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1. Introdução  

A Depressão é definida como uma patologia que altera e 

compromete o corpo e a mente, afetando principalmente o humor. Se 

caracteriza por tristeza, perda de interesse em atividades e diminuição da 

energia. Outros sintomas são a perda de confiança e autoestima, o sentimento 

injustificado de culpa, ideias de morte e suicídio, diminuição da concentração e 

perturbações do sono e do apetite. Segundo o Ministério da saúde, estima-se 

que, na América Latina, 24 milhões de pessoas sofram com a doença. A 

prevalência (número de casos numa população) da depressão é estimada em 

19%, o que significa que aproximadamente uma em cada cinco pessoas no 

mundo apresenta o problema em algum momento da vida. ¹ 

A Depressão tem sido registrada desde a antiguidade, e descrições 

do que agora, chamamos de transtornos do humor podem ser encontrados em 

muitos textos antigos. A história do Rei Saul, no Antigo Testamento, descreve 

uma síndrome depressiva, assim como a história do suicídio de Ajax, na Ilíada 

de Homero. Cerca de 400 a.C., Hipócrates usou os termos "mania" e 

"melancolia" para perturbações mentais. Por volta do ano 30 EC, Aulus 

Cornelius Celsus descreveu a melancolia em seu trabalho de medicina como 

uma Depressão causada pela "bile negra". ² 

È a quarta principal causa de incapacitação em todo o mundo, e de 

acordo com projeções da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2030 ela 

será o mal mais prevalente do planeta, à frente do câncer e de algumas 

doenças infecciosas. O Brasil lidera, entre os países em desenvolvimento, o 

ranking mundial de prevalência da depressão: 18% da população que 

participou da pesquisa estava deprimida há pelo menos um ano.  

Os dados brasileiros foram retirados de um estudo realizado pelo 

Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo que avaliou a prevalência 

de distúrbios psiquiátricos na região metropolitana da cidade, baseado em 

5.037 entrevistas. O episódio depressivo maior é uma preocupação significativa 

para a saúde pública em todas as regiões do mundo. Esse é um distúrbio sério 

e recorrente, ligado a morbidades médicas, à mortalidade e à diminuição da 

qualidade de vida, alertam, no estudo, os autores, todos eles colaboradores 

das pesquisas mundiais da OMS. A organização projeta que em 2020 a 

depressão será a segunda maior causa de incapacitação no mundo. ³  



Com nosso projeto buscamos oferecer aos pacientes orientações de 

como conviver com doença. O paciente deve ter períodos de sono regular e 

mudar a alimentação e a sua rotina, para realizar exercícios físicos. Comer 

demais ou simplesmente não comer é clássico de quem sofre de depressão, 

mas manter a alimentação saudável é um passo importante para a 

recuperação. Fuja do álcool: Embora a sensação inicial causada pelo álcool 

seja de relaxamento e euforia, o sentimento dura pouco. "Depois que esse 

efeito passar, a pessoa precisará consumir mais álcool, existindo o perigo do 

abuso e até do vício". Volte a ver beleza nas pequenas coisas: ―Quando você 

resgata uma coisa menor, torna mais fácil aproveitar coisas maiores‖.  

A partir do momento que as pequenas belezas da vida estiverem 

mais evidentes, fica mais fácil recomeçar a encarar atividades que um dia já 

foram divertidas. Reconquiste uma boa noite de sono: Pessoas com 

depressão, geralmente, dormem demais ou não conseguem pegar no sono. 4 

Hábitos típicos da depressão podem piorar o quadro da doença: o 

isolamento social e pensamentos negativos afundam ainda mais o depressivo. 

O pior inimigo do depressivo pode ser você mesmo. Por isso, mesmo que o 

doente não assuma essa maneira que se sente, é importante que familiares e 

amigos estejam atentos aos seus sintomas. Ao invés de cair numa cama 

desanimado e triste, lamentando o fato, agir movido pelo princípio seria 

levantar a cabeça e pensar no valor que possuímos, continuando as atividades 

da vida sabendo que qualquer um tem o direito de nos criticar, mas apenas eu 

que permito me considerar menos que os outros. 5 

Várias intervenções psicoterapêuticas foram desenvolvidas para 

tratar a depressão, incluindo abordagens cognitivo-comportamentais, 

interpessoais, humanísticos e psicodinâmicos. Há evidências substanciais de 

que muitos tipos de intervenções psicoterapêuticas têm uma moderada a 

grande efeito. 6 

As desvantagens econômicas estão associadas às depressões e ao 

suicídio. Encontraram-se evidências semelhantes para modificação de efeito 

pela pobreza bairro. Não houve evidência de diferenças substanciais na 

eficácia da intervenção sobre ideação suicida e depressão remissão por 

desvantagem econômica. 7 



Da mesma forma que diabetes, hipertensão arterial ou asma a 

depressão é uma doença que necessita tratamento. Desde psicoterapia, 

terapia de grupo, é intervenções medicamentosas, que é do fato o que a nossa 

equipe de saúde quer oferecer para estes pacientes. Com ajuda de 

especialistas em psiquiatria e psicologias.  

Emoções específicas, tais como nervosismo e depressão surgiram como 

possíveis fatores de risco para o aparecimento do Agudo Miocárdio Infarto. 

Estas emoções podem influenciar a saúde cardiovascular, O interesse na 

associação entre depressão e doenças cardíacas tem se destacado devido ao 

aumento da prevalência e morbimortalidade dessas doenças. 8 

Esse transtorno compromete o cotidiano das pessoas no relacionamento 

social, seja na família, trabalho ou comunidade. Estudos internacionais e 

nacionais mostram que os sintomas de depressão e ansiedade são mais 

prevalentes entre mulheres. Mulheres e pessoas com baixa escolaridade e 

economicamente desfavorecidas possuem maior risco de apresentar 

depressão. Para as mulheres, a depressão é uma forma de expressar 

sentimentos, como a infelicidade num contexto de pobreza e violência.  

Os psiquiatras extrapolam as suas funções clínicas e têm um papel 

na reorganização do cotidiano dessas mulheres "depressão é uma palavra que 

serve para tudo, por exemplo: o alcoólatra, ele está deprimido, o psicótico está 

deprimido, o esquizofrênico está deprimido. É tudo depressão, então senta e 

diz: o meu problema é depressão. A depressão é uma palavra que entrou no 

conceito popular, aceito e as pessoas respeitam e ficou nisso, tudo virou 

depressão. 9 

A depressão pode ser considerada um dos transtornos principais da 

nossa época, até 1960, quando a sua ocorrência na infância e na adolescência 

começou a ser pesquisada, os transtornos de humor eram compreendidos 

como uma condição rara nesta faixa etária.  

Relacionada como a quarta causa mundial de deficiência e o segundo lugar na 

faixa etária compreendida entre 15 a 44 anos, pode-se tornar um problema 

crônico ou recorrente que impossibilita ao sujeito cuidar de si mesmo e de suas 

atividades diárias. 10 

A unidade básica UBS Costa e Silva não se encontra isolada do 

problema, por ser ela uma doença que afeita um número importante de 



pacientes adoecendo-os e ela que ocupa o maior número de consultas ao mês. 

Sendo do interesse da nossa UBS ajudar na solução deste problema de saúde, 

demos nós á tarefa de fazer intervenções e dicas destinadas a ajudar estes 

pacientes conhecer a sua doença e evitar as recaídas. Pelo que em conjunto 

com os médicos das equipes e pessoal da enfermagem e especialistas em 

psiquiatria e psicologia ofertaremos palestras sobre a doença, orientações, 

sugerindo manter o acompanhamento regular no posto, sempre procurar 

serviços de saúde antes os períodos agudos ou iniciais da doença, evitar 

recaídas, estimular-se nas pequenas atividades, nunca abandonar o 

tratamento, oferecer palestras com paciência, compreensão, carinho e respeito 

pelo paciente, e assim eles ganhar o valor perdido pelos preconceitos que a 

doença no fim traz para eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - Objetivos  

 

2.1 - Objetivo geral  

2.1.1- Capacitar aos pacientes para conviver com os sinais e sintomas da 

ansiedade e da depressão.  

 

2.2 - Objetivos Específicos  

2.2.1 - Melhorar o conhecimento geral dos pacientes sobre a sua doença. 

2.2.2 - Orientar sobre os fluxos de atendimento na UBS. 

2.2.3 - Detectar e prevenir precocemente possíveis complicações. 

2.2.4 - Apresentar os direitos do paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologia  

Cenário de estudo  

Serão realizadas palestras educativas e informativas na UBS Costa e Silva, do 

município Campinas. Estas serão feitas no período da tarde, das últimas quarta 

feria do mês, desde as 14 hrs ate as 16 hrs, só uma vez por mês, com uma 

duração de 2 horas cada palestra, durante um período de 4 meses. O objetivo 

será capacitar aos pacientes com diagnóstico de ansiedade e depressão 

coabitar com os sintomas da doença.  

Sujeitos envolvidos  

As atividades serão desenvolvidas com 25 pacientes com diagnóstico de 

ansiedade e depressão, representados por diversos grupos de idades, sendo 

19 mulheres e 6 homens. A equipe de saúde estará formada pela medica, a 

enfermeira, e os agentes comunitários de saúde, a psicóloga e o psiquiatra da 

equipe Amarelo da nossa unidade.  

Estratégias e ações.  

O estudo será dividido em três fases:  

FASE 1: Diagnóstica.  

A partir dos prontuários dos pacientes diagnosticados com a doença será feito 

um primeiro contato onde será explicado o projeto de intervenção e seus 

objetivos. Explicar que serão oferecidas palestras com orientações de como 

lidar com a doença, oferecer informações sobre o aceso á UBS esteja o 

paciente compensado ou não da mesma, instruir eles para agir precocemente 

diante as recaídas, oferecer informações pra eliminar os hábitos de fumar, 

evitar ingerir bebidas alcoólicas, ofereceremos consultas de psicoterapia, 

terapias de grupos, conversas pra aprender hábitos de vida saudável; como 

horário de sono e alimentação. Também recursos encaminhados a aumentar o 

conceito de valorização como ser social. 

FASE 2: Educativa  

Os 25 pacientes vão receber as 4 palestras, eles vão vir na nossa UBS na 

ultima quarta- feira do mês nos horários das 14 hrs ate as 16 hrs, período de 

duas horas. As palestras serão ministradas por todos os membros da equipe 

sendo que cada profissional terá uma responsabilidade de oferecer uma 

palestra cada um, sendo intervenção semanal por um membro diferente 

segundo o tema da semana.  



Primeira semana:  

Melhorar conhecimento geral dos pacientes sobre a ansiedade e a depressão.  

Segunda semana:  

Orientar vias de aceso a UBS segundo as crises do paciente.  

Terceira semana:  

Detectar e agir de forma precocemente diante as recaídas.  

Quarta semana:  

Conversar sobre os valores humanos diante da doença.  

FASE 3: Avaliação.  

O nosso objetivo será avaliar só as três primeiras semanas de palestras onde 

se farão perguntas aos pacientes no principio de segunda palestra sobre o 

aprendido na primeira palestra, no principio da terceira palestra o aprendido na 

segunda palestra e no principio da quarta o aprendido na terceira palestra e a 

quarta ficara como uma complementação das ocorrências vividas nas suas 

vidas, episódios de não compensação e ações que realizaram pra sair adiante 

nestes casos, vivencias da vida atual, memorias de eventos alegres e tristes de 

pacientes conhecidos ou deles mesmo. Os pacientes serão apresentados com 

estímulos e elogios verbais que ajudem eles continuar adiante com a melhora 

da sua doença.  

 

 

 

 

Resultados esperados. 

 

Sendo esta doença que abrumada tanto a vida de nossos pacientes 

acreditamos que o nosso objetivo será obtido. A nossa equipe encontra-se 

envolvida em aliviar os sintomas dos nossos pacientes e melhorar seu estado 

de ânimo, pelo que com o nosso estudo esperamos obter os seguintes 

resultados: 1. Aumentar o nível de conhecimento dos pacientes sobre a sua 

doença, 2. Diminuir as incidências das crises e as recaídas, 3. Diminuir a 

terapia medicamentosa substituindo-a pela psicoterapia reabilitadora, 4. Elevar 

a autoestima e o conceito de ser humano esquecido por eles, 5. Fortalecer a 



relação médico paciente, 6. Incentivar novos hábitos e estilos de vida saudável 

que ajudam com o bom evoluir da doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma  

Atividades 

2015 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Elaboração  

do Projeto  

X       

Identificação  X      



da População  

Estudo da  

Literartura  

X X X X X X 

Implantação  

do Trabalho  

 X X X X  

Discussão e  

Analises dos  

Resultados  

  X  X  

Revisão e  

Digitalização  

    X  

Entrega do  

Trabalho  

Final  

     X 

Avaliação na  

Comunidade  

     X 
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