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Resumo
A depressão vem se tornando o mal do nosso século, acometendo um número cada vez
mais alarmante de indivíduos que, em muitos casos, não procuram tratamento, atingindo
estados graves da doença, muitas vezes chegando ao suicídio. É diante destas realidades,
que a depressão tornou-se uma enfermidade que requer significativa atenção nos setores
de saúde pública, exigindo atenção especial por parte dos gestores e profissionais de saúde
dos municípios. Seguindo a visão do Programa Mais Médicos para o Brasil, que busca
oferecer alternativas que estimulem a recuperação total da pessoa com depressão e não
apenas a medicalização da mesma, e entendendo a necessidade de diminuir os índices de
depressão no município de Rodeio, Santa Catarina, o presente trabalho, fora desenvolvido
junto ao ESF Fabrício Daniel Campestrine, localizado no Centro da Cidade de Rodeio,
SC. Como os índices de depressão nesta região do Médio Vale do Itajaí são grandes, sentiu-
se a necessidade de transferirmos um olhar atento e um tratamento diferenciado para as
pessoas depressivas atendidas em nossa Unidade de Saúde. Desta forma, os estudos e
ações foram desenvolvidos com o objetivo de diminuir os índices de depressão entre os
indivíduos atendidos em nossa unidade, bem como, promover a sua recuperação de forma
significativa, reintegrando-os no ambiente social e promovendo melhoras em sua qualidade
de vida. Para tanto, foram desenvolvidas inúmeras parcerias com a equipe multidisciplinar
da unidade, envolvendo a Assistente Social, Psiquiatra, Nutricionista, Educador Físico,
Psicóloga, entre outros profissionais que possam contribuir para a recuperação das pessoas
depressivas no município de Rodeio, SC. Espera-se, que ao final do projeto, os profissionais
envolvidos nestas ações possam desenvolver um olhar diferenciado para a pessoa com de-
pressão, buscando sua recuperação integral e proporcionando-lhe melhorias significativas
em seus aspectos físico e emocional.

Palavras-chave: Apoio Social, Assistência Integral à Saúde, Atenção Primária à Saúde,
Depressão, Resultado do Tratamento





Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 OBJETIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1 OBJETIVO GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3 REVISÃO DA LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4 METODOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5 RESULTADOS ESPERADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

REFERÊNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27





9

1 Introdução

A equipe de saúde E.S.F. Fabrício Daniel Campestrini, onde atuo está inserida no
município de Rodeio, Santa Catarina. Encontra-se a 186 km de Florianópolis e possui
uma área de 135 quilômetros quadrados e 11.325 habitantes. Situada no Vale do Itajaí,
com fortes traços europeus, cercada de vales e montanhas, possui paisagem natural e
agricultura fortemente evidenciada, possui um IDH de 0.754. O município interliga-se
com Timbó pela Rodovia SC 110, com Indaial, Blumenau e Ascurra pela Rodovia BR
470 e Benedito Novo por via intermunicipal. A cidade de Rodeio recebeu esse nome
após a descoberta de seus desbravadores que perceberam que só andavam em círculo.
Esta derivação torna-se mais forte quando se olha para as montanhas em volta do vale
(rodeiam o vale). A colonização europeia do Vale Europeu é expressiva no seu dia a
dia. Rodeio, cidade mais italiana do Vale Europeu oferece diversos atrativos aos seus
visitantes: degustação de vinho, gastronomia italiana, acervo religioso, legado deixado
pelos imigrantes trentinos e belas paisagens de vales e montanhas. A arquitetura, usos
e costumes ainda são preservados. A cidade revela a simplicidade e riqueza herdada dos
antepassados. Com tantas demonstrações de italianidade, Rodeio ganhou o título de “Vale
dos Trentinos”, pois, desde 1975, ano do Centenário da Imigração Italiana, iniciou-se o
intercâmbio com o país europeu e um jornalista que veio da Itália para fazer um trabalho
a serviço da Editora Manfrini, denominou Rodeio de “Vale dos Trentinos”, um lugar que
ele encontrou no mundo, muito parecido com os Trentinos de lá. Tendo como instituições
ligadas a ações de assistência social presentes no município, são cinco, a saber:

1. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rodeio;
2. Casa Santa Clara;
3. Casa São Francisco;
4. Clube de Idosos ”Frei Bruno”;
5. Grupo da Terceira Idade Esperança e Vida.
Organização social e os movimentos sociais existentes na zona de atuação: são de

predomínio e forte influência católica, a igreja exerce um dos papeis centrais na vida das
pessoas, acompanhada de outras agremiações como a vila italiana, rede feminina, clubes
e grêmios da terceira idade, associações representativas de classe, Rotary Club, grupo
folclórico Trentino, pastoral dos alcoólicos anônimos.

Representados por 03 escolas municipais que brindam educação e cuidados desde a cre-
che até o ensino fundamental e a única Escola Estadual Osvaldo Cruz que oferta ensino
fundamental ao médio, Unidade Avançada de Saúde Central de rodeio, Centro de Referên-
cia de Assistência Social (CRAS), Conselhos Municipais de Educação e Conselho Tutelar
e as Polícias Militar e Civil. Os locais sociais oferecidos à comunidade são: 01 centro
poliesportivo, 02 praças, 04 templos católicos e outros evangélicos, associações, restau-
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rantes, bares e outros locais de entretenimento (lugares turísticos no morro do Ipiranga,
trilhas, tirolesa etc.). Dentro das atividades empregatícias da cidade destacamos: facções
(confecções de roupas e malharia), agricultura familiar, supermercados, vinicultura, etc.

No coração da cidade encontra-se a Unidade Avançada de Saúde Central de Rodeio
Estratégia de Saúde da Família Fabrício Daniel Campestrini, que está constituída por:
três médicos da ESF: um psiquiatra, 01 cardiologista, um ginecologista/obstetra, pedia-
tra e um clínico geral para pequenos procedimentos. Uma enfermeira, cinco técnicas de
enfermagem, dez agentes comunitários de saúde, uma dentista, uma equipe do NASF
(psicóloga, nutricionista, educador físico e assistente social). As especialidades atendem
todo o munícipio. Os médicos da saúde da família atendem a população do centro e de
quatro bairros: Glória, São Pedro Velho, São Pedro Novo e Ipiranga com uma população
total acompanhada atualmente de 3.673 pessoas, sendo 1.708 mulheres e 1.965 homens. A
faixa etária de crianças e jovens menores de 20 anos é de 795 indivíduos. Adultos menores
de 60 anos de 2.067 pessoas. Idosos 811 cidadãos.

Dentre as enfermidades crônicas não contagiosas, contudo, segue um padrão nacio-
nal representada principalmente por Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes
Mellitus (DM) (IBGE, 2014) de 635 e 198 pessoas, respectivamente, acompanhadas por
intermédio de consultas agendadas e livre demanda sempre com orientação da mudança
de hábitos de vida baseados principalmente em dieta balanceada e atividades físicas diá-
rias. Dentre as muitas queixas de enfermidades destacamos as que levam a população a
procurar a unidade são: transtornos de ansiedade e depressão (saúde mental), hiperten-
são arterial sistêmica, diabetes mellitus, enfermidades respiratórias, UTI, enfermidades
gastrointestinais, obesidade, osteoartropatias. Seguindo a tendência nacional devido aos
males que a vida moderna nos proporciona as doenças com mais agravos são: HAS/ DM,
adultos e idosos com queixas relacionada a depressão e insônia, DPOC, Bronquite crônica.

As principais causas de morbidade hospitalar e mortalidade dos residentes são: Infarto
Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular Encefálico, Insuficiência Cardíaca Congestiva,
Diabetes Mellitus, DPOC e Cânceres que na grande maioria das ocorrências se relacionam
entre si.

Ao avaliar a rotina de consultas e estatística no transcurso do ano, observamos que
o transtorno depressivo principalmente em idosos por fatores psicológicos e sociais é um
dos principais problemas de saúde de nossa área (MAGALHÃES et al., 2016). Por este
motivo, decidimos fazer nosso projeto de intervenção baseado neste problema de saúde,
pelo elevado número de pacientes com comorbidades e agravos de doenças crônicas. Inici-
almente temos como objetivo geral conhecer os fatores de ricos na totalidade dos pacientes
com transtorno depressivo da E.S.F do ano de 2016. Atuar sobre estas causas buscando
minimizar as consequências do problema. A ausência de políticas públicas para promoção
e prevenção de saúde tem desencadeado um aumento na incidência das doenças crônicas
não transmissíveis e enfermidades de natureza mental. Por este motivo acredito que se
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justifica a escolha deste tema para intervir nesta ação, buscando propiciar uma melhor
atenção e melhor qualidade de vida ao grupo da melhor idade.
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2 Objetivos

Envelhecer não é fácil, nosso corpo e mente se deterioram, ficamos cansados e às vezes
perdemos perspectivas, mas não é o fim do mundo. Há quem encare essa fase como o
fim da vida e se feche para possibilidades, oportunidades e prazeres, enquanto outras
pessoas encaram com leveza, bom humor, mantendo-se abertas para novas experiências e
sensações. O modo como você vai encarar este período é uma escolha sua e a decisão vai
influenciar na sua saúde (GRANDE, 2017). Há pouco tempo se dizia que o Brasil era um
”país jovem”, boa parte de sua população tinha menos de 30 anos de idade. No entanto,
uma rápida mudança vem ocorrendo nos últimos anos, tanto no Brasil, como no mundo
em geral. O numero de idosos (pessoas acima de 65 anos de idade, a chamada terceira
idade) vem crescendo rapidamente na população brasileira, contudo as politicas publicas
para acolhimento e cuidado com essa faixa etária não se desenvolveu na mesma proporção
deixando-os a margem de uma vida ativa e de qualidade.

Com o aumento da expectativa de vida - que cresceu em média seis anos entre 1990
e 2012 - a atenção a esses fatores deve ser redobrada. De acordo com estimativas do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por volta do ano de 2050, haverá,
no País, 73 idosos para cada 100 crianças.

Pela importância de prevenir a depressão e os agravos por ela causada como: inter-
venção hospitalares por períodos prolongados, incapacidade física e mental relativa ou
temporária , tentativa e suicídios e complicações, escolhemos intervir nesta condição de
agravo de saúde com o objetivo de proporcionar maior qualidade de vida a este grupo da
população.

2.1 OBJETIVO GERAL
1. Melhorar a atenção ao idoso, ampliando as atividades que reduzam a inatividade e

o processo da solidão que leva a depressão na E.S.F. Fabricio Daniel Campestrini.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conhecer a população idosa, identificando as possíveis vulnerabilidades e potencia-

lidades.

2. Definir a solidão, na ótica do próprio idoso, analisando sua relação com o isolamento
social, a depressão, o luto e o abandono.

3. Ampliar atividades que promovam inclusão social e melhorem a qualidade de vida
do idoso.





15

3 Revisão da Literatura

O QUE É DEPRESSÃO?
A depressão constitui-se em um dos males do nosso século. O ritmo de vida acelerado,

dentre inúmeros outros fatores acabam refletindo na saúde física e mental da população,
aumentando o índice de doenças e tornando a problemática da saúde pública cada vez
maior.

Conforme descreve (PINHEIRO, 2017, p. p.02)
A depressão, também chamada de transtorno depressivo maior ou depressão unipolar,

é uma doença psiquiátrica capaz de causar inúmeros sintomas psicológicos e físicos. Seu
sintoma mais conhecido é uma profunda e prolongada tristeza, o que não significa que
toda tristeza esteja relacionada necessariamente a um quadro de depressão.

Muitas vezes a pessoa com depressão não se dá conta da doença, o que acaba refletindo
na demora da busca por atendimento, e, consequentemente, na piora do quadro clínico
da mesma.

A maioria dos adultos com transtorno depressivo nunca chega a ser avaliado por um
psiquiatra, já que muitas vezes seus sintomas não são devidamente reconhecidos. Esta
confusão ocorre até mesmo entre médicos não habituados a lidar com problemas relacio-
nados à saúde mental. Estudos mostram que mais da metade dos pacientes com depressão
atendidos por clínicos gerais por apresentarem sintomas físicos da depressão, como dores,
insônia ou cansaço crônico, acabam não sendo reconhecidos como tal. O diagnóstico cor-
reto acaba surgindo apenas após meses ou anos de sintomas e várias consultas a médicos
diferentes. Pinheiro (2017, p. p. 02)

Esta dificuldade por parte de pacientes e, em alguns casos, até mesmo dos médicos
em identificar a depressão, dá-se, sobretudo, por ser uma doença que nem sempre tem
sintomas físicos. Somente profissionais devidamente capacitados é que poderão dar este
diagnóstico. E a pessoa com depressão, por sua vez, deverá buscar auxílio, orientação e
tratamentos necessários.

Apesar de ser uma doença bem comum na atualidade, a depressão acompanha os seres
humanos em seu desenvolvimento nos diversos períodos históricos. Seu tratamento, no
entanto, varia de acordo com as tendências médicas, com as características socioculturais
vivenciadas e, até mesmo, com as estratégias de saúde pública a serem implantadas.

A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua
história. No sentido patológico, entre os sintomas, há presença de tristeza, pessimismo,
baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. É impres-
cindível o acompanhamento médico tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento
adequado. (SANTOS, 2005, p. p. 01)

É justamente por apresentar-se sobretudo através de sintomas psíquicos que a depres-
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são nem sempre é identificada de momento e que, em muitos momentos de nossa história
fora confundida com outras doenças e/ou síndromes e, até mesmo ignorada por muitos
profissionais.

Por estar debilitada pela doença, a pessoa com depressão nem sempre encontra forças
para reagir e procurar auxílio. Conforme enfatiza(PINHEIRO, 2017)

A depressão foi uma doença muito mal compreendida durante décadas, o que levou a
interpretações equivocadas sobre as suas causas e sintomas, provocando uma estigmati-
zação dos seus portadores. Até hoje é comum encontrarmos pessoas deprimidas que não
aceitam o seu diagnóstico ou familiares/amigos que tratam o paciente deprimido como
alguém mentalmente fraco, incapaz de superar as dificuldades da vida. Não se deve tratar
o paciente deprimido como alguém simplesmente triste, incapaz de reagir.

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a depressão não se constitui apenas em
um momento de tristeza, nem mesmo pode ser caracterizada pela fraqueza, acomodação
ou falta de empenho do paciente. Existe uma visão equivocada de que a pessoa depressiva
pode simplesmente resolver, ou curar-se sozinha.

A pessoa depressiva não tem a escolha de estar ou não triste. Não é como, por exemplo,
escolher ser fumante ou não. Mais que uma questão de escolha a depressão é caracterizada
como uma doença crônica que necessita de tratamento. “Assim como ninguém deixa de
ser diabético apenas com a força de vontade e pensamento positivo, a depressão também
precisa de ajuda médica para ser controlada”. (PINHEIRO, 2017, p. p.02)

Neste contexto é muito comum as pessoas confundirem tristeza com depressão e vise
versa quando, na verdade, são situações bem diferentes:

O termo deprimido é muitas vezes usado como sinônimo de triste. Tristeza e depressão
são coisas diferentes. Na verdade, a tristeza costuma ser um dos sintomas da depressão,
mas só ela não basta para o seu diagnóstico. A tristeza é uma reação normal e esperada
para muitas situações, como a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento
amoroso, perda do emprego, etc. (PINHEIRO, 2017, p. p. 02)

Desta forma, podemos considerar depressão apenas quando o quadro de tristeza for
prolongado e acima do normal, e interferir em atividades cotidianas da pessoa, diminuindo
sua capacidade de cuidar de si mesmo, atrapalhando relacionamentos, prejudicando suas
atribuições profissionais, etc.

Os transtornos mentais se caracterizam como um grupo de doenças com alto grau
de sobrecarga, não só para o indivíduo que sofre, mas também para seus familiares e
cuidadores. Entre eles, a depressão é atualmente responsável pela mais alta carga de
doença entre todas elas. Sua característica insidiosa vai destruindo as esperanças e o
brilho da vida de seus portadores, tendo consequências devastadoras na vida dos que
estão ao seu redor. A depressão se caracteriza pela perda de interesse e prazer por tudo,
pelo sentimento de tristeza e baixa da autoestima. Os quadros mais graves podem levar
ao suicídio (ABELHA, 2014, p. 223).
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A pessoa depressiva tem um sentimento contínuo de tristeza e, na maioria das vezes
essa tristeza não tem um motivo aparente, ou mesmo um motivo forte para provocar tama-
nho estado de tristeza. Existem casos, ainda, em que a pessoa depressiva não demonstra o
que sente, guardando a tristeza e angústia para si. Conforme descreve (PINHEIRO, 2017,
p. Pinheiro (2017, p. 02):)

É bom salientar que o paciente deprimido nem sempre apresenta para os amigos e
família aquele clássico comportamento de tristeza excessiva. O transtorno depressivo pode
ser mais sutil, manifestando-se como perda do interesse em atividades que antes eram
prazerosas, ausência de planos para o futuro, alterações do padrão do sono, isolamento
social ou baixa autoestima. Para estar deprimido não é preciso passar o dia inteiro na
cama chorando.

Existem inúmeros aspectos que podem apontar para o quadro depressivo. Caracterís-
ticas que, na maioria das vezes aparecem associadas na pessoa com depressão: angústia,
ansiedade, desânimo, irritabilidade, apatia, desinteresse, indecisão, insegurança, deses-
pero, falta de vontade, medo, sensação de inutilidade, fracasso, a pessoa deseja morrer,
interpretação negativa da realidade, perda ou aumento de peso/apetite, diminuição da
libido, dores e demais sintomas físicos injustificáveis, insônia, entre outros.

Existem fatores que podem desencadear a depressão. Como as demais doenças psi-
quiátricas, a depressão, não é desencadeada por uma causa única, inúmeros fatores podem
desencadeá-la. Estes fatores podem ser de origem orgânica ou psicológica.

Como fatores de origem orgânica podemos citar a genética – pessoas com familiares que
apresentam ou apresentaram quadro depressivo podem desenvolver também; neurotrans-
missores – o cérebro humano depende de mediadores químicos para seu funcionamento
(noradrenalina, serotonina, dopamina, ácido gama aminobutírico e acetilcolina), o dese-
quilíbrio destas substâncias pode acarretar depressão; uso de drogas e álcool; alterações
no cérebro – pacientes com transtorno depressivo crônico apresentam alterações na ana-
tomia do cérebro; doenças cerebrais – existe uma forte relação do AVC com o surgimento
da depressão em inúmeras pesquisas; doenças crônicas – pacientes portadores de doenças
crônicas estão vulneráveis para a depressão e outras doenças psíquicas.

Diversos fatores psicológicos, de cunho emocional contribuem para o desenvolvimento
de quadros depressivos na população: traumas de infância, estresses emocionais, depressão
pós-parto.

Os principais medicamentos usados para o tratamento de depressão são: Amitrip-
tilina, Ansitec, Cinarzina, Citalopram, Clomipramina, Clonazepam, Daforin, Donaren,
Escitalopram, Exodus, Fluoxetina, Lexapro, Lorax, Lorazepam, Mirtazapina, Paroxetina
e Rivotril.

SAÚDE PÚBLICA E DEPRESSÃO
Ao afirmarmos que a depressão vem tornando-se cada vez mais um dos principais males

do nosso século, podemos consequentemente afirmar que trata-se de uma das demandas
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a serem estudadas detalhadamente no setor de saúde pública. Como o número de pessoas
depressivas vem aumentando, aumentam também os gastos públicos com profissionais e
com medicamentos para um eficaz tratamento. “A Organização Mundial da Saúde (OMS)
estima que hoje, no mundo, 350 milhões de pessoas vivam com depressão. As mulheres
são mais afetadas, e 1 a 2 em cada 10 mulheres têm depressão pós-parto”. (ABELHA,
2014, p. 223).

Além dos gastos relacionados ao tratamento das pessoas depressivas que procuram
diariamente as unidades de saúde, a depressão afeta diretamente as sociedades, à medida
que a estes indivíduos tendem a diminuir sua produtividade no trabalho e prejudicar seus
relacionamentos sociais e familiares.

A depressão torna-se, a cada dia, uma grave questão de saúde pública, atraindo cada
vez mais a atenção das autoridades. Uma doença que inicialmente achava-se que prejudi-
cava apenas as pessoas que a contraiam, agora se demonstra como uma epidemia social. A
depressão não causa prejuízos apenas a pessoa que está doente, mas também a todo o seu
ciclo social, consequentemente, atinge a todos que estão à sua volta. Uma das principais
causas de preocupações dos governos de vários países é o fato da depressão prejudicar o
desempenho profissional das pessoas, todas as outras áreas de sua vida em sociedade e
também sua qualidade de vida. Isso faz com que cada vez mais trabalhadores abando-
nem seus cargos, que muitas vezes são essenciais em uma empresa, danificando, assim, a
condução das atividades econômicas. Porém a grande preocupação pública não se refere
apenas ao âmbito econômico. (VERISSIMO, 2017)

Outro fator que agrava ainda mais a situação da saúde pública no que diz respeito à
depressão, é o fato de que esta doença acomete pessoas de todas as idades, classes sociais,
independente da região.

O transtorno depressivo pode surgir em qualquer fase da vida, desde a infância até a
terceira idade. É uma doença tão comum que estima-se que 12% dos homens e até 25%
das mulheres apresentarão algum grau de depressão ao longo de suas vidas. Esse distúrbio
é duas vezes mais comum em mulheres do que homens e é mais comum em adultos jovens
do que em idosos. (PINHEIRO, 2017).

Conforme define Mourão, (2016, p. 01), “Muitas pessoas vêm passando por um pro-
cesso de enclausuramento, de solidão e de afastamento do convívio social, que muitas
vezes leva a ideias suicidas”. A questão do suicídio, inúmeras vezes desencadeada pela
depressão não tratada, pela depressão que deixa o indivíduo em estado grave de tristeza
e descontentamento com a própria vida, também desencadeia uma série de empecilhos
para o bem-estar das sociedades.

O fator que mais deixa o poder público apreensivo é o fato de que a cada dia o número
de mortes causadas por depressão só aumenta. Os números se mostram alarmantes, princi-
palmente aqueles associados ao suicídio. Segundos dados da OMS (Organização Mundial
da Saúde) mais de 15% dos doentes cometem suicídio. Só na Europa, mais de 45.000
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pessoas cometeram suicídio desde 2004, por hora, a média é de 5 mortes. Nos países de-
senvolvidos há um grande investimento do governo no tratamento de depressivos. Porém
o mesmo não pode ser observado nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.
((VERISSIMO, 2017)

A medida que a depressão interfere no cotidiano de uma sociedade e que gera grandes
gastos para os cofres públicos, podemos afirmar que trata-se de uma problemática a ser
fortemente trabalhada e estudada pelos responsáveis pela saúde pública dos municípios,
estados e do próprio pais.

Os países com poucos recursos, na maioria das vezes, não possuem verba nem para
investir no tratamento, na prevenção de doenças mais “comuns’’ e no atendimento a
população. Com isto, a depressão, que é vista como um mal secundário, é deixada de
lado pelo governo, que prioriza o tratamento de doenças que sejam mais efetivas, tanto
no diagnóstico, quanto no tratamento. Para fazer uma análise mais local, consideremos
de que forma o governo brasileiro lida com essa questão. O pais tem cerca de 10 milhões
de pessoas com depressão. No Brasil há tratamentos eficazes para a depressão, também
há fornecimento de medicamentos e terapias auxiliares. Porém em muitos ambientes de
saúde pública, faltam profissionais especializados para tratar o problema, principalmente
nos municípios mais carentes.(VERISSIMO, 2017)

Percebe-se, desta forma, que a depressão é considerada uma grande problemática da
saúde pública, no Brasil e em inúmeros outros países. Medicamentos caros e, muitas vezes
falta de pessoal habilitado para atenderem as demandas.

Esta realidade prevê a urgência em desenvolverem-se, junto às unidades de saúde,
bem como em meio aos administradores da saúde pública brasileiras, estudos que venham
a desencadear parcerias e projetos que possam oferecer às pessoas depressivas apoio e
tratamento, visando reestabelecer a sua saúde e devolver-lhe a integridade mental e o
gosto pela vida.
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4 Metodologia

A depressão constitui-se em uma doença caracterizada, sobretudo, por distúrbios afe-
tivos, onde a tristeza e a falta de ânimo são predominantes. Tratar a depressão apenas
com medicamentos, é uma prática vastamente utilizada, mas que, nem sempre oportuniza
a cura concreta daquele paciente.

Diante desta perspectiva, a presente pesquisa fora realizada e aplicada junto ESF
Fabrício Daniel Campestrine, localizado no Centro da Cidade de Rodeio, SC. Como os
índices de depressão nesta região do Médio Vale do Itajaí são grandes, sentiu-se a neces-
sidade de transferirmos um olhar atento e um tratamento diferenciado para as pessoas
depressivas atendidas em nossa Unidade de Sáude.

Inicialmente, os profissionais de NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família – de-
senvolveram estudos sobre a depressão de forma geral, bem como, sobre as demandas
atendidas na Unidade. A partir dos números levantados e da necessidade de um trata-
mento diferenciado para a pessoa depressiva, todo a equipe se uniu em prol de ações que
visam não apenas a medicalização do indivíduo com depressão, mas sua reinserção no
ambiente social e recuperação plena.

Através da visão do Programa Mais Médicos que visa a prevenção e o olhar especial
para cada indivíduo com depressão nossa equipe multidisciplinar: psicólogo, educador e
orientador físico, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, bem como da parceria com
demais profissionais da secretaria Municipal como Psiquiatra, coordenador da Terceira
Idade, além do Caps, foram implementadas diversas estratégias visando minimizar os
índices de depressão no município de Rodeio e reestabelecer plenamente a saúde física e
mental das pessoas depressivas atendidas em nossa Unidade de Saúde.

Neste contexto, aplicando a visão de que os remédios não devem ser a única forma de
tratamento da pessoa depressiva, os profissionais acima descritos atuam de forma articu-
lada para atender as demandas e promover a total recuperação das pessoas depressivas.

Durante seus atendimentos a psicóloga busca identificar as origens da depressão, ve-
rificando a qualidade de vida da pessoa atendida, bem como as situações cotidianas que
desencadearam o quadro depressivo. Vale ressaltar que, paralelamente aos atendimentos
psicológicos, o psiquiatra da equipe também realiza seu trabalho, medicando os pacientes
de acordo com suas necessidades.

No decorrer do tratamento os pacientes participam de palestras, rodas de conversa,
atendimento individualizado, sendo orientados a participarem de grupos de caminhada,
atividades físicas diversas, grupos de dança, entre outras práticas que provam a saúde
física e mental dos indivíduos.

Em inúmeros casos, a pessoa depressiva chega às unidades de saúde não somente
com a saúde comprometida, mas também com sua vida social abalada. Muitas vezes, a
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tristeza demasiada e a falta de ânimo fazem com que os indivíduos depressivos percam
seus empregos, afastem seus familiares e amigos, agravando ainda mais a sua situação.
Além disso, o abalo em sua autoestima, acaba refletindo nos próprios cuidados básicos
de higiene, gerando inúmeras situações de desconforto no ambiente social e até mesmo
outras doenças desencadeadas pela falta de cuidados com o organismo.

É frente a esta realidade, que as atividades relatadas no decorrer deste trabalho foram
desencadeadas. Reconhecendo as origens da depressão e aplicando a visão defendida pelo
Programa Mais Médicos, utilizamos uma metodologia diferenciada no tratamento das
pessoas com depressão, sempre percebendo-a como um todo, reestabelecendo sua saúde
física, mental e social.

Essa realidade fora possível através de parcerias, palestras, rodas de conversa, ori-
entação psicológica, programas de atividades físicas desenvolvidos em nosso município,
atividades diferenciadas nos grupos de terceira idade, orientação nutricional junto à nu-
tricionista do Nasf, bem como das consultas e tratamentos realizados pelo psicólogo da
Unidade.
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5 Resultados Esperados

Os estudos relacionados aos índices e tratamentos de pessoas com depressão, apontam
para números alarmantes em nossa sociedade. Infelizmente, a doença que vem sendo con-
siderada um dos males do nosso século, muitas vezes é silenciosa e acaba comprometendo
a saúde física e mental da pessoa depressiva, prejudicando seu convívio social, trabalho e
até mesmo os relacionamentos familiares.

Dados da pesquisa publicada pela revista Exame em treze de setembro de 2016 apon-
tavam para um número de onze milhões de brasileiros depressivos, sendo 7,6% de adultos
no Brasil com depressão. A pesquisa, realizada em 2013 identificou ainda que, em com-
paração com os demais estados, Santa Catarina tem uma média ainda mais negativa,
sobrepondo-se à média nacional, com 12,9% de indivíduos com depressão. Sul do Brasil
apresentou os maiores índices: RS 13,2%, Santa Catarina 12,9% e Paraná 11,7%. Esses
números são significativos, principalmente se compararmos com o Pará que, teoricamente
seria um estado que apresenta maiores problemáticas sociais que o Sul do Brasil, apresen-
tou um índice de 1,6%. Destes 11 milhões de brasileiros depressivos, conforme a pesquisa,
52% fazem uso de medicamentos.

A situação se torna ainda mais complexa quando identificamos que em muitos casos
a depressão é silenciosa e a pessoa depressiva não percebe que está doente, não busca
tratamento imediato, procurando ajuda apenas quando a situação já se encontra bem
agravada.

O Projeto descrito neste trabalho é novo no município de Rodeio, sendo que passa por
uma fase de implementação e até mesmo de adaptação por parte de profissionais da uni-
dade de saúde. A população ainda não preparada para essa mudança de visão devido aos
costumes criados ao longo do tempo bem como as questões culturais, buscando, muitas
vezes, apenas a medicalização, oferecendo resistencia a terapias alternativas. Acreditamos
após a implementação consolidada do projeto haverá uma valorização do trabalho desem-
penhado por todos como modificadores do estilo de vida e de costumes que podem ser
importantes coadjuvantes na promoção de saúde.

Os estudos e ações relacionados à depressão na comunidade atendida aponta para um
número aproximado de 470 pessoas depressivas em um total de 3640 pessoas atendidas
na USF. Infelizmente, a maioria das pessoas atendidas busca apenas receitas de remédios
controlados, acreditando que os mesmos são a solução para a doença e para os conflitos.

As principais causas da depressão na comunidade atendida são: conflitos familiares,
aposentadoria, solidão, maior idade, perda da autonomia, perda do trabalho, baixa da au-
toestima, falta de perspectivas para o futuro. Estas causas refletem em inúmeros conflitos
interiores, que acabam fazendo com que as pessoas se sintam isoladas e sem rumo.

Através da visão de atenção integral de saúde, estamos desenvolvendo um projeto que
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visa a prevenção e recuperação. Desta forma, busca-se a reintegração social da pessoa
depressiva, fazendo com que a mesma retorne à sua rotina reestabelecendo sua saúde
física e mental.

Os profissionais envolvidos nestas ações são: Educador Físico, psicóloga, assistente
social, fisioterapeuta, nutricionista, psiquiatra, além do médico, que poderá identificar a
pessoa com depressão e encaminhá-la para os profissionais que possam contribuir para o
reestabelecimento de sua saúde.

Práticas que contribuem para diminuir os índices de depressão em nosso município e
promover a recuperação significativa dos pacientes são as dinâmicas de grupo, atividades
físicas, reunir as pessoas depressivas em dias específicos para realizar conversas, palestras,
tirar dúvida, identificar a necessidade de novas consultas e abordagens, são formas de
minimizar o número de consultas individuais e ao mesmo tempo, promover a melhoria da
qualidade de vida destes pacientes.

Infelizmente ainda existe grande resistência em nosso município para que este projeto
seja realmente efetivado. No entanto, as mudanças estão acontecendo aos poucos e, com
certeza contribuirão para a melhora da qualidade de vida das pessoas atendidas desta
forma específica, onde a meta é a recuperação integral e não apenas medicalização dos
pacientes.

ESTRATÉGIAS E PARCERIAS PARA MINIMIZAR OS ÍNDICES DE DEPRES-
SÃO NO MUNICÍPIO E OFERECER TRATAMENTOS SIGNIFICATIVOS

Quando tratamos de temas relacionados à saúde pública, a prática de desenvolver par-
ceiras, constitui-se em fundamental iniciativa para diminuir gastos e dar maior significado
aos tratamentos e atendimentos de demandas de uma forma geral. Dentre as doenças que
podem ser tratadas e até mesmo prevenidas entre a população atendida pelos serviços
públicos de saúde é a depressão: A depressão pode ser identificada e tratada na atenção
básica, e, para isso, o treinamento e as campanhas de conscientização são fundamentais,
e não só dos profissionais, mas também da população geral, incentivando a busca por
ajuda. O custo da depressão geralmente é muito alto, e não só em termos de perda mone-
tária; pode custar relacionamentos, empregos, e, não raro, a própria vida. O mais trágico
desfecho da depressão é o suicídio (ABELHA, 2014, p. 38). Na busca de tratamentos que
não apenas curem a pessoa naquele momento, é válido desenvolver estratégias e parcerias,
que possam tratar a pessoa com depressão, buscando devolver a sua qualidade de vida e
restituir-lhe a capacidade de conviver em sociedade de forma ativa e saudável.

Conforme define (MARQUES, 2012): A qualidade de vida é definida como o nível de
prazer na vida de uma pessoa. Em geral, ela é baseada em vários fatores. No mínimo,
as necessidades básicas de uma pessoa devem ser atendidas para que elas tenham uma
elevada qualidade de vida - elas devem estar saudáveis, ter o suficiente para comer e um
lugar para morar. Uma vez que essas necessidades são atendidas, a qualidade de vida
de uma pessoa é determinada pela sua própria personalidade, seus desejos e seu nível de
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realização pessoal. Uma pessoa com uma elevada qualidade de vida tende a se sentir como
se todos os seus desejos e necessidades tivessem sido alcançados. Elas, normalmente, são
felizes e em geral sentem-se como se sua vida fosse boa. Uma pessoa sem qualidade de
vida é deficiente em uma ou várias áreas básicas de sua vida. Por exemplo, os doentes,
aqueles que já não são capazes de cuidar de si mesmos ou fazer atividades que gostam por
causa de restrições físicas, mentais ou financeiras são, frequentemente, considerados com
baixa qualidade de vida. É essa qualidade de vida que deve ser propiciada, ou a menos
facilitada para os pacientes depressivos. Estratégias de saúde pública, desta forma, devem
agir de maneira preventiva e buscar a fonte ou origem da Depressão de forma individua-
lizada. Essa realidade será possível através de ações conjuntas, a serem desenvolvidas por
uma equipe Multidisciplinar para dar suporte em todo esse processo de busca da causa,
tratamento e terapias psicossociais sempre que possível. O equipe do NASF (Núcleo de
Apoio a Saúde da Família), que atua na maioria dos municípios brasileiros, possui em
seu grupo de profissionais, psicólogo, educador e orientador físico, assistente social, nutri-
cionista, fisioterapeuta além de poder contar com outros profissionais contratados pelos
municípios como Psiquiatra, coordenador da Terceira Idade além de Caps e demais pro-
fissionais que os municípios venham a ter e que possam contribuir para a restituição da
qualidade de vida das pessoas com depressão. Os educadores e Orientadores físicos dos
municípios também podem fazer parte desta parceria. A atividade física é fundamental
para a qualidade de vida dos indivíduos, ofertando atividades físicas e de entretenimento
a pessoas que buscam tais serviços. Inclusive podendo formar grupos de caminhada moni-
torada semanal, momentos de lazer, palestras, dança, etc. A atividade física proporciona
inúmeros ganhos ao nosso bem-estar e, portanto, deve estar presente em nosso cotidiano.
Considerando-se a qualidade de vida uma questão de saúde pública, à medida que pessoas
com melhor qualidade de vida geram menos gastos ao estado, devemos estar atentos a
este aspecto também no universo escolar. Geralmente dez ou quinze minutos de atividade
física são suficientes para se sentir os primeiros efeitos.�Os efeitos do poderoso hormô-
nio no nosso organismo são muitos, e todos positivos. Analgésico, calmante, regulador
do sono, controlador dos ataques à geladeira, inibidor do estresse e da ansiedade. Após
a pratica de alguns movimentos mais intenso, a pessoa passa por um sentimento de va-
lorização (VAZ, 2010, p. P.03). É neste contexto que identificamos que não é necessário
horas de exercício ou mesmo atividades intensas, para que o movimento corporal seja be-
néfico a saúde mental e física das pessoas. Pequenas seções de exercícios, no entanto com
uma frequência regular, já são suficientes para manter o corpo e a menta em equilíbrio,
desde que associado com outros hábitos saudáveis, é claro. Os hábitos saudáveis devem
ser estimulados junto às pessoas depressivas visando reestabelecer a sua qualidade de vida
e, consequentemente restituindo sua saúde. É importante desenvolver-se uma visão que
visa não apenas o tratamento medicamentoso e sim de busca da origem, se é inatividade
física, perda do emprego, se sentir inútil, incapaz, falta de objetivos ou algo que o esti-
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mule a sonhar e o encoraje a seguir em frente, superar obstáculos, se reinventar, buscar
atividades prazerosas principalmente nos mais idosos. Ver as dificuldades da vida como
uma oportunidade de crescer e superar e com isso amadurecer e se tornar mais forte,
transformar um limão numa limonada, tirar leite de pedra. Jamais desistir de lutar. Neste
contexto, quando s serviços de saúde atendem um paciente com depressão devem deixar
claro que não estão no consultório para dar remédio e sim cuidar do bem-estar deles e de
suas famílias como estratégia de comprometimento com a qualidade de vida do paciente,
buscando sempre terapias alternativas e dentro das nossas condições.
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