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RESUMO 
 

 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde a depressão tem a tendência de 
se tornar a doença mais comum em âmbito mundial, de forma que, cada vez mais 
afetará maior quantidade de pessoas, mais do que qualquer outra forma de 
enfermidade. Essa é uma doença que apresenta um alto índice de morbidade e 
mortalidade. É uma doença extremamente delicada e como tal precisa de um 
tratamento e acompanhamento apropriados com os profissionais e medicamentos 
adequados. Nesse sentido, a Atenção Primária em Saúde é a porta de entrada para 
o atendimento de pacientes psiquiátricos que fazem uso do Sistema Único de 
Saúde. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo elaborar um projeto de 
intervenção que visa um melhor controle e acompanhamento dos pacientes 
acometidos pela depressão. A proposta permitiu identificar que os principais fatores 
socioeconômicos estão diretamente ligados à aparição da doença. Os 
procedimentos metodológicos para a elaboração do projeto de intervenção 
incluíram: diagnóstico do problema, descrição, explicação e seleção de seus nós, 
críticos de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Situacional. Foi 
também realizada uma revisão da literatura acerca do tema para dar sustentação 
teórica à proposta. Com a implantação deste projeto espera-se um melhor controle 
da doença e minimizar os reflexos desta, buscando assim, gerar uma melhoria na 
condição de vida destes pacientes e suas famílias   
 
Palavras-chave: Atenção Primária em Saúde. Estratégia Saúde da Família. 
Depressão.  



 

 
 

ABSTRACT  
 

According to the World Health Organization, depression has a tendency to become 
the most common disease worldwide, so it will increasingly affect more people than 
any other form of illness. This is a disease that has a high morbidity and mortality 
rate. It is an extremely delicate disease and as such needs proper treatment and 
monitoring with the right professionals and medications. In this sense, Primary Health 
Care is the gateway to the care of psychiatric patients who make use of the Unified 
Health System. Therefore, this paper aims to elaborate an intervention project that 
aims at better control and monitoring of patients. affected by depression. The 
proposal allowed us to identify that the main socioeconomic factors are directly linked 
to the appearance of the disease. The methodological procedures for the elaboration 
of the intervention project included: problem diagnosis, description, explanation and 
selection of its nodes, critical according to the Situational Strategic Planning 
methodology. A literature review was also performed on the subject to give 
theoretical support to the proposal. With the implementation of this project it is 
expected a better control of the disease and minimize its reflexes, thus seeking to 
generate an improvement in the living conditions of these patients and their families. 
 
 
Keywords: Primary Health Care. Family Health Strategy. Depression. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Paracatu é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, com 84.718 

habitantes, localizado na Mesorregião Noroeste do estado. Paracatu é o principal 

município da sua microrregião, sendo um polo atrativo educacional e de trabalho 

devido à presença de um Instituto Federal do Triângulo Mineiro, do SENAI, de várias 

escolas e universidades presenciais e à distância. A cidade de Paracatu está 

localizada na divisa com o estado de Goiás e a 200 km de Brasília e é um 

importante polo de mineração, onde localiza-se a mineradora Kinross, que é uma 

empresa canadense que tem como atividade a extração de ouro, com uma mina que 

está localizada a menos de 2 km dos bairros da cidade no Morro do Ouro que 

produzia 15 toneladas de ouro em 2008 (PARACATU, 2019).  

A cidade dá sinais de desenvolvimento e consumo, com muitos 

comerciantes e produtores de materiais voltados para pecuária (selas, botinas e 

calçados de couro) e agricultura. Fabricações de doces de leite e de frutas, assim 

como adereços derivados de pedras preciosas, processos de lapidação leva a uma 

rede ambulante de comercialização nas beiras de rodovia, postos de paradas nas 

estradas e nas praças da cidade. Algumas fábricas de cachaça também estão 

presentes na cidade. 

A cidade recebe cada vez mais estudantes de toda a região para cursar o 

ensino superior em instituições como a Faculdade do Noroeste de 

Minas (FINOM), Tecsoma, Faculdade Atenas, Unimontes, Instituto Federal do 

Triângulo Mineiro e, mais recentemente, a Universidade Aberta e Integrada de Minas 

Gerais (UAITEC, parceira da Universidade Aberta do Brasil), há 39 escolas de 

ensino fundamental, 31 escolas de pré-escola e dez escolas de ensino médio. 

O município possui 28 estabelecimentos de saúde municipais, quinze 

privados e nenhum estabelecimento estadual ou federal de saúde. Em 17 de 

fevereiro de 2011, um novo pronto-socorro e setor de internação do hospital 

municipal passaram a funcionar, obra da prefeitura em parceria com as 

empresas Kinross e a Faculdade Atenas. O pronto-socorro é um dos mais modernos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Paracatu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Paracatu
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Faculdade_do_Noroeste_de_Minas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Faculdade_do_Noroeste_de_Minas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecsoma&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Faculdade_Atenas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unimontes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_do_Tri%C3%A2ngulo_Mineiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_do_Tri%C3%A2ngulo_Mineiro
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidade_Aberta_e_Integrada_de_Minas_Gerais&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidade_Aberta_e_Integrada_de_Minas_Gerais&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Aberta_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kinross
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Faculdade_Atenas&action=edit&redlink=1
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do Brasil e única cidade do Noroeste do estado que possui uma  Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI) pública. 

1.2 Aspectos da comunidade 
 

Paracatuzinho é uma comunidade com cerca de 9000 habitantes, localizada 

na periferia de Paracatu. O bairro é um dos mais antigos e populosos da cidade, 

com uma grande população de idosos, faz parte da história do município, conta com 

rede de água, luz e esgoto na sua maior parte, com exceção da parte superior do 

território, conta com duas unidades de saúde da família e três equipe de saúde, 

conta com escolas, creches, igrejas e associações. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

Paracatu possui 16 (dezesseis) equipes de Saúde da Família, apresentando 

cobertura de Atenção Básica de 60,18%, considerando a Estratégia Saúde da 

Família com o mesmo percentual. Em relação à saúde bucal a cobertura é de 

42,31%, e se considerada somente a Estratégia Saúde da Família tem-se uma 

cobertura de 3,76%. Paracatu possui uma equipe de saúde bucal inserida na ESF e 

três postos de saúde localizados na zona rural, sendo: Posto de Saúde do São 

Sebastião, Morro Agudo e Lagoa de Santo Antônio (PARACATU, 2017). 

 

O município dispõe também de serviços de referências que prestam 

atendimento ambulatorial nas especialidades relacionadas abaixo: 

 Clínica da Mulher e da Criança: Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Clínica 

Médica. Realiza, exames como Mamografia, Eletroencefalograma, 

Ultrassonografia, angiologia, dermatologia e endocrinologia. 

 Centro de Saúde do Alto do Córrego: Ortopedia, Otorrinolaringologia, 

Urologia, Clínica Médica, Neurologia, Cardiologia. Realiza exames de 

Eletrocardiograma e Raio X, atendimentos em psicologia, fonoaudiologia e 

pequenas cirurgias. 

 Posto de Saúde Bela Vista: Infectologia e Clínica Médica. É referência em 

atendimentos de∙ Hanseníase, Tuberculose e Leishmaniose. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/UTI
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 Clínica Rural: Clínica Médica. Realiza atendimento exclusivo a população 

residente na zona∙ rural. São ofertados também atendimentos em clínica 

médica e enfermagem para este público alvo por meio de serviço itinerante, 

sendo definidos pontos específicos da área rural, elencados por meio de 

planejamento estratégico, com rodízio e escala previamente definida, tendo 

periodicidade de atendimento quinzenal ou mensal. 

 Serviço de Diabetes: Possui assistência em clínica médica para a população 

portadora de diabetes que não possui cobertura da atenção básica. 

Disponibiliza consultas com nutricionista e enfermeira para este público-alvo, 

além do fornecimento de insulina e insumos. 

 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) oferta atendimento em: psiquiatra, 

psicologia, terapia ocupacional, assistência social e enfermagem. 

 

  O Hospital Municipal de Paracatu: trata-se de um hospital geral, público 

municipal. Possui 91 leitos de internação, 26 leitos de observação no Pronto Socorro 

e 07 na maternidade. Oferta assistência em saúde nas áreas de: clínica médica, 

cirurgia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, ortopedia, neurologia, entre 

outros. Atende urgência e emergência e possui uma Unidade de Tratamento Intensivo 

Adulto, atende pacientes de Paracatu, Guarda-Mor, João Pinheiro, além de receber 

uma grande demanda de acidentes automobilísticos que acontecem na BR 040 que 

cruzam as margens da cidade. 

A assistência ambulatorial nas demais especialidades médicas, bem como 

exames e procedimentos de média e alta complexidade contemplados pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) são ofertados através do setor de Tratamento Fora de 

Domicílio (TFD), localizado na Secretaria Municipal de Saúde, por meio da 

pactuação realizada com o Estado, Programação Pactuada Integrada (PPI), tendo 

como órgão regulador a GRS-UNAÍ. E também pelo Consórcio de Saúde e 

Desenvolvimento dos Vales do Noroeste de Minas (CONVALES). 

A assistência Farmacêutica no Município é realizada por meio da Farmácia 

Central, local de distribuição de medicamentos básicos em conformidade com a 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente e com a Relação 

Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), também realiza distribuição e 

controle dos medicamentos psicotrópicos. E através das duas farmácias inseridas na 
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atenção básica, sendo uma na Unidade Básica de Saúde do bairro Amoreiras e a 

outra na unidade do Paracatuzinho (PARACATU, 2017). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Paracatuzinho 

 

A Unidade de Saúde da Equipe do Paracatuzinho foi inaugurada há cerca de 

30 anos e está situada na rua principal do bairro que faz a ligação com o centro da 

cidade. É uma construção própria da prefeitura contando com o apoio da Faculdade 

Atenas.  

A área destinada à recepção é pequena motivo pelo qual os pacientes são 

acomodados na área externa e chamamos um a um para atendimentos. Contamos 

também com uma sala de curativos pequena e com má circulação de ar, sala de 

triagem, uma sala de vacina e dois consultórios. O núcleo em conjunto com a 

Faculdade Atenas conta com três consultórios sendo que um é destinado a reuniões 

de equipes e outras como do tabagismo, uma para consulta médica e uma para 

coleta de exames. Contamos, também, com uma cozinha e com a farmácia para 

distribuição de medicamentos. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Paracatu, da Unidade Básica de Saúde 

Paracatuzinho 

 

A Equipe é formada por cinco agentes comunitárias, uma auxiliar de 

enfermagem, uma médica, um enfermeiro, um auxiliar de serviços gerais, uma 

secretária e uma farmacêutica.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Paracatuzinho 

 

A Unidade de Saúde da Equipe do Paracatuzinho funciona de 7:00h às 

11:00, contando com um intervalo de duas horas para almoço, retomando as 

atividades de 13:00h às 17:00h. Apesar de este ser o horário adotado por todos os 

postos de saúde do município, seria necessário uma carga horária mais ampla, para 

que se pudesse prestar um atendimento com uma maior qualidade e permitir um 
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atendimento de maior número de usuários, uma vez que essa unidade de saúde 

possui uma demanda populacional muito grande. 

 

1.7 O dia a dia da equipe Paracatuzinho 

 

O dia a dia da equipe do Paracatuzinho é organizado de uma forma que visa 

atender todas as demandas dos diferentes grupos de pessoas que fazem parte da 

comunidade atendida pela unidade.  

Dessa forma, o atendimento médico voltado para consultas agendadas e 

para consultas de livre demanda é feito segunda-feira, terça-feira e quarta-feira tanto 

no período matutino quanto no período vespertino, no horário compreendido entre 

07h da manhã e 17h, com intervalo para o almoço da equipe.  

A quinta-feira é destinada ao atendimento pré-natal no período da manhã. 

No período da tarde são realizadas visitas domiciliares pela médica clínica geral 

para os acamados e impossibilitados de se locomover.  

O controle de pressão arterial, vacinas, medicamentos e curativos são feitos 

de segunda a sexta-feira. Já o preventivo é feito toda quinta-feira. As visitas 

domiciliares de competência do enfermeiro são feitas toda segunda-feira.  

Além disso, as atividades físicas conduzidas pelas agentes comunitários de 

saúde (ACS) são realizadas toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Enquanto 

o grupo de tabagismo tem suas reuniões realizadas toda segunda feira e conta com 

a participação da médica, enfermeiro e ACS. Estes últimos fazem parte da rotina de 

visitas domiciliares e, portanto, possuem uma maior proximidade daqueles pacientes 

desse grupo, o que gera uma relação maior de confiança e troca de experiências 

fundamentais para alcançar os objetivos almejados pelas reuniões periódicas.  

  

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (1º passo) 

 

Os moradores do bairro Paracatuzinho, em sua grande maioria, são pessoas 

relativamente carentes e, portanto, são acometidos por diversos problemas sociais, 

tais como: 

 Hábitos e estilos de vida inadequados.  

 Baixo nível de conhecimento sobre o transtorno depressivo.  



12 
 

 
 

 Estrutura dos serviços de saúde ineficiente.  

 Falta de apoio social. 

 Histórico de depressão familiar. 

 Problemas de relacionamento ou conjugal.  

 Tensão financeira.  

 Trauma ou abuso de infância. 

 Uso de álcool ou drogas. 

 Situação de desemprego ou o subemprego.  

 Doenças crônicas.   

Além de todos os problemas vividos pela comunidade, ainda existe pouco 

investimento na estrutura da Unidade Básica de Saúde do Paracatuzinho. O poder 

público não tem feito investimentos com a finalidade de elaboração de projetos e 

ações que estejam voltados para a melhoria tanto das condições da estrutura física 

da UBS, quanto das condições de vida dos moradores da comunidade. 

Foi observada, ainda, uma deficiência de profissionais de diversas 

especialidades da saúde, como por exemplo, psiquiatras e psicólogos, do mesmo 

modo que existe deficiência na distribuição de alguns medicamentos específicos à 

população atendida. 

 

1.9 Priorização dos problemas - a seleção do problema para plano de intervenção 

(2º passo) 

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

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

de Saúde do Paracatuzinho, município de Paracatu, estado de Minas Gerais 

 

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

Seleção/ 
Priorização **** 

Hábitos e estilos de 
vida inadequados. 

Média 4 Parcial 4 

Baixo nível de 
conhecimento sobre 
o transtorno 
depressivo. 

Alta  6 Total 1 

Estrutura dos 
serviços de saúde 

Médio  2 Parcial 6 
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ineficiente. 
Falta de apoio 
social. 

Alta  3 Parcial 5 

Histórico de 
depressão familiar. 

Alta  2 Fora 7 

Problemas de 
relacionamento ou 
conjugal. 

Alta 2 Fora 8 

Tensão financeira. Médio 1 Fora 10 
Trauma ou abuso de 
infância. 

Médio 1 Fora 9 

Uso de álcool ou 
drogas. 

Alto 4 Parcial 3 

Doenças crônicas. Alto 5 Total 2 
Fonte: elaborado pela autora  
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens   
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Uma parte significativa da população mundial é acometida por algum tipo de 

transtorno mental em algum momento da vida. Essa realidade não é diferente no 

Brasil.  

A comunidade do Paracatuzinho tem sua realidade marcada por inúmeros 

problemas sociais, tais como a violência instalada no bairro, o consumo 

descontrolado de drogas lícitas e ilícitas e o tráfico drogas. Não obstante, essa é 

uma população relativamente carente do município de Paracatu, onde a maior parte 

dos moradores desse bairro passam por grandes dificuldades financeiras, isso e 

outros fatores mais, tem acarretado vários problemas de saúde na população, dentre 

eles destaca-se a depressão que não atinge somente as pessoas doentes, mas 

também as famílias que vivem esse drama em suas casas e a população geral, 

devido a insegurança e instabilidade geradas por essa doença. 

A estimativa é que existem cerca de 350 milhões de pessoas diagnosticadas 

com depressão no mundo todo. Um estudo que foi realizado em 17 países 

demonstra uma média de aproximadamente 1 em cada 20 pessoas com episódios 

depressivos. Em países ocidentais, a prevalência anual na população está entre 3 e 

11%, essa é uma prevalência considerada alta (GARCIA JUNIOR et al., 2018). 

No que diz respeito ao Brasil, essa prevalência se torna muito alarmante, 

uma vez que contribui com 10% no ranking mundial de pessoas que têm depressão. 

Nesse país, a frequência da população afetada anualmente é de 10 a 18% o que 

equivale a 20 a 36 milhões de indivíduos (GARCIA JUNIOR et al., 2018). 

A depressão é uma doença que apresenta um alto índice de morbidade e 

mortalidade. É uma doença extremamente delicada e como tal precisa de um 

tratamento adequado com os profissionais e medicamentos adequados. Nesse 

sentido, a atenção primária é a porta de entrada para o atendimento de pacientes 

psiquiátricos que fazem uso do Sistema Único de Saúde (AFONSO, 2004).  

Assim, a escolha desse tema se justifica pela grande quantidade de pessoas 

que são acometidas pela depressão atualmente. Na Unidade Básica de Saúde do 
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Paracatuzinho existe uma elevada procura de atendimento devido aos sintomas 

ligados a depressão.   

Ainda não há um acompanhamento adequado desse grupo de paciente na 

unidade. Além disso, o suporte psiquiátrico para o atendimento desses pacientes 

não é facilitado. Portanto, surgiu a necessidade de criar um projeto de intervenção 

com intuito de garantir um atendimento e um acompanhamento mais adequados aos 

portadores de doenças mentais, especialmente àqueles que têm depressão.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção para melhorar o controle e 

acompanhamento dos pacientes acometidos pela depressão.  

 

3.2  Objetivos específicos 

 

Identificar os principais fatores socioeconômicos que estão diretamente ligados à 

aparição da doença.   

Determinar as estratégias que podem ser utilizadas pelos pacientes para uma 

melhor convivência com a depressão 

Desenvolver atividades educativas voltadas para as pessoas que possuem 

depressão e seus familiares com intuito de aumentar seus conhecimentos sobre a 

doença e suas condições.   
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4 METODOLOGIA 
 

O presente projeto foi realizado por meio de um plano de intervenção para 

alcançar um melhor controle ou melhor acompanhamento dos pacientes acometidos 

pela depressão, assistidos pela equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde do 

Paracatuzinho, no município de Paracatu/MG. O projeto foi elaborado a partir do 

diagnóstico situacional onde foram identificados os principais problemas existentes 

no território e aplicando-se os passos do método simplificado do Planejamento 

Estratégico Situacional (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

Essa proposta visa identificar os principais fatores socioeconômicos que 

estão diretamente ligados ao surgimento da doença, bem como determinar as 

estratégias que serão utilizadas pelos doentes para a convivência com a doença. 

Para tanto, a equipe busca desenvolver atividades educativas voltadas para as 

pessoas que possuem depressão e seus familiares com intuito de aumentar seus 

conhecimentos sobre suas condições.   

A pesquisa bibliográfica foi utilizada na construção desse projeto, uma vez 

que, foi realizada a revisão da literatura acerca desse tema.  Foi feita uma análise de 

livros, artigos científicos, entre outros estudos previamente publicados que 

enriquecem e dão embasamento teórico a este estudo. Para essa busca, foram 

utilizados os seguintes descritores: Atenção Primária à Saúde, Estratégia Saúde da 

Família e Depressão.  

O Planejamento Estratégico Situacional utilizado como metodologia para 

realização desse trabalho é composto por três características básicas. 

Primeiramente é marcada pelo subjetivismo, uma vez que tem por intuito identificar e 

analisar a situação problematizada, além disso está centrada nos indivíduos que 

estão envolvidos no processo e suas percepções e pontos de vista. Nesse contexto 

o PES prega que não é possível fazer um planejamento apenas com o planejador 

sendo o único ator, deixando de lado os demais envolvidos ou predizendo seus 

comportamentos. Portanto, para que se possa agir de maneira eficaz, é fundamental 

explicar os diferentes autores (RIEG; ARAÚJO FILHO, 2002).  

Em segundo lugar, o PES tem como característica a elaboração de planos-

proposta a partir de problemas, ou seja, o planejador parte de um ponto em que se 

encontra insatisfeito com alguma situação determinada e ao mesmo tempo a 
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considera evitável (RIEG; ARAÚJO FILHO, 2002). É o que ocorre com o problema 

levantado, a depressão é um problema recorrente nesta comunidade, o que motivou 

o desejo de realizar um planejamento para trabalhar a depressão, especialmente a 

prevenção desse problema.  

E por fim, o PES tem como característica o pressuposto de que o futuro é 

algo incerto, ou seja, o planejador não se prende a uma visão determinista do 

mundo, mas sim enumera possibilidades e prepara os atores para o enfrentamento 

dessas possibilidades (RIEG; ARAÚJO FILHO, 2002). 

A metodologia do Planejamento Estratégico Situacional visa simplificar, 

facilitar e agilizar toda a operacionalização de um processo de planejamento 

estratégico. Nesse sentido, o uso das ferramentas do planejamento possibilita que o 

aproveitamento do tempo e dos recursos seja mais eficaz, o que acarreta o aumento 

da possibilidade de se alcançar os objetivos determinados. Além disso, quando há a 

participação social, alcançar os objetivos mais complexos se torna mais fácil (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

5.1. Atenção Primária em Saúde  

 

A atenção primária à saúde no Brasil adota os princípios da Reforma 

Sanitária, o que leva o SUS a adotar a Atenção Básica à Saúde para enfatizar a 

reorientação do modelo de assistência partindo de um sistema universal e integrado 

de atenção à saúde. O Ministério da Saúde instituiu a Estratégia de Saúde da 

Família como o modelo de Atenção Básica atualizado. A Atenção Primária em 

Saúde, tem como objetivo principal o cuidado das pessoas de um modo geral (LIMA, 

2019). 

 
[...] a atenção primária à saúde ou atenção básica à saúde, como é 
designada nas políticas públicas brasileiras, é o nível de atenção 
responsável por oferecer acesso e cuidado integral, longitudinal e 
coordenado com os demais níveis de atenção a todas as pessoas 
atendidas por um sistema de saúde (WENCESLAU, 2017, p. 57). 

 
Em outras palavras, é possível afirmar que a APS não está focada em 

apenas tratar doenças, sua essência fundamenta-se em ofertar um atendimento que 

abranja os cuidados básicos relacionados à saúde das famílias, cuidando das 

crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos, fomentando um tratamento 

preventivo e não repressivo (STARFIELD, 2002). 

Assim, destaca-se que para se alcançar os resultados esperados com APS 

faz-se necessária a atuação conjunta entre os profissionais que integram as equipes 

de saúde da família e a comunidade como um todo, para que dessa forma seja 

possível atuar diretamente nos fatores que são determinantes para o surgimento de 

problemas de saúde.  

 

5.2. Estratégia Saúde da Família 
 

“A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo de atenção primária à 

saúde (APS) adotado pelo Sistema Único de Saúde Brasileiro, o SUS” 

(WENCESLAU, 2017, p. 57).  

A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem como finalidade a promoção da 

qualidade de vida da população brasileira como um todo. Além disso, tem como 

foco a intervenção nos fatores que colocam a saúde em risco, como por exemplo, 
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a falta de atividade física, a má alimentação e o uso do tabaco. A ESF é 

considerada como uma porta de entrada do Sistema Único de Saúde e tem se 

fortalecido cada vez mais como tal, uma vez que proporciona uma atenção integral, 

equânime e contínua (BRASIL, 2017). 

A ESF é composta por um conjunto de ações que se baseiam num 

processo pedagógico dinâmico e contínuo. Essas ações não se esgotam com a 

aquisição de informação ou habilidade, uma vez que leva em consideração a 

construção do conhecimento, da consciência crítica-reflexiva e do compromisso 

pessoal e profissional (BRASIL, 2017).  

As diretrizes da ESF fomentam a tomada de decisões conjuntas que criem 

condições para o estabelecimento de mudanças que superem os nós críticos 

existentes, por meio de experiências inovadoras na gestão do cuidado e dos 

serviços de saúde com o objetivo de transformar a realidade (BRASIL, 2017).  

Nesse mesmo contexto, existe a necessidade de se desenvolver a cultura 

de avaliação, ou seja, é necessário que todo o processo de gestão e cuidado 

desenvolvido pela equipe multiprofissional seja constantemente avaliado com a 

finalidade de se obter um aprimoramento dos planos colocados em prática.  

Para alcançar resultados positivos, no entanto, é necessário a participação 

e atuação conjunta dos trabalhadores, dos gestores e dos usuários, ou seja, todos 

os participantes devem estar aliados para realização dos mesmos objetivos 

(GOHN, 2004). 

 

5.3 Depressão  

 

A depressão é considerada um distúrbio emocional que pode ser traduzido 

num estado de abatimento e infelicidade, sendo que este estado pode ser 

permanente ou transitório. 

Essa doença é caracterizada por um conjunto de sintomas que afetam 

especialmente o emocional e a área afetiva do paciente. Os sintomas da depressão 

podem provocar inúmeras consequências para a vida do indivíduo acometido pela 

doença (WENCESLAU, 2017).   

O transtorno depressivo pode ser caracterizado pelo humor deprimido ou 

pela perda de interesse ou prazer associados a um ou mais dos seguintes sintomas: 
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perda ou ganho de peso/apetite; insônia/hipersonia; agitação ou retardo psicomotor; 

fadiga ou perda de energia; sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva; 

capacidade de concentração diminuída e indecisão; pensamentos recorrentes de 

morte, suicídio, incluindo planejamentos e tentativas (WENCESLAU, 2017).  

Vale ressaltar que os sinais e sintomas da depressão podem variar entre 

leves e mais graves, dependendo do estágio que a doença se encontra. Além disso, 

podem se apresentar isoladamente ou não.  

Além disso, para se ter o diagnóstico de pressão é necessário que haja a 

presença de cinco ou mais desses sintomas, de modo que pelo menos um desses 

sintomas deve ser o humor deprimido ou a perda de interesse ou prazer 

(WENCESLAU, 2017).  

Essa é uma doença que interfere diretamente no desempenho das 

atividades diárias do paciente, tais como se alimentar, dormir, trabalhar, se 

concentrar em tarefas que geralmente são comuns e simples de serem 

desenvolvidas. A depressão pode provocar ainda dores crônicas, como por exemplo 

dores de cabeça e dores estomacais.  

Ao contrário do que muitos pensam, de acordo com Del Porto (1999) os 

fatores psicológicos e sociais na maioria das vezes são consequências da 

depressão e não a causa. Os prejuízos acarretados pela depressão são inúmeros e 

podem ser de leves a graves. Segundo Rigo (2013), dentre as inúmeras 

consequências destacam-se:  

 O Desequilíbrio emocional: neste caso a pessoa que está deprimida não 

possui emoções regulares, ou seja, pode se apresentar eufórica em um 

instante e no outro totalmente cabisbaixa; 

 Baixa autoestima: neste caso, a pessoa depressiva pode ter sua autoestima 

minada; 

 Baixo rendimento: uma pessoa com depressão perde a vontade de interagir, 

cuidar de afazeres básicos do dia a dia, apresenta uma baixa capacidade de 

se concentrar e memorizar, tudo isso acarreta no baixo rendimento de alguém 

que está depressivo, seja no trabalho, estudos ou mesmo nos afazeres 

domésticos;  

 Problemas nos relacionamentos: quem tem depressão apresenta também 

como consequência dessa doença inúmeros problemas nos relacionamentos 
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interpessoais. A pessoa que tem depressão tem a tendência a não querer se 

envolver em nenhum tipo de relacionamento, buscando muitas vezes o 

isolamento, evitando de todas as formas interações com amigos, familiares ou 

parceiros conjugais.  

Sabe-se que as complicações de uma depressão não tratada são muito 

graves e podem causar danos adicionais. Em algumas situações o indivíduo doente 

pode se tornar totalmente incapaz de suprir suas necessidades básicas, como por 

exemplo cuidados com higiene e alimentação (RIGO, 2013).  

Os principais efeitos a longo prazo de uma depressão que não foi tratada ou 

mesmo que tenha sido mal tratada, são os pensamentos suicidas, este é um 

sintoma muito comum da depressão, o maior risco é que se não for tratada pode se 

tornar quase irreversível. Com o tratamento adequado da doença pode eliminar os 

pensamentos suicidas (RIGO, 2013).  

Além disso, outras condições médicas: a depressão pode fazer outras 

condições médicas se tornarem mais difíceis de serem tratadas. Algumas pesquisas 

demonstram que as pessoas com depressão morrem em maior número do que 

pessoas que nunca foram deprimidas.  

A depressão como qualquer outra doença pode ser prevenida e a melhor 

forma de prevenir essa doença é cuidar da mente e do corpo com uma alimentação 

equilibrada e com a prática de exercícios físicos rotineiros. Compartilhar os 

problemas, medos e expectativas com amigos, familiares ou companheiro, mais a 

prática de alguma atividade integrativa e complementar, como por exemplo a 

prática de yoga, é mais uma alternativa eficaz na prevenção da depressão.  

Em resumo, praticar qualquer atividade que gere uma sensação de prazer 

e bem-estar é um meio eficaz para prevenção da depressão, uma vez que mantêm 

a cabeça ativa e ocupada com pensamentos positivos.  

Basicamente, o tratamento antidepressivo é medicamentoso e, na maioria 

das vezes é feito o tratamento com o psiquiatra e, associado, a psicoterapia, 

acompanhada por psicólogos. Segundo Souza (1999)  

 
O tratamento antidepressivo deve ser realizado considerando os 
aspectos biológicos, psicológicos e sociais do paciente. Na média, 
não há diferenças significativas em termos de eficácia entre os 
diferentes antidepressivos, mas o perfil em termos de efeitos 
colaterais, preço, risco de suicídio, tolerabilidade varia bastante o que 
implica em diferenças na efetividade das drogas para cada paciente. 
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A conduta, portanto, deve ser individualizada. A prescrição profilática 
de antidepressivos irá depender da intensidade e frequência dos 
episódios depressivos (SOUZA, 1999, p.18). 
 

De modo geral, a depressão não tem um prazo determinado para ser 

tratada. O tempo de recuperação de cada paciente irá variar de acordo com cada 

indivíduo, esse tempo pode durar dias, semanas, meses ou mesmo anos. É 

importante destacar que a pessoa que está em crise de depressão, mesmo depois 

de superar o transtorno mental pode sofrer novos episódios de depressão (SOUZA, 

1999). 

Diante disso, o SUS exerce um papel fundamental na atenção à saúde e 

tratamento de pacientes que são diagnosticados com depressão. Destaca-se que 

dada importância, os atendimentos e os tratamentos desse grupo de pessoas são 

feitos de forma prioritária na Atenção Básica, a qual é a porta de entrada para o 

SUS.  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Depressão na da Unidade 

Básica de Saúde do Paracatuzinho, no município de Paracatu/MG”, 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 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado 
 

A Depressão é uma doença que acomete uma parte significativa da 

população atendida pela Unidade Básica de Saúde do Paracatuzinho. Essa 

comunidade é marcada por diversos problemas sociais, tais como a violência 

instalada no bairro, o consumo descontrolado de drogas lícitas e ilícitas e o tráfico 

drogas.  

Além disso, essa é uma população relativamente carente do município de 

Paracatu, onde a maior parte dos moradores desse bairro passam por grandes 

dificuldades financeiras, e desestruturas familiares que aumentam os casos de 

depressão.  

A equipe dessa Unidade Básica de Saúde, por meio desse projeto, busca 

uma proposta de intervenção com intuito de auxiliar os pacientes depressivos, 

minimizando e erradicando os sintomas e consequências da doença, bem como a 

prevenção da doença, por meio de palestras e atendimentos pontuados, levando 

conhecimento e informação a todos os envolvidos. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado 
 

Os habitantes do bairro Paracatuzinho, Paracatu/MG, de um modo geral 

estão expostos a inúmeros problemas sociais, o que acaba se tornando um fator de 

risco para o aparecimento da depressão. 

Após uma avaliação feita pelos profissionais integrantes da equipe de saúde 

da família desta UBS, por meio das visitas domiciliares, das consultas e dos dados 

levantados nas fichas dos pacientes foi possível identificar as principais causas dos 

transtornos depressivos que acometem os pacientes dessa comunidade.  

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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Dentre as causas que podem estar relacionadas à depressão na área 

abrangência da equipe de saúde da família da Unidade Básica de Saúde do 

Paracatuzinho, no município de Paracatu/MG, destacam-se: 

 Os hábitos e estilos de vida inadequados: a maioria dos pacientes não tem 

uma alimentação adequada e levam uma vida muito sedentária; 

 O baixo nível de conhecimento sobre o transtorno depressivo: A maioria dos 

indivíduos acometidos pela doença têm pouco ou nenhum conhecimento 

sobre a depressão, sobre as causas, consequências e a gravidade do 

problema, o que acaba gerando um agravamento da doença, tendo em vista 

que não dão a atenção necessária, assim como não fazem o tratamento da 

forma adequada e por vezes sequer buscam tratamento;  

 A estrutura dos serviços de saúde ineficiente: Infelizmente no município de 

Paracatu/MG não existe um sistema realmente eficaz. Muitos medicamentos 

não são disponibilizados gratuitamente, do mesmo modo, os especialistas, 

como psiquiatras e psicólogos, são escassos o que gera uma morosidade nos 

tratamentos e acompanhamentos, o que torna o tratamento muitas das vezes 

falhos ou demorados além do necessário; 

 A falta de apoio social: a falta de apoio social e familiar ainda é uma realidade 

marcante nessa comunidade, o preconceito em torno dessa doença ainda é 

uma questão que atrapalha muito na prevenção e especialmente no 

tratamento da doença; 

 O histórico de depressão familiar: alguns pacientes com depressão relatam 

um histórico de depressão familiar.  

 Os problemas de relacionamento ou conjugal e tensão financeira: alguns 

pacientes relatam que esses fatores, mas nunca de forma isolada. Esses não 

são fatores preponderantes para o aparecimento da depressão, no entanto, 

somado a outros fatores, tomam uma proporção determinante para o 

acometimento da doença; 

 Tramas ou abusos de infância: também é um fator relatado por pacientes, os 

quais geraram traumas que não foram acompanhados e tratados o que faz 

com que o indivíduo acabe desencadeando a depressão; 

 Uso de álcool ou drogas: poucos pacientes com depressão fazem o consumo 

exagerado de álcool ou drogas esse fator gera uma complicação maior para o 
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tratamento da depressão uma vez que não devem ser associados ao uso de 

medicamentos, além de afetar o sistema neural dos pacientes.  

 Doenças crônicas: muitos pacientes com uma ou mais doenças crônicas, tais 

como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, insuficiência renal 

crônica e doenças da tireoide, aprestam uma maior prevalência de 

depressão.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos 
 

Após uma análise dos dados levantados, tendo como quesito de escolha 

aqueles que têm maior recorrência nessa comunidade, a equipe da Unidade Básica 

de Saúde do Paracatuzinho foi selecionada os seguintes nós críticos:  

 Baixo nível de conhecimento sobre o transtorno depressivo. 

 Doenças crônicas. 

 Uso de álcool ou drogas. 

 Hábitos e estilos de vida inadequados. 

 

6.4 Desenho das operações  
 

Com intuito de solucionar os nós críticos elencados foram estabelecidas 

operações que serão desenvolvidas pela equipe, com o intuito de resolver ou 

minimizar o problema enfrentado. As operações estão descritas nos quadros que 

seguem:  

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Depressão”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Paracatuzinho, do 

município Paracatu, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Baixo nível de conhecimento sobre o transtorno 

depressivo. 

Operação (operações) Esclarecer e orientar os pacientes e a comunidade sobre 

as causas e as consequências e o tratamento da 

depressão. 

Projeto Informação. 

Resultados esperados Ampliar o conhecimento, dos pacientes e da 

comunidade, sobre as causas e as consequências e o 

tratamento da depressão.  

Produtos esperados Palestras/grupos de apoio. 
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Recursos necessários Estrutural: Um local para as palestras e um profissional 

para orientar os pacientes e a comunidade. 

Cognitivo: Informações sobre a depressão.  

Financeiro: Recursos audiovisuais, panfletos e cartazes.  

Político: Mobilização da comunidade. 

Recursos críticos Político: Mobilização da comunidade. 

Controle dos recursos 

críticos 

Os organizadores do projeto com apoio da Secretaria de 

Saúde deverão divulgar e estimular a adesão do projeto 

pela comunidade. 

Ações estratégicas Palestras, panfletagem, abordagens individuais pelos 

integrantes da equipe.  

Prazo Até 6 meses. 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das ações 

Médica, enfermeiras e agentes comunitários. 

Processo de monitoramento 

e avaliação das ações 

Relatórios elaborados pela equipe de saúde, socializados 

e discutidos em reuniões periódicas. 

 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Depressão”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Paracatuzinho, do 

município Paracatu, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Doenças crônicas 

Operação (operações) Identificar os pacientes com doenças crônicas que são 

depressivos e prestar assistência medicamentosa e não 

medicamentosa. 

Projeto Vencer a depressão. 

Resultados esperados Minimizar os casos de depressão em pacientes que possuem 

doenças crônicas 

Produtos esperados Redução da depressão em pacientes com doenças crônicas. 

 

Recursos necessários Estrutural: Consultório para atendimentos individualizados. 

Cognitivo: Conhecimento sobre doenças crônicas e 

depressão. 

Financeiro: Recursos clínicos e medicamentosos. 

Político: Distribuição de medicamentos. 

Recursos críticos Político: Distribuição de medicamentos. 

Controle dos recursos 

críticos 

Secretaria de Saúde municipal, órgão responsável pela 

distribuição de medicamentos para a comunidade.  

Ações estratégicas Parceria efetivada com a secretaria municipal de saúde para 

disponibilização dos medicamentos e assistência integral ao 

paciente depressivo com doença crônica. 

Prazo Até 5 meses. 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

Médica, enfermeiras e agentes comunitários e Secretaria de 

Saúde.  

Processo de O monitoramento deverá ser feito através de encontros com 
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monitoramento e 

avaliação das ações 

os pacientes depressivos portadores de doenças crônicas, 

com intuito de avaliar a remissão da depressão. 

 

 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Depressão”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Paracatuzinho, do 

município Paracatu, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Uso de álcool ou drogas. 

Operação 

(operações) 

Identificar os pacientes depressivos que fazem o uso de álcool ou 

drogas e prestar assistência medicamentosa e não 

medicamentosa com intuito de sanar as crises de abstinência e 

assim erradicar o consumo de álcool ou drogas. 

Projeto Combate ao álcool e drogas. 

Resultados 

esperados 

Orientar pacientes depressivos que fazem uso de álcool ou 

drogas e se for necessário ministrar medicamentos que combatem 

a abstinência.  

Produtos esperados Erradicar os casos de depressão em pacientes que fazem uso de 

álcool ou drogas. 

 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Consultório para atendimentos individualizados. 

Cognitivo: Conhecimento sobre a depressão e sobre as 

consequências decorrentes do consumo de álcool ou drogas. 

Financeiro: Recursos clínicos e medicamentosos. 

Político: Distribuição de medicamentos. 

Recursos críticos Político: Distribuição de medicamentos. 

Controle dos 

recursos críticos 

Médico Clinico e Secretaria de Saúde municipal, órgão 

responsável pela distribuição de medicamentos para a 

comunidade.  

Ações estratégicas Parceria efetivada com a Secretaria Municipal de Saúde para 

disponibilização dos medicamentos e assistência integral ao 

paciente depressivo com doença crônica.  

Prazo Até 6 meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médica, enfermeiras e agentes comunitários e Secretaria de 

Saúde. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

O monitoramento deverá ser feito através de encontros com 

os pacientes depressivos que fazem uso de álcool ou 

drogas, com intuito de avaliar a remissão da depressão. 
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Depressão”, 

na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Paracatuzinho, 

do município Paracatu, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Hábitos e estilos de vida inadequados. 

Operação (operações) Modificar os hábitos e estilos de vida inadequados 

Projeto Vida Saudável 

Resultados esperados Ampliar as ofertas de atividades físicas para incentivar 
mudanças nos hábitos e estilos de vida. 

Produtos esperados Programa de caminhada orientada. 
  

 
Recursos necessários Estrutural: Profissional para orientar as caminhadas. 

Cognitivo: Informações sobre atividades físicas.  

Financeiro: Recurso para impressão de folder. 

Político: Mobilização da comunidade. 

Recursos críticos Político: Mobilização da comunidade. 

Controle dos recursos 

críticos 

Os organizadores do projeto com apoio da Secretaria de Saúde 

deverão divulgar e estimular a adesão do projeto pela 

comunidade. 

Ações estratégicas Palestras, panfletagem.  

Prazo Até 3 meses. 

Responsável (eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

Médica; enfermeiras e agentes comunitários. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Avaliações físicas dos participantes. 

Acompanhamento da melhora dos sintomas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   
 

   A elaboração desse projeto de intervenção permitiu aos profissionais 

envolvidos entender quais são as principais causas e as consequências de uma 

pessoa em estado depressivo.  

Foi possível verificar, por meio deste estudo quais os principais problemas 

enfrentados pelos moradores do bairro Paracatuzinho que podem contribuir com o 

aparecimento da depressão. Ficou demonstrado que a equipe de saúde da família 

do Paracatuzinho pode atuar de forma direta, com o objetivo de melhorar a saúde 

dos pacientes que são acometidos por essa doença.  

Mesmo que existam causa que não podem ser modificadas, como por 

exemplo doenças crônicas irreversíveis de alguns pacientes, ainda assim é possível 

minimizar os reflexos da doença e gerar uma melhoria na condição de vida dos 

mesmos. 

. Obter bons resultados depende da atuação conjunta, não só da equipe de 

saúde da família do Paracatuzinho, como também, da participação da comunidade 

e, ainda, da atuação direta da administração pública deste município.  
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