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RESUMO 
 

A ansiedade generalizada promove uma desordem nos sentimentos que por muitas 
vezes o indivíduo não consegue controlar sem a ajuda de um profissional da saúde e 
passa a interferir nas atividades diárias, na vida em família, social e profissional. A 
proposta deste trabalho originou-se mediante a alta prevalência de usuários com 
sintomas de ansiedade generalizada na Unidade de Saúde Rosete Andrade do 
município de Penedo, Estado de Alagoas.  Além disso, a doença é sub diagnosticada 
e grande parte dos usuários faz uso indiscriminado de medicamentos, sem 
acompanhamento profissional e, portanto, sem o tratamento efetivo. Desta forma, este 
trabalho tem o objetivo de elaborar um plano de intervenção que possa contribuir com 
a melhora do tratamento e acompanhamento de usuários com Transtorno da 
Ansiedade Generalizada na Unidade da Saúde da Família Rosete Andrade, no 
município de Penedo, de maneira a oferecer aos usuários orientação, diagnóstico, 
incentivo a adesão ao tratamento e controle do transtorno da ansiedade generalizada. 
Contudo, este projeto mostra-se relevante uma vez que a qualidade de vida destes 
usuários fica prejudicada pois não há tratamento e acompanhamento efetivos. E 
também, a vida social, familiar e profissional destes usuários fica prejudicada. Sendo 
assim, intervir neste problema mostra-se necessário bem como estabelecer 
estratégias para despertar a consciência dos usuários sobre a importância da adesão 
ao tratamento e o acompanhamento profissional em todo o processo terapêutico. O 
público alvo do projeto serão todos os usuários que apresentam sintomatologia e os 
que estão em tratamento Transtorno da Ansiedade Generalizada. Os participantes 
serão convidados para participarem de reuniões na unidade básica de saúde cuja 
finalidade será ajudá-los a conhecer essa doença e como identificar os sintomas e 
assim, motivá-los a aderir o tratamento com acompanhamento adequado na unidade. 
 
Palavras-chave: Transtorno da Ansiedade Generalizada. Ansiolíticos. Terapias 
complementares. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT  
 

Generalized anxiety promotes a disorder in feelings that the individual cannot control 
without the help of a health professional and begins to interfere in daily activities, 
family, social and professional life. The purpose of this study originated through the 
high prevalence of users with symptoms of generalized anxiety in the Rosete Andrade 
Health Unit of Penedo, State of Alagoas.  In addition, the disease is underdiagnosed 
and most users make indiscriminate use of medications, without professional follow-
up and, therefore, without effective treatment. Thus, this work aims to develop an 
intervention plan that can contribute to the improvement of treatment and follow-up of 
users with Generalized Anxiety Disorder at the Rosete Andrade Family Health Unit, in 
the municipality of Penedo, in order to offer users guidance, diagnosis, incentive to 
adhering to treatment and control of generalized anxiety disorder. However, this project 
is relevant since the quality of life of these users is impaired because there is no 
effective treatment and follow-up. Also, the social, family and professional life of these 
users is impaired. Thus, intervening in this problem is necessary as well as establishing 
strategies to awaken users' awareness about the importance of treatment adhering 
and professional follow-up throughout the therapeutic process. The target audience of 
the project will be all users who have symptoms and those who are undergoing 
generalized anxiety disorder treatment. Participants will be invited to participate in 
meetings in the basic health unit whose purpose will be to help them know this disease 
and how to identify the symptoms and thus motivate them to adhere to the treatment 
with appropriate follow-up in the unit. 
 
 

Key words: Generalized Anxiety Disorder. Anxiolytics. Complementary therapies  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE PENEDO - AL 

 
Penedo é um município brasileiro do Estado de Alagoas localizado ao sul do 

Estado, às margens do Rio São Francisco, na divisa com o Estado de Sergipe, possui 

uma área total de 689,269 km². Sua população estimada em 2004 era de 65.429 

habitantes. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

estima-se uma população em 2017 era de 64.497 habitantes. O município possui um 

clima tropical úmido,  

Sua principal fonte de renda provem da atividade primária, com o coco, o 

arroz, a pesca e a cana-de-açúcar. 

A cidade de Penedo foi incluída como um dos sete destinos turísticos pelo 

fórum mundial de turismo de 2005 do Movimento Brasil de Turismo e Cultura (MBTC). 

O MBTC, é uma iniciativa de ação contínua, que tem como missão estimular o 

desenvolvimento local sustentável através do turismo e da valorização da cultura. As 

ações e iniciativas do fórum são identificadas pela marca destinai-os.  

Segundo IBGE hoje o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH está na 

média de 0,63, de modo que o Produto Interno Bruto - PIB está em torno de R$ 848 

811,03 mil, sendo o PIB per capita de R$ 13 202,44  

O IDH é considerado médio e isso traz consequências múltiplas que vão 

desde a área de educação, alimentação e principalmente na saúde. 

A persistência da desigualdade e de seus efeitos negativos, aliados à 

expectativa de mais um ano de recessão, principalmente ao que tange a saúde cria 

um cenário preocupante no Estado que não evolui pelo oitavo ano consecutivo. É 

possível que o prolongamento da crise atual afete o desenvolvimento humano 

brasileiro, e infelizmente isso causa uma grande preocupação em todos os 

profissionais da saúde, haja vista que, sabe-se que nenhum país dorme numa posição 

e acorda na outra.  

 
1.2 O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE  

 

O sistema municipal de saúde de Penedo está dividido em distritos sanitários, 

com seus respectivos pontos de atendimentos que são as Unidades Saúde da Família 
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(USF). As USF são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, onde estão 

distribuídas as equipes de estratégia da saúde da família apoiada pelos CAPS, conta 

também com o apoio do Hospital Regional. As emergências são representadas pelas 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e hospital municipal, além das farmácias 

distritais.  

Hoje o município possui duas clínicas conveniadas, uma clinica geral e uma 

clinica de atendimentos psicológicos e psiquiátricos, ocorre que estas duas redes 

conveniadas são localizadas no centro da cidade, o que dificulta um pouco o 

atendimento, pois os mesmos precisam de apoio para se deslocarem do USF até as 

clinicas para realizar exames e tratamento. 

 

1.3 ASPECTOS DA COMUNIDADE  

 

O território da equipe, aspectos da comunidade/área onde atua sua equipe; 

aspectos sociais, serviços básicos (coleta de lixo, esgoto, sanitário), apoios sociais 

(escolas, creches, associações, etc). 

A arquitetura do município atrai visitas numerosas de turistas. A Igreja de 

Santa Maria dos Anjos é uma das obras primas mais visitadas. O MBTC, é uma 

iniciativa de ação contínua, que tem como missão estimular o desenvolvimento local 

sustentável através do turismo e da valorização da cultura. As ações e iniciativas do 

fórum são identificadas pela marca destinations. E como dito a cidade do Penedo foi 

lançada como um destes destinos turísticos. 

Penedo é uma cidade a beira de um dos principais rios brasileiros, São 

Francisco, como sempre a população de maioria católica sempre acontece festejos 

do gênero, assim estamos falando da maior festa das cidades ribeirinhas do Velho 

Chico, a Festa de Bom Jesus dos Navegantes. Esta cidade tem muitos pescadores e 

a partir dos dias 9 a 18 de janeiro a cidade vive em festa com a população de outros 

municípios, como Igreja Nova e Porto Real do Colégio. 

A cidade se enfeita,a população sai de casa e se anima em uma das grandes 

festas da região sul de Alagoas são vários blocos que animam a cidade. Os mais 

famosos são Batuqueiros de Penedo, Legião de Amigos e Raquel (que existe há 

setenta anos). 
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Sua principal fonte de renda provem da atividade primária, com o coco, o 

arroz, a pesca e a cana-de-açúcar. O município possui diversas escolas entre elas 

municipal estadual e particulares e técnicas, e uma Universidade Federal. 

 

1.4 A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSETE ANDRADE 

A comunidade atendida pela Unidade de Saúde da Família Rosete Andrade é 

de aproximadamente quatro mil pessoas, e presta aos pacientes os serviços de: 

indivíduos em geral; atenção básica; acompanhamento do pré-natal de risco habitual; 

vigilância sanitária; serviço de prontuário de paciente e farmácia. 

Nestes termos atende as demandas relacionadas a ações de promoção, 

prevenção de tratamento relacionada à saúde da mulher, da criança, saúde mental, 

planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal, e cuidado de doenças crônicas 

como: diabetes e hipertensão, visitas domiciliares, palestras educativas, curativos, 

vacinas, inalações. E assim podemos garantir a nossa comunidade atendimentos e 

proporcionar saúde de mais qualidade.   

 

1.5 A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) 

ROSETE ANDRADE – SEU FUNCIONAMENTO E O DIA A DIA DA EQUIPE 

A equipe é formada por 17 profissionais sendo eles: medico, enfermeiro, 

dentista, auxiliar de cirurgião dentista, agente comunitário de saúde, técnico em 

farmácia, técnico de enfermagem e secretaria. 

O Funcionamento da USF é das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 

17h00min. 

A unidade básica de saúde oferece atendimentos básicos como: pediatria, 

ginecologia, clínica geral, enfermagem e odontologia. 

A USF inicia seus atendimentos as 7h00min, onde inicialmente é realizada a 

triagem por ordem de agendamento, em seguida inicia-se as consultas médicas, de 

enfermagem, imunização, consultas com o Dentista e retirada de medicamentos. 

Após a consulta os pacientes passam pela triagem novamente para serem 

orientados a respeitos de exames e medicações prescritas pelos médicos. 

O atendimento na unidade consiste em demanda espontânea, pré-natal, 

puericultura, preventivo de câncer de mama e ginecológico, atendimento individual a 
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hipertensos e diabéticos, atendimento individual aos tabagistas, visita domiciliar 

vacinação. 

 

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

  Ao realizar um levantamento dos principais problemas de saúde presentes na 

população de nosso território de atuação foi observada hipertensão, diabetes mellitus 

e doenças músculo esqueléticas. Além dessas doenças é notória a presença muito 

marcada de transtornos relativos à psiquiatria e suas dificuldades de tratamento de 

controle. Observa-se um elevado número de usuários da USF unidade Rosete 

Andrade com sintomas de ansiedade generalizada, com a doença subdiagnosticada 

e em uso indiscriminado de medicamentos. O acompanhamento profissional é parcial, 

portanto, não há tratamento efetivo. 

 

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

 

Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde Rosete Andrade, Unidade Básica de 

Saúde Rosete Andrade, município de Penedo, Alagoas. 2020.  

 

Problema Importância Urgência (0 a 10) Capacidade de 

enfrentamento da 

equipe 

Aumento excessivo de busca por 

tratamento para transtorno de 

ansiedade generalizada (TAG), 

sem tratamento, sem 

acompanhamento e fazendo uso 

de medicação sem prescrição 

médica. 

Alta 9 Parcial 

Aumento de hipertensos e 

diabéticos 

Alta 7 Parcial 

Aumento do caso de Gestação 

na adolescência 

Alta 7 Parcial 

Aumento de Sífilis; Alta 6 Parcial 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
A ansiedade é um sistema de defesa inerente a todos os seres humanos que 

ajuda a preparar o organismo para as adversidades normais da vida, entretanto, a 

ansiedade generalizada promove uma desordem nos sentimentos que por muitas 

vezes o indivíduo não consegue controlar sem a ajuda de um profissional da saúde 

(FLANNERY-SHROEDER, 2011).  

O transtorno de ansiedade generalizado ocorre quando a ansiedade persiste 

por longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades diárias e na vida em 

família, social e profissional. (FLANNERY-SHROEDER, 2011).  

Os quadros psiquiátricos mais comuns são os transtornos de ansiedade e a 

prevalência desses é de 9% para as crianças e 15% para os adultos (KAPLAN; 

SADOCK; GREBB, 2011). 

No que diz respeito ao tratamento, há medicamentos e alternativas eficazes 

para melhorar o Transtorno de Ansiedade Generalizada - TAG como a terapia-

cognitiva-comportamental que instrui ao usuário a lidar com esse transtorno 

(BORKOVEC; RUSCIO, 2001). O objetivo da terapia-cognitiva-comportamental é a 

redução da frequência, intensidade e duração dos episódios de preocupação que 

levariam a uma diminuição do quadro associada aos pensamentos ansiosos 

automáticos da ansiedade generalizada (BORKOVEC; RUSCIO, 2001). 

Visto que os transtornos psiquiátricos são frequentes na população geral, a 

proposta desse trabalho originou-se mediante a alta prevalência de usuários com 

sintomas de ansiedade generalizada na Unidade de Rosete Andrade. A patologia é 

subdiagnosticada e grande parte dos usuários faz uso indiscriminado de 

medicamentos, sem acompanhamento profissional e, portanto, sem o tratamento 

efetivo. Desta forma, este trabalho tem o objetivo de intervir nesta realidade de 

maneira a oferecer aos usuários orientação, diagnóstico, incentivo a adesão ao 

tratamento e controle do transtorno da ansiedade generalizada. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo geral 

 
Elaborar um plano de intervenção que possa contribuir com a melhora do 

tratamento e acompanhamento de usuários com Transtorno da Ansiedade 

Generalizada e inserção da família como apoio impar no tratamento da doença e na 

Unidade da Saúde da Família Rosete Andrade, no município de Penedo, estado de 

Alagoas.  

 
 
3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar o levantamento dos usuários da USF com Transtorno da Ansiedade 

Generalizada – TAG 

 Realizar o levantamento do número de paciente que fazem o uso 

indiscriminado de medicamentos. 

Desenvolver um projeto de tratamento com base nas Práticas Integrativas e 

Complementares para os usuários que apresentam TAG. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

Para o desenvolvimento do Plano de Intervenção foi identificado o problema a 

ser priorizado através do método de Estimativa Rápida, entrevistas com informantes 

chaves, discussão com a equipe de saúde para o diagnóstico de saúde, observação 

da área ativa e fontes do SIAB, no caso em questão foi o Transtorno da Ansiedade 

Generalizada(TAG), para o qual se registra uma descrição, explicação e seleção de 

seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico 

Situacional-PES, tendo como referencial teórico Campos e Santos(2010). 

Para subsidiar o referencial teórico sobre o tema proposto foi realizada revisão 

da literatura por meio de levantamento bibliográfico de textos, livros, artigos científicos. 

Foi buscado informações no próprio posto e também junto à secretaria de saúde. A 

revisão bibliográfica foi feita nas bases LILACS, BVS, MEDLINE e SCIELO, artigos 

nos periódicos do CEBES, entre outros, utilizando-se os seguintes descritores: 

transtorno de ansiedade, ansiolíticos, terapias complementares. 

 Os beneficiados diretamente serão os pacientes que retornaram a UBS com as 

mesmas queixas após tratamento especializado, principalmente portadores de 

turbulências mentais, tratamento de ansiedade. De uma forma indireta toda rede de 

saúde se beneficia, uma vez que a melhora do quadro, devido à intervenção proposta, 

poderá diminuir evoluções de mau prognóstico evitando e ou diminuindo a 

necessidade de atendimento cada vez mais especializado. 

DESENHO DA OPERAÇÃO 

 Foi exposto durante reunião de equipe o problema e a intenção do 

programa de intervenção para solucioná-lo ou minimizá-lo.  

 Foram selecionados pacientes com os seguintes critérios: diagnóstico com 

indicação para uso de terapias complementares, ser capaz de ler e 

interpretar o questionário aplicado, ter disponibilidade de consulta semanal, 

não ter receio com dança, concordar em participar e estar ciente de que 

poderia desistir de dar continuidade assim que desejasse.  

 Reorganização da agenda médica, distribuindo seis pacientes durante a 

semana e disponibilizado meio turno para as sessões de quatro pacientes 

semanalmente.  

 Realização de uma rifa onde as agentes comunitárias de saúde em campo 
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se comprometeram por vender e arrecadar para o levantamento do capital 

necessário, para confecção das roupas.  

 
Também serão estabelecidas parcerias com os agentes comunitárias de 

saúde, que irão fazer a ponte com os pacientes e com costureiras da área, através da 

confecção de roupas de dança e apoios para as sessões. 

Espera-se como resultado das intervenções uma otimização do Acolhimento 

e melhoria das doenças mentais da população por meio do desenvolvimento das 

Práticas Integrativas e Complementares a exemplo das danças típicas locais e assim 

reduzir a quantia de medicamentos utilizado pelos pacientes em seus tratamentos. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
 

A concepção de saúde envolve demandas inerentes tanto às necessidades 

básicas, quanto aos desejos do ser humano. Para tanto, as diretrizes e princípios do 

Sistema Único de Saúde – SUS dispõe de um conjunto de estratégias e atos visando 

a prevenção de doenças e seu agravamento; promoção da saúde e bem-estar 

completo. Isto é, a compreensão de que o indivíduo é um ser integral, corrobora com 

a ideia de inseparabilidade do corpo e mente. Atinente a esta visão, a Política Nacional 

de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) alia: 

 

 (...) ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo 

terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a 

sociedade. (...) visão ampliada do processo saúde doença e a 

promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado 

(Brasil, 2015, p.13). 

 
 

O Transtorno da Ansiedade Generalizada (TAG) é um dos transtornos 

psiquiátricos mais subdiagnosticados. Raramente os pacientes procuram diretamente 

um profissional de saúde mental, preferindo o clínico geral ou médicos de outras 

especialidades. A queixa predominante é de sintomas físicos vagos e que não 

caracterizam uma enfermidade bem definida uma vez que a ansiedade generalizada 

por muitas vezes passa despercebida e é confundida com outras doenças. Usuários 

que por conta própria ou por orientações de outras pessoas fazem uso indiscriminado 

de medicamentos. 

O tratamento dessa doença se vê muitas vezes prejudicada uma vez que a 

pessoa acredita estar passando por um momento de nervosismo, ou estresse que 

poderia ser revertido com o passar de alguns dias. Porém, pela intensidade e 

repetição do quadro não surgem melhorias. É muito importante que a pessoa procure 

assistência médica e psicoterapêutica para que possibilite tratá-lo desde sua etiologia. 

Deste modo, é possível controlar e amenizar o nível de ansiedade (GIOVANNI et al., 

2006). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a busca por tratamentos 

tradicionais como a Medicina Tradicional Chinesa, Medicina Ayurvédica, Homeopatia, 

terapias corporais, energéticas etc estão aumentando anualmente (OMS, 2013-2014). 
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Baseado nessa nova demanda e atualizando o último texto publicado em 2002 sobre 

este tema, a OMS lança em 2013 "Estratégia da OMS sobre Medicina tradicional 

"(OMS, 2014-2023), um texto atualizado propondo ajudar as autoridades sanitárias a 

encontrar soluções que propiciem uma visão mais ampla em relação ao melhoramento 

na saúde e na autonomia dos pacientes apoiando os Estados membros a 

aproveitarem a contribuição que a Medicina Tradicional pode dar a saúde, ao bem 

estar e a atenção centrada na pessoa. Promovendo a utilização segura e eficaz da 

medicina tradicional mediante a regulamentação de produtos, práticas e profissionais. 

No Brasil, com o esforço em padronizar as experiências já em curso nos 

Municípios e Estados nas áreas integrativas e para garantir a integralidade e 

acessibilidade na Atenção Básica, o Ministério da Saúde define e incorpora no âmbito 

do SUS o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPICS) 

(BRASIL, 2015). 

O processo de implantação do SUS, no Brasil tem contemplado diferentes 

propostas de mudanças na organização de serviços de saúde com vista a 

integralidade da assistência, incluindo para isso práticas integrativas em saúde como 

a acupuntura, homeopatia e fitoterapia, que são práticas mais humanizadas, que 

rompem com uma lógica biologista, centrado na doença para um olhar ampliado sobre 

o sujeito, como uma proposta de ampliação do cuidado, da prevenção e da promoção 

na Atenção Básica à Saúde. (FLANNERY-SHROEDER, 2011).  

Porém várias dificuldades ainda persistem no âmbito da gestão do setor de 

saúde, entre elas a formação dos profissionais de saúde, sendo necessária a quebra 

do paradigma do domínio da área de enfermidade, do tecnicismo e do biologismo. 

(GIOVANNI et al., 2006). 

Em março de 2017, foi publicada a Portaria Nº 849, a qual amplia o leque de 

terapias comtempladas na 971/2006, incluindo a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, 

Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, 

Reflexoterapia, Reiki, Shantala e Terapia Comunitária Integrativa. Esta Portaria, 

portanto, atende às diretrizes da OMS e visa avançar na institucionalização das PICs 

no âmbito do SUS. 

Os benefícios das PICs estão relacionados com a redução da dor, melhora da 

qualidade do sono, diminuição da tensão muscular, melhora da imunidade e redução 

do estresse. Na esfera psíquica, há uma importante redução da ansiedade e melhora 
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de quadros depressivos. Enfatiza-se a necessidade de uma mudança no estilo de 

vida, prática de atividades físicas e uma atenção na escolha nutricional. (GIOVANNI 

et al., 2006). 

O uso das PICs, torna-se uma oportunidade para o paciente participar e ser o 

corresponsável no processo de melhora do seu quadro clinico, com a possibilidade de 

reduzir medicações e evitar efeitos colaterais. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

A proposta refere-se ao problema sobre o elevado número de usuários com 

TAG que são diagnosticados na USF de Rosete Andrade e assim encaminhados para 

tratamento, ocorre que além do número amplo diagnosticado todas as semanas, os 

pacientes após tratamento também costumam voltar com os mesmo sintomas, assim 

trabalharemos aqui com descrição, explicação e descrição de seus nós críticos, 

conforme o Planejamento Estratégico Simplificado. 

6.1 Descrição do problema selecionado  
 

 Aumento do caso de Gestação na adolescência; 

 Aumento de Sífilis; 

 Aumento de hipertensos e diabéticos 

 Aumento excessivo de busca por tratamento de TAG, sem tratamento, 

sem acompanhamento e fazendo uso de medicação sem prescrição 

médica. 

6.2 Explicação do problema selecionado  
 

A partir do diagnostico situacional foi possível reconhecer dentro da Unidade 

de Saúde da Família Rosete Andrade que é comum Aumento do número de usuários 

com TAG, sem acompanhamento e tratamento eficaz. 

Ocorre ainda que muitos pacientes que chegam até a unidade para sua 

primeira consulta, já nos buscam com a intenção de receitemos o medicamento que 

eles pegaram emprestado de um amigo ou vizinho e assim querem dar continuidade 

ao uso sem saber de fato o problema que possuem. 

6.3 Seleção dos nós críticos   
 

 Falta de conhecimento do usuário do serviço de saúde sobre a TAG; 

 Falta de espaço para atividades físicas; 

 Abandono do tratamento ou uso abusivo de medicamentos; 

 Processo de trabalho da equipe de saúde inadequado sobre o tratamento da TAG; 

 Falta de conhecimento do TAG pela família. 

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

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

gestão  
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Quadro 2 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1-  falta de conhecimento do usuário do serviço de 

saúde sobre a TAG” relacionado ao problema “Transtorno de Ansiedade 

Generalizada”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da 

Família Rosete Andrade, do município de Penedo, estado de Alagoas, 2020. 

 

NÓ CRÍTICO 1 FALTA DE CONHECIMENTO DO USUÁRIO DO SERVIÇO DE 

SAÚDE SOBRE A TAG 

6º passo: operação  Aumentar o número de usuário em adesão ao tratamento 

6º passo: projeto Sensibilizar a equipe e estimular para que oriente o paciente.  

Realizar atividades educativas e de apoio de forma planejada e 

organizada para melhorar o conhecimento do usuário sobre a 

TAG. 

6º passo: resultados 

esperados 

Equipe de saúde segura e motivada para trabalhos educativos; e 

Conseguir maior apoio do tratamento pela família e melhor 

adesão do indivíduo. 

6º passo: produtos esperados Entregar cartilhas com orientações a unidade ou pelos ACS, ou 

promover visitas domiciliares. 

Desenvolver atividades de promoção e apoio para os usuários 

com TAG. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo:  Organização das atividades da equipe 

Financeiro:  Recursos audiovisuais, panfletos, materiais para 

capacitação.  

Político: Apoio e sensibilização dos gestores. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo:  ACS, enfermeiro e técnico de enfermagem favoráveis. 

Político:  Prefeitura indiferente, Secretaria de Saúde favorável. 

Financeiro:  Recursos audiovisuais, panfletos, materiais para 

capacitação. 

8º passo: controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Médico, ACS e enfermeiro 

9º passo; acompanhamento 

do plano - responsáveis e 

prazos 

Médico, ACS e enfermeiro, prazo de 3 meses. 

10º passo: gestão do plano: 

monitoramento e avaliação 

das ações 

Médico, ACS e Enfermeiros. 
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Quadro 3 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2 - falta de conhecimento do TAG pela família” relacionado 

ao problema “Transtorno de Ansiedade Generalizada”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Rosete Andrade, do município de 

Penedo, estado de Alagoas, 2020. 

 

NÓ CRÍTICO 2  

6º passo: operação 

(operações)  

 Melhorar o conhecimento do usuário e da família. 

6º passo: projeto  Realizar atividades educativas e de apoio de forma planejada e 

organizada para melhorar o conhecimento sobre a TAG. 

Sensibilizar a equipe e estimular para que oriente a família. 

6º passo: resultados 

esperados 

Equipe de saúde segura e motivada para trabalhos educativos. 

Conseguir maior apoio do tratamento pela família e melhor 

adesão do usuário 

6º passo: produtos esperados  Entregar cartilhas com orientações na unidade ou pelos ACS, ou 

Promover visitas domiciliares. 

Desenvolver atividades de promoção e apoio para as famílias e 

Usuários com TAG. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo:  Organização das atividades da equipe 

Financeiro:  Recursos audiovisuais, panfletos, materiais para 

capacitação.  

Político: Apoio e sensibilização dos gestores. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo:  ACS, enfermeiro e técnico de enfermagem favoráveis. 

Político:  Prefeitura indiferente, Secretaria de Saúde favorável. 

Financeiro:  Recursos audiovisuais, panfletos, materiais para 

capacitação. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Médico, ACS e enfermeiro 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médico, ACS e enfermeiro, prazo de 3 meses. 

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

Médico, ACS e Enfermeiros. 
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Quadro 4 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3 -  processo de trabalho da equipe de saúde inadequado 

sobre o tratamento da TAG” relacionado ao problema “Transtorno de Ansiedade 

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

Rosete Andrade, do município de Penedo, estado de Alagoas, 2020. 

 

NÓ CRÍTICO 3 PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE DE SAÚDE 

INADEQUADO SOBRE O TRATAMENTO DA TAG 

6º passo: operação 

(operações)  

  

6º passo: projeto  Capacitação da equipe para atender os usuários com TAG e 

suas famílias. 

6º passo: resultados 

esperados 

Orientação, capacitação da equipe na assistência a TAG e 

melhora da parceria com o CAPS. 

6º passo: produtos esperados  Desenvolver processos de trabalho para o acompanha mento do 

TAG. 

Desenvolver atividades de promoção e apoio para as famílias e 

usuários com TAG. 

6º passo: recursos 

necessários 

Cognitivo:  Adesão da equipe e desenvolver mecanismos dentro 

do processo de trabalho com orientações de recursos 

audiovisuais e de impressos para a capacitação. 

Financeiro:  Recursos audiovisuais, panfletos, materiais para 

capacitação. 

Político: Apoio e sensibilização dos gestores. 

7º passo: viabilidade do plano 

- recursos críticos  

 

Cognitivo:  ACS, enfermeiro e técnico de enfermagem favoráveis. 

Político:  Prefeitura indiferente, Secretaria de Saúde favorável. 

Financeiro:  Recursos audiovisuais, panfletos, materiais para 

capacitação. 

8º passo: controle dos 
recursos críticos - ações 
estratégicas 

Médico, ACS e enfermeiro 

9º passo; acompanhamento 
do plano - responsáveis e 
prazos 

Médico, ACS e enfermeiro, prazo de 3 meses. 

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

Médico, ACS e Enfermeiros. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Em nossa área adscrita observamos que há um grande número de indivíduos 

já diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, muitos dos quais utilizam 

medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. Há também uma superestimação do 

problema, pois muitos pacientes utilizam drogas para tratamento da ansiedade e o 

que apresentam é algum distúrbio do sono.  

Temos aproximadamente 90 pacientes registrados como portadores de 

transtorno de ansiedade, o qual corresponde a 3% da nossa população total, estando 

abaixo da média mundial. Na prática observamos que existem mais casos, os quais 

ainda não foram diagnosticados. 

Analisando nossa rotina como profissional de saúde observamos que a 

ansiedade é um problema com grande relevância, não somente pela sua frequência, 

mas também pelo prejuízo pessoal, no trabalho e muitas vezes orgânico que esses 

pacientes possuem.  

Por isto decidimos ir mais além da terapia, implementando práticas 

integrativas por meio de dança de roda e descobrimos várias práticas alternativas que 

dão bons resultados para estes pacientes, muitas ainda estão sendo estudadas, mas 

inicialmente já possuem bons efeitos terapêuticos. 
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