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RESUMO 
  
A depressão constitui enfermidade mental frequente no idoso, comprometendo 
intensamente sua qualidade de vida, sendo considerada fator de risco para processos 
demenciais. Trata-se de uma doença multifatorial, ou seja, pode ocorrer por 
anormalidades estruturais e funcionais do cérebro, doenças clínicas gerais, causas 
emocionais como abandono ou ainda, por perdas de familiares. A depressão pode 
comprometer toda a qualidade de vida do idoso, podendo até incapacita-lo, limitando 
seu poder de escolha e funcionalidade. O diagnóstico precoce pode ser difícil, pois os 
sintomas podem ocorrer com qualquer pessoa. No geral, ocorrem alteração de humor, 
falta de sono a noite, perda de apetite, entre outros sintomas. O objetivo do estudo foi 
elaborar um projeto de intervenção para a prevenção da depressão em idosos na 
Estratégia de Saúde da Família Coimbras III, na cidade de Passos/Minas Gerais. A 
metodologia foi Plano Estratégico Situacional, utilizando estimativa rápida, 
conhecendo o território, os principais problemas enfrentados e as informações das 
Agentes Comunitários de Saúde para um diagnóstico situacional da saúde. A equipe 
de saúde pretende readequar o trabalho, reorganizar a agenda, aumentar as medidas 
educativas, preventivas e as consultas para pacientes com sintomas de depressão. 
Também faz- se necessário ações educativas para mudanças de estilo e hábitos de 
vida por meio da prática de exercícios físicos e socialização, além da ajuda 
medicamentosa e psicológica, se necessário. O foco é implantar ações que possam 
conscientizá-los para a prática de hábitos de vida saudáveis, exercícios físicos que 
ajudam na prevenção, reabilitação e socialização. Espera-se melhorar bastante a 
assistência à saúde visando a redução do índice de depressão nos pacientes da 
Estratégia de Saúde da Família Coimbra III. Entretanto, cabe ressaltar que a execução 
do Plano de Intervenção dependerá da participação efetiva dos profissionais da 
equipe multidisciplinar. 
 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Idoso. 
 
 



 

 

ABSTRACT 

Depression is a frequent mental illness in the elderly, severely compromising their 
quality of life, being considered a risk factor for dementia. It is a multifactorial 
disease, that is, it can occur due to structural and functional abnormalities of the 
brain, general clinical diseases, emotional causes such as abandonment or even, 
due to the loss of family members. Depression can compromise the entire quality of 
life of the elderly, and may even disable them, limiting their power of choice and 
functionality. Early diagnosis can be difficult, as symptoms can occur with anyone. In 
general, mood changes, lack of sleep at night, loss of appetite, among other 
symptoms occur. The objective of the study was to develop an intervention project for 
the prevention of depression in the elderly in the Family Health Strategy Coimbras III, 
in the city of Passos / Minas Gerais. The methodology was a Situational Strategic 
Plan, using a quick estimate, knowing the territory, the main problems faced and the 
information from Community Health Agents for a situational health diagnosis. The 
health team intends to readjust the work, reorganize the agenda, increase 
educational, preventive measures and consultations for patients with symptoms of 
depression. Educational actions are also necessary for changes in lifestyle and 
lifestyle through physical exercise and socialization, in addition to medication and 
psychological help, if necessary. The focus is to implement actions that can make 
them aware of the practice of healthy lifestyle habits, physical exercises that help in 
prevention, rehabilitation and socialization. It is expected to greatly improve health 
care in order to reduce the rate of depression in patients in the Family Health 
Strategy Coimbra III. However, it is worth mentioning that the execution of the 
Intervention Plan will depend on the effective participation of professionals from the 
multidisciplinary team. 
 
Keywords: Family Health Strategy. Primary Health Care. Elderly. 
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1.INTRODUÇÃO 

 
1.1Aspectos gerais do município de Passos 

 

Passos é uma cidade com 113.998 pessoas, com uma área territorial 1.338,070 km², 

localizada no interior do estado de Minas Gerais, na mesorregião do Sul e Sudoeste 

de Minas (BRASIL, 2018). 

 

A cidade, considerada polo regional, se destaca por ter uma economia baseada 

principalmente na agropecuária (cana, café, milho, gado de corte e de leite, avicultura 

de corte e postura, suinocultura) e no agronegócio (açúcar, álcool, fermento, 

laticínios), em pequenas indústrias de confecções e móveis (móveis rústicos e finos), 

além de um forte setor de prestação de serviços (PASSOS, 2019). 

 

Quando se trata de infraestrutura a cidade apresenta 96.7% de domicílios com esgoto 

sanitário adequado, 72.5% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 

41.3% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada - presença 

de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio (BRASIL, 2018). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

Na área da saúde, Passos é uma cidade com recursos para o tratamento de várias 

enfermidades, sendo referência para consultas e exames de média complexidade, 

atendimento de urgência e emergência, e cuidado hospitalar contando com quatro 

hospitais e uma unidade de pronto atendimento – UPA (PASSOS, 2018). 

 

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde/Minas Gerais (MINAS GERAIS, 

2019), a cidade de Passos conta com as seguintes redes de saúde: 

 

- Rede Atenção Primária: são 23 equipes de Estratégia Saúde da Família -  ESF, com 

cobertura de 69,33% da população, além de três ambulatórios de especialidades, com 

cobertura de 86,76% da população; 
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- Rede de atenção especializada: são realizados os atendimentos em infectologia, 

ginecologia, obstetrícia, cardiologia, pneumologia, neurologia, gastroenterologia, 

pediatria, ortopedia, dermatologia, clínica médica e saúde mental. 

 

- Serviços de urgência e emergência: a cidade conta uma UPA. 

 

- Serviços hospitalares: existem quatro hospitais na cidade, sendo: Hospital Santa 

Casa de Misericórdia de Passos, Hospital São José (Unimed), Hospital Regional do 

Câncer de Passos e Hospital Otto Krakauer. Todos esses hospitais estão em pleno 

funcionamento. 

 

- Redes de farmácia: existe a Farmácia Básica e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

que também disponibilizam alguns medicamentos para a população. A assistência 

farmacêutica é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação 

da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como insumo 

essencial e visando o acesso e seu uso racional, está organizado conforme orientação 

do programa Farmácia de Todos, com o objetivo de oferecer distribuição gratuita de 

medicamentos do Sistema Único de Saúde - SUS (MINAS GERAIS, 2019). 

 

O modelo de atenção é integrado, voltado para os determinantes sociais. É a partir 

dos serviços de Atenção Primária a Saúde (APS) que se estrutura o atendimento e o 

acesso aos serviços especializados, com efetivação da porta de entrada preferencial. 

 

A Secretaria Municipal de Saúde - SMS, prioriza o atendimento nas Estratégias de 

Saúde da Família -  ESF, mas não existe condições estruturais para tal. Em reunião 

com o Secretário de Saúde foi colocado que o priorizado é o atendimento de qualidade 

e que para atender o número estipulado, a ESF viraria uma UPA, fato que difere da 

proposta da APS. Outro problema é a falta de medicações básicas nas unidades como 

soro fisiológico, analgésicos, anti-inflamatórios e diversas outras medicações, 

impossibilitando muitas vezes, atendimentos com qualidade. 

 
 

1.3 Aspectos da comunidade 

 



14 
 

 

A ESF Coimbras III fica localizada no Bairro Jardim Planalto e atende, também, o 

Bairro da Penha, bairros residenciais, localizados a 2,5km do centro da cidade. Boa 

parte da população destes bairros são pessoas oriundas da zona rural, principalmente 

idosos que se aposentaram e vieram para a cidade. Maior parte dos moradores são 

aposentados, mas tem trabalhadores, onde grande parte trabalha nas fábricas e 

outros na agropecuária. Possui saneamento básico completo em toda área do ESF. 

Todas as moradias são de alvenaria. Maior parte dos analfabetos são da terceira 

idade. Entre os jovens, raros os casos de analfabetismo e de evasão escolar. Existe 

a Igreja da Penha, a mais frequentada pela população e onde se realizam festas 

tradicionais. Nestes bairros, são três ESF que atuam, o Coimbras II e o III e o Penha 

I (SIAB, 2019). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde ESF Coimbras III 

 

A UBS Coimbras III é uma ESF urbana, localizada a três km do centro da cidade. A 

área de abrangência da ESF localiza-se na região nordeste da cidade de Passos, faz 

limite com os bairros Penha, ao norte, Cohab IV ao oeste, São Francisco ao sul e 

centro ao leste. Tem como área de abrangência os bairros: Jardim Planalto e Penha I 

e II. O relevo é 50% plano e 50% montanhoso. Foi inaugurada em 2016, no seu atual 

local, pois antes era unidade conjunta com a ESF Coimbras II e estava localizada em 

uma casa alugada, com salas de atendimentos, recepção, sala de triagem, sala de 

reuniões, sala de Agentes Comunitárias de Saúde - ACS e cozinha. Atende cerca de 

3.000 pessoas (SIAB, 2019). 

 

A área da recepção é pequena, porém os pacientes, após o acolhimento ficam 

sentados na área da garagem, onde existem bancos. Poucos ficam na recepção 

devido à falta de espaço. O único grupo que está sendo realizado no momento é o de 

Hipertensão e Diabetes - HIPERDIA. O restante dos grupos operativos não está 

acontecendo devido à baixa adesão. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde ESF Coimbras III 

 

A Equipe da ESF Coimbras III é formada pelos profissionais a seguir: 
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Médico, 27 anos, casado, formado na Faculdade de Medicina de Petrópolis em 

2017 e fazendo parte da equipe desde dezembro de 2018. Nascido em Jales – 

São Paulo.  

Enfermeira há 10 anos, 34 anos, casada. Nascida em Pimenta-Minas Gerais. Está 

na equipe há 6 anos. 

Técnica de enfermagem há 14 anos, 37 anos, casada. Nascida em Passos – 

Minas Gerais. Na equipe há 8 anos. 

Técnica de enfermagem há 9 anos, 39 anos, casada. Trabalha na equipe como 

recepcionista e a noite na Santa Casa como técnica. 

ACS há 10 anos, 42 anos. Ensino médio completo. Agente da microárea I, com 

507 pessoas. 

ACS há 3 anos, 29 anos, solteira. Está se formando em administração em julho 

deste ano. Agente da microarea II, com 526 pessoas. 

ACS há 11 anos, 47 anos, casada. Ensino médio completo. Agente da microarea 

III, com 551 pessoas. 

ACS há 4 anos, 44 anos, casada. Ensino médio completo. Agente da microarea 

IV, com 492 pessoas. 

ACS há 12 anos, 42 anos, casada. Ensino médio completo. Agente da microarea 

V com 502 pessoas. 

ACS há 6 anos, 48 anos, casada. Formada em administração. Agente da 

microarea VI com 483 pessoas. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe ESF Coimbras III 

 

A Unidade de Saúde funciona das 07:00 horas às 16:30 horas, e para tanto, é 

necessário o apoio dos ACS, que se revezam durante a semana, segundo uma escala, 

em atividades relacionadas à assistência, como recepção e arquivo, auxiliando a 

recepcionista. Além disso, são realizados atendimentos noturnos de 17:00 horas às 

20:00 horas, uma a duas vezes ao mês para trabalhadores que não conseguem 

comparecer às consultas no horário de trabalho. 

 

 

1.7 O dia a dia da equipe ESF Coimbras III 
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Atualmente a agenda da equipe ESF Coimbras está quase que toda ocupada com as 

atividades de atendimentos agendados. Os pacientes que necessitam do atendimento 

vão até à unidade para agendar sua consulta e conforme a disponibilidade da agenda 

são atendidos, também são realizadas consultadas por demanda espontânea essas 

vagas, são cerca de 12 atendimentos por dia. Vale ressaltar que a Secretária de 

Saúde da cidade, envia para as unidades de saúde um cronograma no qual as 

mesmas devem acompanhar, ou seja, a ESF não trabalha de acordo com os princípios 

básicos da Rede de Atenção à Saúde que é o acolhimento, nem mesmo com as ações 

propostas pelo governo da ESF. 

 

Além disso, a unidade realiza os seguintes atendimentos: 

- pré-natal; 

- puericultura; 

- controle de câncer de mama; 

- controle ginecológico; 

- atendimento a hipertensos e diabéticos; 

- visita domiciliar para acamados e pacientes em reabilitação. 

 

A equipe já tentou desenvolver outras ações de saúde, como por exemplo, grupos de 

tabagismo e grupo de gestantes, porém não houve a adesão esperada. É realizado 

semanalmente grupo de HIPERDIA, mas com pouca adesão. 

 

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

passo) 

 

Na comunidade há vários lotes abandonados em que as pessoas jogam lixo, o que 

aumenta o índice de doenças, como a dengue, e a proliferação de animais como ratos, 

mosquitos.  

 

Há também um número elevado de idosos com que não aderem aos tratamentos 

prescritos para Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), o que 

gera um risco de doenças cardiovasculares aumentado. Os casos de depressão em 

idosos é bastante elevado, dado a evasão do campo, muitos vivem sozinhos e longe 
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dos filhos e parentes. Fora as pessoas que não frequentam a ESF há diversos casos 

não diagnosticados destas doenças (SIAB, 2019).  

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

(segundo passo) 

 

A priorização dos problemas foi estabelecida com a necessidade de identificação 

daqueles que mais necessitam de intervenção (Quadro 1). 

Quadro 1 – Priorização dos problemas identificados no diagnóstico situacional de 

saúde da ESF Coimbras III do município Passos, estado de Minas Gerais.  
 

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

Seleção/ 
Priorização***
* 

Alto índice de 
depressão em 
idosos 
 

 Alta 9 parcial 1 

Falta de 
interação 
social 

alta  8 parcial 2 

 
Riscos 
cardiovascular
es 
aumentados 
HAS e DM 
sub-
diagnosticado
s 

 
 
alta 
 
 

 
 
8 
 
 

 
 
parcial 
 
 

 
3 
 
 

Baixa adesão 
aos 
tratamentos 
prescritos 

Média 5 parcial 3 

Faltas em 
consultas 

Média 5 parcial 4 

Fonte: Autoria própria (2020) . 
*Importância 
** Urgência 
*** Capacidade de enfrentamento 
****. Seleção/Priorização
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2 JUSTIFICATIVA  
 

No mundo existem cerca de 154 milhões de pessoas afetadas pela depressão, e cerca 

de 15% são idosos que apresentam algum sintoma depressivo (SILVA et al.; 2012). 

 

Com o número de idosos (maiores de 60 anos) aumentando no Brasil - são 14,5 

milhões de pessoas, correspondendo 8,6% do total da população e em 2050 podem 

chegar a 9,7% - precisamos nos preocupar com a qualidade de vida proporcionada a 

eles. A depressão pode levar a outras doenças, e por esse motivo precisa ser tratada 

logo que descoberta (NÓBREGA et al., 2015). 

 

A depressão é caracterizada pelo humor predominantemente depressivo e irritadiço, 

incapacidade de sentir prazer e alegria, acompanhados de cansaço, fadiga, alterações 

de sono e apetite, desinteresse, pessimismo, lentidão e sentimentos de fracasso. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é uma das causas de incapacitação 

social (LINDE; WILLICH, 2003). 

 

A identificação precoce da depressão em idosos é fundamental para que o tratamento 

seja efetivo; enquanto conhecer as causas mais frequentes da depressão em idosos 

que ajudam a prevenir a doença (LIMA et al., 2016).  

 

Quando há uma interação nos aspectos sociais, físicos e mentais, independência 

econômica e nas atividades do dia a dia, integração social e um suporte da família, o 

envelhecimento se torna mais ativo e saudável. Portanto, a atividade física, tanto 

como prevenção, quanto como tratamento se faz necessária na vida do idoso. Além 

do exercício, há a interação social, promovendo o bem estar (MENDES et al., 2017). 

 

Devido à quantidade de idosos da ESF Coimbras III na cidade de Passos, observou-

se sintomas prováveis de depressão. Percebeu-se que existe evasão de muitos da 

área rural, fato que os fazem perder o ambiente, pois, alguns são viúvos, solitários, 

sem convivência familiar e frequentemente existem muitas falhas em termos de 

autocuidado. Pela deficiência de autocuidado ou ainda de companhia, nota-se que 

muitos idosos se deslocam até a ESF com alterações psicológicas, fato que os expõe 
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ainda mais a outras doenças. Nota-se que precisam de atenção e conversa e não de 

medicamentos.  

 
 

3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 
Elaborar um plano de intervenção para prevenção da depressão em idosos na 

Estratégia de Saúde da Família Coimbras III, na cidade de Passos/Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 
Diagnosticar precocemente a depressão e suas causas. 

 

Conscientizar os idosos para hábitos saudáveis e exercícios físicos que podem 

prevenir ou ajudar na reabilitação da depressão. 
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4 METODOLOGIA 
 
Trata-se de um plano de intervenção para a prevenção do tratamento da depressão 

em idosos. O estudo foi realizado em 2019 na cidade de Passos/Minas Gerais e a 

população foco da pesquisa se localiza no território de Saúde da Família da ESF 

Coimbras III. Foi elaborada uma proposta de intervenção em função do alto índice de 

pacientes idosos com depressão ou com o risco de terem a doença. O método 

empregado é o Planejamento Estratégico Situacional (PES) através do método da 

estimativa rápida. Foi fundamental conhecer o território, bem como, os principais 

problemas enfrentados pela equipe, utilizando informações das ACS, o que tornou 

possível o diagnóstico situacional de saúde (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018).  

 

Foi realizado uma revisão de literatura com o intuito de atender ao tema proposto e 

apresentar informações relevantes sobre a depressão em idosos, como evitá-la e seus 

possíveis tratamentos. Foram feitas pesquisas por artigos indexados nas bases de 

dados Brazilian Journal of Health and Biomedical Sciences (BJHBS), Scientific 

Eletronic Library On-Line (SCIELO) e Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE). Os descritores utilizados na pesquisa foram: Estratégia 

Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde, Idoso. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

A ESF visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos 

do Sistema Único de Saúde. A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de 

equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde (BRASIL, 2017). 

 

A ESF busca abordar o processo saúde-doença dos indivíduos de modo singular e 

articulado ao contexto da família e da comunidade; busca o vínculo com o usuário, a 

integralidade e a coordenação da atenção ao usuário, e ainda, a articulação a rede 

assistencial, participação social e atuação em setores (MACINKO; MENDONÇA, 

2018). É considerada um modelo de atenção à saúde, organiza ações e dispõe de 

métodos técnicos-científicos para intervir, analisar e identificar as contribuições que 

podem ocorrer. O desenvolvimento dessas ações é possível devido a uma equipe 

multidisciplinar, com um território e população definidos, tendo assim mais contato e 

criando vínculos com essa população (PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

 

A ESF procura sempre informar aos pacientes como ter uma vida mais saudável para 

prevenção da depressão. Deve-se ter uma dieta equilibrada, prática de atividades 

físicas, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, rotina de sono regular 

e ainda, não interromper qualquer tratamento médico sem orientação. Esse elenco de 

cuidados ajudam na prevenção e controle da doença. 

 

5.2 Atenção Primária à Saúde 
 
De acordo com a Declaração de Alma-Ata, de 1978, a (APS) ou Atenção Básica à 

Saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde, com base em métodos, tecnologias 

práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis ao alcance de todos os 

indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena participação, a um custo que 

a comunidade e o país possam suportar, em todas e cada etapa do seu 

desenvolvimento, com um espírito de autorresponsabilidade e autodeterminação 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 
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A APS é o primeiro nível de atenção dentro dos sistemas de saúde e é representada 

por serviços ambulatoriais direcionados a responder as necessidades de saúde mais 

comuns da população (GIOVANELLA, 2006; STARFIELD, 2002). Há alguns princípios 

que norteiam a APS para o desenvolvimento das práticas de saúde nas ESF: 

centralidade na pessoa/família, vínculo com o usuário, integralidade e coordenação 

da atenção, articulação a rede assistencial, participação social e atuação intersetorial 

(ARANTES; SHIMIZU; MERCHÁN-HAMANN, 2016). 

 

A APS tenta facilitar o acesso para os usuários com sinais ou sintomas de depressão, 

em especial, aqueles que se recusam a ir a unidade de saúde, agendando uma visita 

domiciliar para avaliação. Observamos se há possibilidade de uma rede de apoio; 

familiares, trabalhos, religião, para que auxiliem no tratamento. E incentivamos para 

que façam o tratamento, tanto com auxílio psicológico como medicamentoso. 

 

 

5.3 Depressão 

 

A depressão caracteriza-se por tristeza mental persistente e perda de interesse nas 

atividades comuns do dia-a-dia, que normalmente são prazerosas. Esse quadro de 

incapacidade se alonga por pelo menos duas semanas. Comumente se nota uma 

perda de energia, mudanças no apetite, transtornos de sono, ansiedade, perda de 

concentração, inquietude, culpa, desesperança, e em casos mais graves 

pensamento suicidas (OPAS, 2017). 

 

Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas em todo mundo e de todas as 

idades sofram de depressão. As mulheres normalmente são mais afetadas que os 

homens, e é a principal causa de incapacidade, contribuindo para o aparecimento de 

outras doenças (OPAS, 2018) 

 

A depressão constitui enfermidade mental frequente no idoso, comprometendo 

intensamente sua qualidade de vida, sendo considerada fator de risco para processos 

demenciais. É uma condição que coloca em risco a vida, sobretudo daqueles que têm 

alguma doença crônico-degenerativa ou incapacitante, pois há uma influência na 
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evolução clínica do paciente. As estratégias de tratamento mais utilizadas são 

psicoterapia, intervenção medicamentosa e exercício físico (VILLANO; NANHAY, 

2011). 

Os distúrbios psiquiátricos reduzem a qualidade e a funcionalidade da vida dos idosos, 

e a depressão é cogitada como a segunda causa de morbidade nas próximas 

décadas. Devido a vulnerabilidade que a depressão causa aos idosos, acaba 

ocorrendo outras doenças que podem levar ao óbito. Algumas pesquisas têm relatado 

a ligação da depressão com a incapacidade funcional, sendo importantíssimo rastrear 

os sintomas da depressão logo no início afim de evitar piores prognósticos da doença 

(GULLICH; DURO; CESAR, 2016). 

 

O tratamento medicamentoso em idosos devem ser bem controlado, pois a 

necessidade do uso prolongado combinado com o frequente uso de muitos 

medicamentos devido a idade, podem gerar efeitos adversos e interações perigosas. 

Os medicamentos mais usados são Escitalopram, Fluoxetina e Sertralina 

(Wannmacher, 2016). 

 
O tratamento não medicamentoso começa com mudanças nos hábitos de vida. A 

melhoria do sono, exposição solar e exercícios físicos combinados com alimentação 

saudável mostram uma melhora significativa nos sintomas depressivos. As 

intervenções psicológicas, como terapia cognitiva, aconselhamento e terapia 

interpessoal também mostram uma melhora nos quadros de depressão 

(Wannmacher, 2016). 

 
 
 
 
6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Depressão em Idosos”, 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 PES (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Horácio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
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De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2018) a depressão, 

já em um estágio que precisa de intervenção, é encontrada em 10% de idosos; 40% 

dos idosos que se encontram em casas geriátricas possuem a doença. 

 

A depressão é caracterizada pela tristeza persistente, falta de interesse, deficiência 

de energia. Nos idosos maiores de 85 anos, devido as consequências da idade, como 

a diminuição da visão, a incapacidade de locomoção, o prejuízo cognitivo leve e a 

perda de memória, a depressão piora ainda mais (BRASIL, 2006). 

 

Nos idosos, a patologia mental pode ocorrer por diversos fatores: anormalidades 

estruturais e funcionas do cérebro, doenças clínicas gerais ligados ao envelhecimento, 

medicamentos, situações como o isolamento, abandono, perda de um parente 

(BRASIL, 2006). 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

A depressão em idosos acaba aumentando a dependência funcional e com isso o 

isolamento, aumentando a piora na qualidade de vida, a mortalidade e ainda o risco 

de suicídio. 

 

O tratamento feito desde o início, com acompanhamento psicológico, exercícios 

físicos e medicamentos podem reduzir a dependência funcional e ainda ajudar na 

redução dos números de suicídio. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 
Foram escolhidos os seguintes nós críticos: 

- elevado número de Idosos com depressão; 

 -falta de interação social. 

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

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passo) 

 

No PES o plano é entendido como um instrumento para ser utilizado em situações de 

baixa governabilidade. Para analisar a viabilidade de um plano, inicialmente devem 
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ser identificadas três variáveis fundamentais: quais são os atores que controlam 

recursos críticos das operações que compõem o plano; quais recursos cada um 

desses atores controla; qual a motivação de cada ator em relação aos objetivos 

pretendidos com o plano. E então, definir operações/ações estratégicas capazes de 

construir viabilidade para o plano ou motivar o ator que controla os recursos críticos 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2018).  

 

Os quadros a seguir representam cada um desses passos realizados para cada nó 

crítico.

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20André%20dos/1010
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Quadro 2 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Elevado número de 

Idosos com Depressão”, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Coimbras III, do município de Passos, estado de Minas 

Gerais. 

Nó crítico 1 Elevado número de Idosos com Depressão 

6º passo. Operação 

(operações) 
Avaliar clinicamente os idosos nas consultas e fazer anamnese que possam 

diagnosticar sintomas depressivos. 

6º passo. Projeto Melhor Idade 

6º passo. 

Resultados 

esperados 

Pacientes com acompanhamento psicológico precocemente e melhoria na 

assistência. 

6º passo. Produtos 

esperados 
Idosos avaliados, tratados, com maior qualidade de vida e independentes 

6º passo. Recursos 

necessários 

Estrutural: Organização da agenda equipe, para a realização de um 

acolhimento mais humanizado; 

Cognitivo: Capacitação da equipe executora; 

Financeiro: Aquisição de materiais didáticos para informar sobre os 

sintomas da depressão; 

Político: Apoio intersetorial. 

7º passo. 

Viabilidade do 

plano. Recursos 

críticos.  

Recursos financeiros para a compra de materiais de divulgação e 
conscientização. 
Organização da unidade de saúde para acolher os pacientes. 

8º passo. Controle 
dos recursos 
críticos. Ações 
estratégicas 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Equipe de saúde – Favorável. 

Maior tempo com os pacientes e acompanhamento domiciliar pelas ACS. 

9º passo. 
Acompanhamento 
do plano. 
Responsável (eis) e 
prazos 

Equipe de unidade de saúde; 

Médico da unidade de saúde; 

Secretária de saúde 

1 mês após o plano de intervenção 

10º passo. Gestão 
do plano. 
Monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Equipe da unidade de saúde  

Médico da unidade de saúde 

Fonte: Autoria própria (2020)  
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Quadro 3 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Falta de Interação 

Social”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

Coimbras III, do município de Passos, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 Falta de Interação Social 

6º passo. Operação 

(operações) 

Conscientizar a comunidade que com exercícios físicos, 

acompanhamento psicológico e a medicação correta a depressão é bem 

tratada (após diagnóstico precoce). 

Estimular a realização de exercícios e convivência. 

Estimular tratamentos psicológicos. 

6º passo. Projeto Socializar e Exercitar 

6º passo. Resultados 

esperados 
Implantação do tratamento psicológico, exercícios físicos e medicações 

corretas  de acordo com cada paciente. 

6º passo. Produtos 

esperados 
Idosos com maior qualidade de vida e independentes 

Criação e adesão de grupos de idosos para realização de exercícios 

físicos e integração/socialização. 

6º passo. Recursos 

necessários 

Estrutural: Organização da agenda equipe, para a realização do 

acolhimento em local adequado para exercícios; 

Cognitivo: Capacitação da equipe executora; 

Financeiro: Aquisição de materiais para realização de exercícios físicos; 

Político: Apoio intersetorial. 

7º passo. Viabilidade 

do plano. Recursos 

críticos. 

Recursos ,financeiros para a compra de materiais de divulgação e 
conscientização. 
Organização da unidade de saúde para acolher os pacientes. 

8º passo. Controle 
dos recursos críticos. 
Ações estratégicas 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Equipe de saúde – Favorável. 

Conscientização dos idosos em relação aos exercícios físicos e 

interação, medicação correta para cada paciente e acompanhamento 

com psicólogo. 

9º passo. 
Acompanhamento do 
plano. Responsável 
(eis) e prazos 

Equipe de unidade de saúde; 

Médico da unidade de saúde; 

Secretária de saúde 

1 mês após o plano de intervenção 

10º passo. Gestão do 
plano. Monitoramento 
e avaliação das ações 

Equipe da unidade de saúde  

Médico da unidade de saúde 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com todo o percurso para elaboração do PES, juntamente com os estudos realizados, 

constatou-se que a depressão é um grave problema de saúde pública. Afeta 

demasiadamente a saúde dos idosos, comprometendo a qualidade de vida, bem 

como, de seus familiares e sistema de saúde. Seus principais sintomas, muitas vezes, 

são ignorados ou até mesmo não percebidos, por ocorrerem com qualquer pessoa 

saudável. Porém, é de grande relevância para a assistência à saúde, principalmente, 

no contexto da APS, o qual tem como foco a prevenção, o tratamento e a reabilitação 

das pessoas acometidas. 

 

Na ESF Coimbras III o alto índice de depressão na população foi ressaltado, fato que 

levou o desenvolvimento desse trabalho e acrescentou novas possibilidades de 

intervenções junto a equipe, comunidade e gestão. 

 

A equipe de saúde pretende readequar o trabalho, reorganizar a agenda, aumentar 

as medidas educativas, preventivas e as consultas para pacientes com sintomas de 

depressão. Também se faz necessário ações educativas para mudanças de estilo e 

hábitos de vida por meio da prática de exercícios físicos e socialização, além da ajuda 

medicamentosa e psicológica, se necessário. Espera-se melhorar bastante os 

atendimentos à população da localidade visando a redução do índice de depressão 

nos pacientes da ESF Coimbra III. Entretanto, cabe ressaltar que a efetividade da 

proposta dependerá da participação dos profissionais da equipe multidisciplinar para 

a implementação do projeto de intervenção na assistência à saúde. 
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