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“A arte da medicina consiste em distrair o 
paciente enquanto a natureza cuida da 
doença. ” 
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RESUMO 
 
 

O ser humano, um animal racional e social, enfrenta grande sofrimento quando se 
depara com empecilhos a estas características. O fim da vida e seu destino 
desconhecido somados ao isolamento social transformam a terceira idade em um 
grande desafio. Muitos idosos, são abandonados por suas família e recebem poucas 
visitas de conhecidos, parentes ou amigos, e recorrem a substâncias entorpecentes 
como recurso de fuga da realidade. Neste estudo buscou-se explorar a relação entre 
depressão, o abuso de substâncias químicas e entorpecentes e o isolamento social 
em um grupo de idosos no município de Taquaraçu de Minas, em Minas Gerais. 
Este projeto está voltado aos pacientes na terceira idade, provenientes da Unidade 
de Saúde Silvia Luiza da Cruz, muitos dos quais moram sozinhos em regiões 
afastadas do município e de quaisquer outras residências. Utilizou-se dos dados 
disponíveis no município, na unidade de saúde e no sistema do governo federal, o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, assim como de escalas de Beck para 
mensurar sintomas de depressão dentre os pacientes atendidos e sua associação 
com o uso e abuso de substâncias como álcool e outras substâncias. Para a 
construção do diagnóstico situacional foi utilizada a estimativa rápida dos problemas 
observados e a priorização do problema a ser enfrentado. Também foi realizada uma 
revisão bibliográfica em artigos tangentes ao tema nas plataformas de pesquisa da 
Biblioteca Virtual em Saúde. Por fim, foi proposto um plano de ação seguindo os 
passos do Planejamento Estratégico Situacional delineando as ações para solução 
dos nós críticos e enfrentamento do problema junto à comunidade.     
 
 

Palavras-chave: Idoso; Depressão.  



 

  

ABSTRACT 
The human being, a rational and social animal, faces great suffering when faced with 
obstacles to these characteristics. The end of life and its unknown fate added to 
social isolation turns the old age into a great challenge. Many elderly people are 
abandoned by their families and receive few visits from acquaintances, relatives or 
friends, and resort to narcotic substances as a means of escape from reality. This 
study sought to explore the relationship between depression, the abuse of chemical 
and narcotic substances and social isolation in a group of elderly people in the 
municipality of Taquaraçu de Minas, in Minas Gerais. This project is aimed at elderly 
patients, coming from the Silvia Luiza da Cruz Health Unit, many of whom live alone 
in regions far from the municipality and any other homes. The Brazilian Institute of 
Geography and Statistics, as well as Beck scales were used to measure symptoms 
of depression among the patients seen and their association with the use and abuse 
of substances such as alcohol and other substances, besides the data available in 
the municipality, the health unit and the federal government system. For the 
construction of the situational diagnosis, a quick estimate of the problems observed 
and the prioritization of the problem to be faced was used. A bibliographic review was 
also carried out on articles tangent to the theme on the research platforms of the 
Virtual Health Library. Finally, an action plan was proposed following the steps of the 
Situational Strategic Planning outlining the actions for solving critical nodes and 
facing the problem together. the community. 
 
 
 

Keywords:  Aged, Depression.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

Taquaraçu de Minas é um município da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil com população estimada [2018] em 4.055 

pessoas, população no último censo [2010] 3.794 pessoas e densidade demográfica 

[2010] 11,52 hab/km². De acordo com as informações fornecidas pelo senso de 

IBGE realizado em 2010, 12,5% da população se encontra ocupada formalmente, 

tendo uma média salarial de 1,8 salários mínimos (BRASIL, 2016). 

Já no âmbito da educação no munícipio, em 2015 haviam 2 escolas de ensino 

fundamental e 1 para ensino médio, conferindo assim em 2015, os alunos dos anos 

inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 5.3 no IDEB. Para os alunos 

dos anos finais, essa nota foi de 3.9. Na comparação com cidades do mesmo 

estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 738 de 

853. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 752 de 

853 (BRASIL, 2016). 

A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.8 em 2010. 

Isso posicionava o município na posição 136 de 853 dentre as cidades do estado e 

na posição 834 de 5570 dentre as cidades do Brasil. De acordo com o senso 

levantado em 2009 também pelo IBGE, haviam 3 estabelecimentos do SUS 

funcionando no município para atender seus habitantes (BRASIL, 2016). 

Em questão à qualidade de habitação apresenta 42.1% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 85% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 21.2% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando 

comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 640 de 853, 146 de 

853 e 425 de 853, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do 

Brasil, sua posição é 2565 de 5570, 1981 de 5570 e 1765 de 5570, respectivamente 

(BRASIL, 2016). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

A comunidade de Cumbé fica localizada na zona rural de Taquaraçu de 

Minas, sendo bem afastada dos grandes centros urbanos. Desta forma, toda a 
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atenção à saúde desta população depende da unidade em que atuo, 

sobrecarregando-a, principalmente pela falta de recursos (BRASIL, 2016). 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

Quadro 1. O financiamento em saúde do município de Taquaraçu de Minas de 

acordo com a fonte SIOPS.  

Transferências  47,75 

Recursos próprios  0,00 

Gasto per capita/ano 598,81 

 

Quadro 2. Detalhes sobre a rede de serviços do município de Taquaraçu de Minas.  

Atenção primária Unidade de Saúde Silvia Luiza da Cruz 

Atenção especializada O município é dependente de outras 

municípios e seus serviços, uma vez 

que não dispõe deste recurso. 

Atenção de urgência e emergência Alguns casos são atendidos no próprio 

município de acordo com o que este 

suporta, mas grande parte das 

demandas são transferidas para outros 

municípios. 

Atenção hospitalar O município não tem esta 

disponibilidade, portanto é dependente 

de outros municípios. 

Apoio diagnóstico Poucos recursos disponíveis, sendo 

limitado esta função.  

Assistência farmacêutica Possui baixo acesso a medicamento, 

fornecendo apenas aqueles mais 

básicos a seus moradores. No caso de 

maior demanda ou necessidade 

especial, encaminha-se a farmácia de 

um município próximo.  

Vigilância da saúde  Não é muito atuante. 

Relação dos pontos de atenção Pouco ou quase inexistente. 
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Relação com outros municípios Grande dependência e extrema 

necessidade de relação e auxilio.  

Consorcio de saúde Não existe. 

Modelo de atenção Primaria. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Silvia Luiza da Cruz 

A unidade de saúde da família Silvia Luiza da Cruz está localizada na zona 

rural de Cumbe, região afastada de parte da comunidade tornando muitas vezes o 

acesso difícil. Contudo, a unidade foi construída nesta localidade pois houve, em 

2010, uma doação do terreno por parte de Silvia Luiza da Cruz. Assim, após 

completar a construção da unidade, esta foi nomeada em homenagem a sua 

doadora, nomeando-a Unidade Silvia Luiza da Cruz. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TAQUARAÇU DE MINAS 2020) 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família 1, da Unidade Básica de Saúde Silvia Luiza da 

Cruz 

A equipe 1 da unidade de saúde Silvia Luiza da Cruz é composta por 5 

pessoas, sendo estes um médico, uma enfermeira, um técnico em enfermagem, 

uma psicóloga e uma terapeuta, além do restante da equipe. Cada um destes, além 

de ser parte fundamental da equipe que cuida da comunidade de Cumbe, também 

tem sua própria história e vida. (retirados nomes, pois trata-se de um estudo público) 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 1 

A unidade funciona de segunda à sexta, das 08:00 às 16:00 horas, tendo 

como foco principal atender a comunidade de Cumbe em Taquaraçu de Minas. Esta, 

por estar localizada em região rural do município, mais afastada, infelizmente possui 

a grande dificuldade de acesso para sua população. A unidade possui 5 integrantes 

principais em sua equipe, sendo que destes, a fisioterapeuta, enfermeira e psicóloga 

é que a frequentam apenas 1 vez por semana.  

 

1.7 O dia a dia da equipe 1 

A equipe realiza os seguintes procedimentos na unidade: puericultura, 

planejamento familiar, pré-natal, preventivo, controle de Hipertensão Arterial 

Sistêmica e Diabetes, atendimento de urgência se necessário, atendimento clinico 
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agendado ou espontâneo, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, curativos, visita 

domiciliar e realização de procedimentos médicos.  

 

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

passo)  

  Afastamento e acesso à unidade 

  Alto índice de depressão dentre os pacientes idosos. 

  Alto índice de pacientes dependentes de substâncias químicas. 

  Baixa adesão da população aos programas criados pela instituição e 

promovidos pelos membros da equipe.  

  Dificuldade de acesso à unidade.  

  Unidade em área rural. 

  Alto índice de pacientes hipertensos. 

 Alto índice de pacientes diabéticos.  

  Ausência de transporte para a unidade. 

  Dificuldade de comunicação devido à falta de telefone e internet. 

  População da unidade tem dificuldade de acesso. 

 

 

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

(segundo passo) 

 

Quadro 3 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde 1, Unidade Básica de Saúde Silvia Luiza 

da Cruz, município de Taquaraçu de Minas, estado de Minas Gerais. 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Afastamento e 

acesso a unidade. 

Alta 1/30 Fora 6 

Dificuldade de 

acesso da 

população. 

Alta 3/30 Parcial 4 

Alto índice de 

pacientes 

Alta 10/30 Parcial 1 
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dependentes de 

substâncias 

químicas.  

Alto índice de 

depressão dentre 

os pacientes 

idosos. 

Alta 9/30 Parcial 2 

Baixa adesão da 

população aos 

programas. 

Média 5/30 Parcial 3 

Ausência de 

transporte para a 

unidade. 

Média 2/30 Total 5 

Fonte: Autoria própria (2019) 
*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 
 

A escolha do tema “Depressão no idoso: efeitos da idade, relação com vícios 

e afastamento social no Município de Taquaraçu de Minas” foi motivada pelos altos 

índices de depressão entre idosos atendidos pela Unidade Básica de Saúde Silvia 

Luiza da Cruz no município de Taquaraçu de Minas. Este importante fator social se 

deve ao fato de muitos de nossos pacientes serem moradores da zona rural do 

município, provocando um certo isolamento social uma vez que igrejas, centros 

sociais, outras famílias e casas, dentre outros, são muito afastados dos moradores.  

Ademais, este isolamento é agravado pela ausência de transporte fornecido 

pelo governo sendo que muitos destes idosos não tem condições de arcar com este 

custo. Sabe-se que a depressão é uma das grandes moléstias da sociedade atual e 

essa, muitas vezes, está associada à outras comorbidades como tabagismo, 

alcoolismo, hipertensão e sedentarismo. Assim, vê-se como uma prioridade para a 

equipe nesta unidade de saúde o tratamento e o auxílio à estes pacientes, uma vez 

que esta gera grande sofrimento a eles e a sua qualidade de vida, principalmente 

nesta fase de sua história.  
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 
Apresentar um projeto de intervenção sobre a comunidade de Cumbé no município 

de Taquaraçu de Minas, para melhora da qualidade de vida de sua população idosa  

afetada por problemas da terceira idade como: depressão, isolamento social, 

alcoolismo e tabagismo.  

 
3.2 Objetivos específicos 
 

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

prevenção de depressão.  

2. Propor a prefeitura do município a disponibilização de mais meios de 

transporte para esta população, tanto para o posto de saúde quanto voltado 

para fins de lazer e social, para que esta população deixe de ser 

negligenciada.  

3. Propor à equipe mecanismos de monitoramento dos idosos diagnosticados 

com depressão, através de ajuda das visitas das ACS’S e de métodos 

organizacionais para que as consultas destes pacientes sejam marcadas de 

acordo com a frequência necessária e sejam cumpridas.  
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4 METODOLOGIA 
 

Para a construção do diagnóstico situacional foi utilizado o Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) para a estimativa rápida dos problemas observados e 

definição do tema prioritário na Unidade de Saúde Básica Silvia Luiza da Cruz no 

município de Taquaraçu de Minas, em Minas Gerais (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018).  

Foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde do Nescon e documentos de 

órgãos e instituições públicas tais como o Ministério da Saúde, IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e o SIOPS (Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde).  

Foi realizada uma revisão bibliográfica em artigos tangentes ao tema 

escolhido nas plataformas de pesquisa Scielo, UpToDate e MedLine, por meio das 

palavras ou chaves “depressão”, “alcoolismo”, “tabagismo”, “cuidado ao idoso” e 

“atenção primária”.  

Finalizando, foi proposto um plano de ação seguindo os passos do PES 

delineando as ações para solução dos nós críticos do problema priorizado e 

enfrentamento deste junto à comunidade.   
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

5.1. Atenção ao Idoso 

O Brasil, apesar de ainda não se enquadrar como país desenvolvido, já 

apresenta característica demográfica marcante deste: o rápido envelhecimento 

populacional e acentuada transição demográfica. Dessa forma, devido a prevalência 

populacional, os problemas de saúde relacionados as doenças crônicas 

degenerativas se tornam cada mais ascendentes no sistema de saúde do país e 

mais relevantes em discussões acerca deste. A adição das doenças crônicas ao 

quadro de principais fatores relevantes e merecedores de atenção no Brasil, implica 

necessidade de adequação das políticas sociais, principalmente aquelas voltadas a 

área de saúde e ao Sistema Único de Saúde (SUS), à previdência e assistência 

social. (MENDES, 2011) 

 

5.2. Depressão  

A depressão, conhecida como um dos maus do século XXI, piora diversos 

fatores relacionados à saúde em pacientes com enfermidades clinicas. Esta, é uma 

afecção mental caracterizada por condições de rebaixamento do humor e crescente 

introspecção do paciente.  

Essa condição, tem se tornado cada vez mais um problema de saúde 

frequente dentre indivíduos da terceira idade, principalmente pelo fato de que sua 

identificação clinica pode ser difícil. Dessa forma, a avaliação dos indivíduos nessa 

faixa etária deve sempre levar em conta a possibilidade desse transtorno de humor, 

sendo de forma sistematizada, para que a detecção de casos seja mais eficiente. 

O Transtorno emocional depressivo (TED) é de grande risco para a população 

idosa, uma vez que exacerba comorbidades físicas e é um fator de risco para muitas 

outras condições crônico-degenerativas. Estudos realizados por Cooper et. al e 

Unützer et al (2002), apontaram maior mortalidade e de processos demenciais em 

pacientes idosos com doenças clinicas crônicas.  

Seu tratamento geralmente é feito através de psicoterapia, intervenção 

medicamentosa e atividades físicas. Infelizmente, muitos idosos não tem acesso à 

psicoterapia devido a condições financeiras, de locomoção e disponibilidade do 

serviço. Assim, a socialização destes indivíduos e sua participação em atividades 



19 
 

  

comunitárias se torna extremamente importante para o seu prognostico, uma vez 

que o isolamento social contribui para o agravamento desta condição.   

Outro obstáculo no tratamento de idosos são as limitações físicas que muitos 

possuem e que lhes impede de realizar atividades físicas. Idosos acamados, 

dependentes do uso de cadeira de rodas, bengalas, entre outros, não conseguem 

realizar sequer atividades básicas do cotidiano sozinhos, o que os desestimula e 

impede de praticar esportes ou atividades recreativas físicas.  

 

5.3. Epidemiologia da depressão 

Em um estudo epidemiológico, descritivo e de corte transversal realizado em 

Pernambuco, foi-se feito um senso com os 358 idosos sendo 312 mulheres e 46 

homens (>60 anos), utilizando o questionário "Brasil Old Age Schedule" (BOAS) 

para identificar a prevalência da depressão nessa faixa etária. Nestes, a depressão 

foi diagnosticada em 86 (24,02%) integrantes da UnATI/UFPE (LEITE et al., 2006). 

Além disso, de acordo com um estudo de Cole & Bellavane, 1997, a 

depressão associada à outras comorbidades tem prevalências especificas, como 

em: doença de Parkinson (40 a 60%); demência de Alzheimer (30 a 40%); acidente 

vascular cerebral (30 a 60%); doença de Huntington (30 a 40%); esclerose múltipla 

(20 a 60%) e epilepsia (10 a 50%).  

 

5.4. Adicção 

Grand Dictionnaire de la Psychologie, Valleur (1991, p. 15) descreve a 

addiction como: “substantivo inglês, relação de dependência alienante, 

particularmente farmacodependência, assuétude (sinônimo da antiga expressão 

francesa addiction, atualmente em desuso, referida apenas no clássico dicionário de 

francês do século XVIII de Diderot e D'Alembert)”. A tradução de addiction para o 

português é "adicção", ou toxicomania. Essa adicção, também conhecida como vicio 

popularmente, pode estar presente em qualquer faixa etária da vida, sendo muito 

associada no Brasil ao uso de bebidas alcoólicas. De acordo com alguns estudos 

epidemiológicos, são comuns os problemas relacionados ao abuso do álcool em 

indivíduos maiores de 60 anos (MOREIRA; MARTINIANO, 2008).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

Este problema é causado pela situação precária da região rural do município 

onde o posto de saúde se localiza, o interior da região rural de Taquaraçu de Minas, 

uma cidade, que mesmo em sua parte mais urbana, já passa por dificuldades e tem 

infraestrutura precária. Ademais, os determinantes sociais desta comunidade não 

são muito positivos, grande parte da população se encontra em situação de pobreza, 

analfabetismo e muitas vezes, desemprego.  

Outro fator chave para se caracterizar esta comunidade é a grande presença 

da população da terceira idade. A comunidade de Cumbé pode ser classificada 

como “velha”, uma vez que a maior parte de seus residentes são idosos que ainda 

residem em suas pequenas áreas de cultivo, sendo muitos deles abandonados por 

suas famílias, que se mudam para regiões urbanas em busca de melhores 

condições. Este fator agrava o problema solucionado, uma vez que esta população 

não vê tal problema em sua real dimensão e não pressiona a prefeitura e seus 

representantes políticos para que haja uma mudança.  

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

A Ausência de meios de comunicação da unidade, tais como: telefone, sinal 

de operadoras, computadores e internet; trazem a unidade diversos problemas. A 

ausência de meios de comunicação na unidade torna o funcionamento desta e o 

atendimento à população muito precários, uma vez que não é possível criar uma 

agenda para a unidade, já que os pacientes não tem como marcar consultas ou ligar 

para saber da disponibilidade de horários. Além disso, torna-se impossível, caso 

necessário, o contato com outras unidades, hospitais ou qualquer outra localização 

caso haja uma emergência ou urgência na unidade, já que não temos telefone ou 

acesso à internet.  

Esse afastamento físico da unidade e isolamento por meios de comunicação, 

torna difícil sua relação com população assistida por ela. Um dos principais grupos 

negligenciados neste caso são os idosos, uma vez que muitos destes dependem 

exclusivamente da atenção dos funcionários da unidade, de seu espaço como local 

de socialização e da assistência medica fornecida por ela.  
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Esse problema, agrava quadros depressivos e de dependência química desta 

população, uma vez que estes se sentem mais abandonados e negligenciados 

ainda, e desta vez, não só por sua família, mas também pelo seu município e pelos 

profissionais de saúde que os assistem.  

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 
Os nós críticos selecionados foram: Afastamento Rural e Alto índice de dependência 

de substâncias químicas 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 

Enfrentar o “isolamento” da unidade é um grande problema tanto para os 

membros da equipe, como para o governo e para os usuários desta. Contudo, 

através de algumas medidas, é possível corrigir essa situação. São elas: 

 Parceria do governo com agencias de telecomunicação e apoio da 

ANATEL (A Agência Nacional de Telecomunicações) para a 

instalação de pontos de serviço (antenas) na região, facilitando a 

comunicação de funcionários e população.  

 Instalação de rede telefônica e de internet na própria unidade com 

fins de marcação de consulta, comunicação com pacientes e 

atendimento de urgências e emergências na região. 

 Fornecimento do governo de meios de transporte para unidade, 

como por exemplo, um automóvel que sirva como ambulância para 

levar e buscar pacientes quando necessário.  

 Disponibilização de verba do sistema de saúde para a contratação 

de mais dias de atuação ou de mais profissionais, para que não 

haja apenas um dia de cada área na unidade.  
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Quadro 4. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Depressão no Idoso”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 1, do município 

Taquaraçu de Minas, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 
Afastamento Rural  

6º passo: operação 

(operações)  

 Promoção de atividades de interação na população por 

pilares da comunidade local. 

 Melhoria dos meios de transporte e ampliação deste 

serviço. 

 Desenvolvimento de grupos de assistência a 

Alcoólatras e dependentes químicos na unidade de 

saúde.  

 Criação de projetos vinculados a unidade de 

socialização e integração dos pacientes com auxílio de 

profissionais de educação física, movimentos religiosos 

e culturais.  

6º passo: projeto   Reaproximação de Cumbé. 

6º passo: resultados 

esperados 

 Maior integração da comunidade e redução das queixas 

de abandono ou isolamento. 

 Facilidade/possibilidade de comunicação entre a 

população.  

 Melhoria da qualidade de vida da população. 

6º passo: produtos esperados    Reuniões em igrejas, templos e outras instituições 

religiosas e espirituais.  

 Desenvolvimento de cursos e atividades ocupacionais 

em ongs, organizações e centros comunitários da 

comunidade. 

 Acesso da população à telefone, internet, dentre outros 

recursos tecnológicos. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: informar a população sobre os benefícios e 

necessidades. 

Financeiro: Verbas governamentais para tais melhorias. 

Político: apoio da prefeitura e vereadores locais, comunicação 

com agencias como ANATEL. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: organização de um plano para cumprimento em 

prazo.  

Político: apoio da prefeitura local 

Financeiro: disponibilização de verbas. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Denúncia a grandes mídias de circulação regional para 
denunciar o estado da população e pressionar ação das 
autoridades, 

9º passo; acompanhamento 
Líderes da comunidade local, presidente da ação social da 
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do plano - responsáveis e 
prazos 

Igreja local, presidente do centro comunitário local, funcionários 
da prefeitura e a população em si.   

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

Através de reuniões entre líderes da comunidade, que serão 
realizadas mensalmente, para que se seja exposto tudo o que 
está ocorrendo e possíveis empecilhos. Essas reuniões deverão 
ser coordenadas por um responsável eleito da própria 
comunidade juntamente com um representante oficial da 
prefeitura.  

 

 

Quadro 5. Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Depressão no Idoso”, na 

população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 1, do município 

Taquaraçu de Minas, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 
Alto índice de depressão e dependência de substâncias químicas. 

6º passo: operação 

(operações)  

   Estabelecer práticas de identificação de sinais de tais 

problemas; 

 Estabelecer campanhas contra tráfico/comercialização de 

drogas ilícitas e licitas; 

 Criar grupos de apoio local. 

6º passo: projeto   Melhora da Qualidade de Vida de Cumbé 

6º passo: resultados 

esperados 

 Redução do número de pacientes identificados como 

dependentes.  

 Tratamento daqueles pacientes diagnosticados com 

depressão; 

 Melhoria da qualidade de vida da comunidade local. 

6º passo: produtos esperados    Criação e estabelecimento de um AA (alcoólatras 

anônimos) na região, assim como outros grupos de apoio 

para outras substâncias. 

 Criação de grupos, cursos e atividades guiadas para a 

população, principalmente a idosa.  

 Realização de aulas comunitárias de esportes e lazer na 

unidade de saúde. 

 Criação de uma unidade de desintoxicação/reabilitação 

para dependentes. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo: informação sobre os temas e difusão desta pela 

comunidade. 

Financeiro: apoio do governo e instituições locais. 
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Político: mobilização da comunidade. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo: Conscientização da população.   

Político: Adesão de instituições locais 

Financeiro: apoio com verba para criação de programas. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Autoridades governamentais motivados pelo apoio populacional. 
Intervenções na comunidade através das ACS e outros membros 
da comunidade. 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Equipe de saúde local, líderes da comunidade, autoridades do 
Sistema Unificado de Saúde. 

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

Relatórios mensais de toda a equipe organizadora.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O Brasil é um país que está passando por uma transição demográfica em 

direção ao envelhecimento populacional. Assim, morbidades e comorbidades que 

assolam a população idosa têm se tornado cada vez mais comuns no dia a dia da 

atenção primaria e do sistema único de saúde.  

A depressão, um transtorno psiquiátrico muito comum na população atual, 

atinge grande parte da terceira idade, principalmente em comunidades rurais, onde 

muitos destes são abandonados por suas famílias. Estes, muitas vezes, buscando 

lidar com este sofrimento mental, recorrem ao abuso de substâncias, trazendo a sua 

saúde muitos problemas. 

Este estudo teve como objetivo apresentar a realidade da comunidade de 

Cumbé no município de Taquaraçu de Minas, no estado de Minas Gerais, Brasil. 

Infelizmente, é muito comum no atendimento da Unidade de Saúde Sílvia Luiza da 

Cruz o atendimento de pacientes idosos com depressão, e muitos destes 

dependentes de substâncias químicas para esquecer e lidar com seu isolamento. 

Através deste, foram apresentadas também, possíveis medidas cabíveis ao governo 

local, ao SUS e a população para controlar e reduzir essa situação.  

Sabemos que nossa vida não tem outro seguimento além do envelhecimento, 

e que na melhor das hipóteses, todos nós passaremos por esta fase da vida. Assim, 

é preciso cuidar e pensar na terceira idade, melhorar a qualidade de vida dessa 

população e principalmente, não a isolar do resto de nós, pois eles já contribuíram 

para nossa sociedade, assim como estamos tentando fazer. 
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