 

esperados 

 Reuniões semanais de atividades em grupo, palestras 

motivacionais, atividades ao ar livre.  

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: profissionais capacitados como educador físico, 

psicólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, etc.  

Financeiro: recursos audiovisuais, folhetos educativos, 

disponibilização de profissionais  

Político: mobilização social, estímulo e promoção de 

profissionais capacitados.  

7º passo: viabilidade do 

plano - recursos críticos  

 

Cognitivo: é viável uma vez que possui profissionais capazes 

de seguir com o projeto. 

Político: mobilização social para colocar o projeto em ação.  

Financeiro: é necessário a mobilização da secretaria de 

saúde juntamente com a secretaria de esporte e com as 

redes de atenção básica para implementar um projeto que 

contemple a qualidade de vida.  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Fica responsável pelo projeto a equipe UBS Petúnia, é 
necessário implementação de ações, tais como atividades ao 
ar livre, atividades em grupo, todas a serem realizadas pela 
equipe, porém com necessidade de mais profissionais 
incluídos.  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Equipe UBS Petúnia – projeto permanente, logo é necessário 
dar continuidade às ações implantadas.  

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

O monitoramento e avaliação das ações se dará pela 
secretaria de saúde e pela enfermeira chefe da equipe UBS 
Petúnia.  

Nó critico 3 Dificuldade de adesão ao tratamento 

6º passo: operação 

(operações)  

 Devolução das caixas vazias de medicamentos psiquiátricos e 

palestras sobre a doença; 

6º passo: projeto  Busca ativa dos pacientes medicalizados  

6º passo: resultados Diminuição do índice de suicídios, melhora da eficácia do 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esperados tratamento depressivo, melhor qualidade de vida.  

6º passo: produtos esperados  População mais satisfeita e com tratamento adequado.  

6º passo: recursos 

necessários 

Financeiro: cursos de capacitação para os médicos da atenção 

básica a fim de evitar o excesso de medicalização.    

Político: mobilização social, estímulo e promoção de profissionais 

capacitados.  

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: buscar um profissional capacitado a fim de que o 

mesmo habilite outros profissionais da atenção básica.  

Político: mobilização social para colocar o projeto em ação.  

Financeiro: mobilização da secretaria de saúde a fim de capacitar 

os profissionais de saúde.  

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Fica responsável pelo recolhimento das caixas usadas de 
medicamentos e controle a equipe UBS Petúnia, principalmente 
as agentes de saúde. Para alterações de prescrição fica 
responsável o médico da equipe para realizar a modificação 
necessária.  

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Agentes de Saúde - o prazo estipulado é 60 dias para controle de 
todas as medicações e recolhimento das caixas vazias.  

Médico – acompanhamento quinzenal ou mensal, de acordo com 
a necessidade de cada caso, e posterior ajuste de medicações 
com a intenção de evitar o excesso de medicamentos.  

10º passo: gestão do plano: 
monitoramento e avaliação 
das ações 

O monitoramento e avaliação das ações se dará pela secretaria 
de saúde juntamente com a enfermeira chefe responsável pela 
atenção básica de cada unidade básica de saúde.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implementação de um plano de intervenção é muito importante para que os 

índices de suicídio no país não sejam realidade no distrito de Petúnia. A realização 

de um trabalho multidisciplinar se faz necessária para que a população seja 

assistida de forma ampla, dessa forma seria interessante os gestores de saúde 

proporcionarem um psicólogo para integrar a nossa equipe, trabalhando em conjunto 

conosco em eventos de promoção de saúde mental, rodas de conversa, entre outras 

atividades de iniciativa da equipe. 

Além disso, os profissionais de saúde devem buscar mais conhecimento em 

artigos científicos e livros que os orientem nas necessidades do paciente depressivo, 

para que promova assim o bem estar da população ali residente. 
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