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RESUMO

A depressão é descrita por muitos autores como o mal do século, sobretudo pelo aumento
exponencial do número de indivíduos em sofrimento mental nas últimas décadas. No paciente
crônico o quadro depressivo, além de reduzir a qualidade de vida pode impactar negativamente
o controle das doenças crônicas. O objetivo do presente projeto de intervenção foi propor
estratégias visando a redução da prevalência de depressão em usuários crônicos assistidos pela
Unidade Básica de Saúde Ibirapuera, no município de Sinop, Mato Grosso, Brasil. Foram
propostas ações de sensibilização da equipe assistencial e profissionais do Centro de Atenção
Psicossocial do município, orientação da equipe assistencial sobre o projeto de intervenção,
realização de palestras e dinâmicas educativas com a população, além da reestruturação dos
processos envolvidos com o cuidado assistencial propriamente dito. Também foi proposto a
criação de um grupo de convivência. Foram realizadas 02 reuniões de sensibilização da equipe
de saúde. A busca ativa resultou em cadastro de 16 usuários portadores de Doenças Crônicas
não Transmissíveis com sinais e sintomas depressivos, que tiveram consultas e elaboração do
Plano Terapêutico Individual. Seis usuários foram encaminhados ao psiquiatra, por ter sido
identificado um quadro de depressão grave, com ideação suicida. Foram realizadas até o
momento 03 palestras educativas, com participação de 75 usuários. Pode-se considerar que os
objetivos propostos foram parcialmente alcançados, visto que, alguns usuários não foram
receptivos às visitas domiciliares, recusando-se a responder aos questionamentos dos ACS, e
ainda resistem na adesão adequada ao tratamento. Entretanto, quanto à equipe de saúde, os
objetivos foram plenamente atingidos, com a sensibilização dos profissionais, mudança nos
processos de trabalho, e maior empatia, acolhimento e humanização. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Atenção Primária / Saúde da Família, Doenças Crônicas, Promoção
da Saúde.

DESCRITORES:DEPRESSAO, DOENCAS CRONICAS, ATENCAO BASICA A
SAUDE..
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1. INTRODUÇÃO

A depressão é conhecida como um “sofrimento psíquico” manifestada devido aos transtornos
biopsicoafetivos. A literatura ainda revela que a depressão tem origem multifatorial, ou seja,
uma combinação de desequilíbrios biológicos, psicológicos e ambientais, que determina a
extensão e gravidade de cada caso. Ressalta-se que a depressão pode acometer pessoas
independente de idade, sexo, cor e classe social, sendo considerado um problema de saúde
pública (COSTA et al, 2014).

A presença de comorbidades crônicas e a depressão têm relações extremamente estreitas, visto
que a depressão, tem como fatores predisponentes: biológico, ambiental/familiar, e
psicológico. Ser diagnosticado com doença crônica, afeta todas estas variáveis. Com o
comprometimento biológico próprio do processo patológico o paciente apresenta redução das
funções metabólicas, mudanças drásticas em seu estilo de vida e uma série de condições que
comumente abalam seu estado psíquico (NUNES et al, 2014; FINGER et al, 2011).

Segundo Negreiros e Siqueira (2016) patologia de cronicidade é aquela doença lenta que
ocorre em um período longo, e que não possui tratamento para cura total. Elas se mostram com
avanço rápido, causando grande número de óbito mundial. Atualmente, as doenças crônicas,
são as responsáveis por maior número de mortes no Brasil, em comparação às doenças agudas.
Em 2009 houveram cerca de 72,4% de mortes em razão de doenças crônicas, com
predisposição de aumento. Atualmente os programas de saúde tem voltado a atenção para este
tipo de doenças pois as taxas de morbimortalidade cresceram significativamente em todo o
mundo (DUNCAN, 2012; COSTA; et al., 2014).

Conforme relatado por Barreto et al. (2015) a população mais atingida pelas doenças crônicas,
são os idosos, e geralmente as doenças com maior incidência são Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM), que acabam atuando como fatores predisponentes
a outros tipos de doenças, dentre elas as patologias renais. O autor ressalta que a incidência de
doenças crônicas nos idosos, pode se dar devido a várias causas, como a genética, senescência,
e ainda estilo de vida como sedentarismo, com hábito etilismo, tabagista e hábito irregular de
alimentação.

Segundo Ferreira e Silva Filho (2011) a depressão é um distúrbio que afeta pacientes com
doenças crônicas, ela está relacionada à perdas, e acabam trazendo ao paciente, humor
depressivo, autoestima baixa e pessimismo, também interferências físicas, tais como insônia
falta de apetite e baixa libido. De acordo com Moraes, Santos e Mazambani(2013), a doença
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crônica acaba levando o paciente a ser visto pela sociedade como um doente, que deve ser
cuidado o tempo todo, e isso acaba tirando do mesmo, papéis que em sua vida seriam
fundamentais, como na área profissional, hobbies, como pessoa responsável por si própria, e
até como ser capaz de tomar decisões.

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído pela Constituição Federal de 1988, sendo
posteriormente regulado pela Lei nº 8.080/1990. Está estruturado em redes hierarquizadas e
regionalizadas, que buscam oferecer saúde de maneira integral em todo território brasileiro.
Em 1994, foi apresentada uma proposta de reorientação do SUS, baseando-se no
fortalecimento da Atenção Primária á Saúde (APS), tendo como ponto de partida o Programa
de Saúde da Família (PSF). Buscou-se a partir do PSF avaliar a eficácia das ações primárias,
tendo como foco assistencial o núcleo familiar. Após a obtenção de resultados favoráveis, o
PSF passou a ser uma estratégia de organização assistencial, passando a ser
denominada Estratégia de Saúde da Família (ESF), sendo caracterizado como o pilar de
estruturação do SUS, por estimular nos municípios de forma coordenada a implantação da
APS (ROSA; LABATE, 2005).

Após a concepção da ESF o governo, através da Portaria Nº 648/2006 buscou estabelecer a
estratégia como base de reestruturação da Atenção Básica à Saúde. Assim, a Atenção Básica
(AB) passa a ter como premissa básica permitir o acesso universal, de forma contínua, aos
serviços de saúde, sendo norteada pelos princípios básicos do SUS: equidade, integralidade,
universalização, descentralização e participação ativa da comunidade nas ações em saúde. 

Souza (2008) relata que a ESF tem como centro de atenção o núcleo familiar, buscando a
ampliação do acesso da população aos serviços de saúde, estruturação de práticas de saúde
integradas à comunidade, além de uma visão mais humanizada do cuidado em saúde. A
estratégia inclui então ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação de doenças,
tendo como objetivo primordial o estímulo à uma melhor qualidade de vida e saúde da
população. Os profissionais atuantes da ESF buscam solucionar as queixas primárias além de
atuarem na promoção da saúde com campanhas e medidas socioeducativas voltadas para a
população local. Em casos em que sejam necessários procedimentos de maior complexidade os
pacientes são então encaminhados para outros níveis de atenção em saúde, mantendo-se, no
entanto, através do sistema de referência e contrarreferência do SUS, um cadastro atualizado
do indivíduo junto à ESF que o assiste.

Na comunidade assistida pela Unidade Básica de Saúde - UBS Ibirapuera, no município de
Sinop, Mato Grosso (MT), verifica-se grande contingente de usuários crônicos, depressivos,
cujo distúrbio psíquico, interfere inclusive na adesão ao tratamento e adoção de hábitos de
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vida saudáveis. Neste contexto, espera-se com as ações propostas reduzir a incidência e a
prevalência de depressão nos indivíduos que apresentam doenças crônicas, garantindo assim,
melhor condição de saúde e qualidade de vida a população acometida. 

                                 7



2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Reduzir a incidência e a prevalência de depressão em usuários crônicos assistidos pela UBS
Ibirapuera, no município de Sinop, MT.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Orientar a ESF sobre diagnóstico e manejo do quadro depressivo;
Realizar uma busca ativa por usuários crônicos depressivos;
Realizar ações de educação em saúde sobre depressão e doenças crônicas;
Consultar usuários identificados com depressão, estabelecendo um plano terapêutico
individualizado e estimulando a adoção de hábitos de vida mais saudáveis.
Criar um grupo de convivência visando estabelecer práticas que reduzam o quadro
depressivo em usuários portadores de doenças crônicas.
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3. PLANEJANDO A INTERVENÇÃO: CAMINHO METODOLÓGICO

Local da Intervenção

O município de Sinop está localizado no Estado do Mato Grosso, sendo sua fundação
resultante da política de ocupação da Amazônica Legal Brasileira, desenvolvida pelo Governo
Federal na década de 70 (Prefeitura Municipal de Sinop, 2015). Possui uma população
estimada, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 139.935 habitantes
(IBGE, 2018). 

O município possui estrutura sanitária bastante precária, o que compromete significativamente
a qualidade de vida e condição de saúde da população. Apresenta apenas 10.8% dos domicílios
com esgotamento sanitário adequado. De acordo com o Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM) no ano de 2015 o município teve como principal causa de mortalidade
causas externas (n=142), seguidas de doenças cardiovasculares (n=122) e neoplasias (n=100).

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Sinop está localizado na Rua dos Mognos, nº411,
Condomínio Village. Possui horário de funcionamento de segunda a sexta-feira de 07hs às
17:00hs. Tem como profissionais atuantes psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, socorrista, agentes de saúde pública, psiquiatra, pedagogo, além dos
profissionais de suporte administrativo, faxineiros, cozinheiro, zelador e motorista. Além de
atendimento à demanda espontânea o CAPS atua em conjunto com as Unidades de Saúde da
Família do município dando suporte aos profissionais e também realizando ações clínicas e de
educação em saúde.

A Unidade de Saúde da Família Jardim Ibirapuera (USF Ibirapuera) está localizada na Rua
Joaquim Socrepa, 125, Setor Industrial Sul, Sinop - MT. Possui dezenove profissionais
cadastrados, sendo 02 assistentes administrativos, 01 faxineiro, 02 auxiliares em saúde bucal,
02 médicos da Estratégia da Saúde da Família - ESF, 03 técnicos de enfermagem, 03 Agentes
Comunitários de Saúde - ACS, 01 cirurgião dentista, 02 enfermeiros, e 01 zelador.

A área de atuação da USF compreende bairros de habitações populares, periféricos, cuja
população possui baixo poder aquisitivo. Trata-se de bairros que embora apresentem rede de
água e luz, possuem ainda uma infraestrutura sanitária inadequada, com alguns pontos de rede
de esgoto inacabada, e exposta. Dentre os principais agravos de saúde estão: etilismo,
transtornos depressivos, doenças crônicas não transmissíveis (Hipertensão, Diabetes e
Obesidade), verminoses, e afecções respiratórias.
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Escolha do tema

Para a escolha do tema foi utilizado o método da estimativa rápida, assim os seguintes passos
foram realizados: Observação do território, escuta dos profissionais e da comunidade, análise
dos prontuários e dados do Sistema de Informação. Depois de seguir essas etapas, o tema
definido foi reduzir a incidência e a prevalência de depressão nos indivíduos que apresentam
doenças crônicas na USF Ibirapuera.

Público-Alvo

O público-alvo das intervenções será composto por indivíduos que apresentam doenças
crônicas, e possuem sinais de transtornos depressivos.

Ações Propostas

O presente projeto de Intervenção será divido em etapas para melhor execução das atividades.
A saber:

Sensibilização da Equipe da Unidade Básica de Saúde e CAPS

Será agendado um encontro com os profissionais atuantes na USF, e também profissionais do
CAPS, visando à apresentação do projeto de intervenção e proposição da colaboração dos
profissionais nas ações propostas. Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica sobre o
tema a ser abordado no Projeto de Intervenção, descrição das metas e objetivos, além da
organização de uma agenda dos eventos de maneira que os profissionais possam compreender
melhor os dias em que serão necessárias suas intervenções.

É importante salientar que os participantes estarão envolvidos em todas as etapas da
programação: planejamento, execução e avaliação. Sendo assim, neste primeiro encontro
poderão ser realizadas adequações no projeto inicial, a depender da contribuição dos demais
profissionais sobre o tema, realidade vivenciada, e formas de abordagem. A equipe está
sensibilizada para assumir esta ação como compromisso com a promoção da saúde da
população, e não apenas como mais uma tarefa a ser executada.

Profissionais que participarão do encontro: Médica da USF (mediadora das discussões, e
coordenadora do Projeto Proposto), Equipe de Enfermagem USF, Equipe de Enfermagem
CAPS, Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Psicólogo CAPS e Psiquiatra CAPS.
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O encontro ocorrerá em um sábado, durante os turnos matutino e vespertino em salão
paroquial ou clube disponível na comunidade. No turno matutino será apresentado o Projeto, e
colhidas as contribuições dos profissionais. No turno vespertino será feita uma apresentação da
adequação do Projeto, papel de cada profissional, e dificuldades a serem transpostas.

 Orientação da Equipe Assistencial

Serão realizados dois encontros de formação visando capacitar toda a equipe para diagnóstico e
melhor manejo de pacientes com quadros depressivos. Os encontros serão realizados durante
dois sábados consecutivos e seguirão o seguinte roteiro: 

Orientação da Equipe Assistencial - Primeiro encontro: Sábado 1

Responsável pela Capacitação: Psiquiatra e Psicólogos CAPS

 

8:00 Café comunitário e socialização
9:00 Palestra sobre o Conceito de Depressão (Responsável: Psicólogo CAPS)
10:00 Discussão de casos clínicos simulados, visando a elaboração de Planos de
Cuidados individuais (Psiquiatra CAPS)
11:00 Apresentação dos Planos de Cuidados elaborados e fechamento do encontro.

Orientação da Equipe Assistencial - Segundo encontro: Sábado. Responsável pela Capacitação:
Médica USF

8:00 Café comunitário e socialização
9:00 Palestra sobre Humanização e cuidado ao paciente crônico (Responsável: Médica
proponente e Enfermeira da ESF)
10:00 Dinâmica visando interação da Equipe, e corresponsabilização pelos pacientes
(Serão apresentados problemas simulados e os participantes serão convidados a
distribuir as tarefas entre os membros, discutindo assim a corresponsabilização) -
Participação do Psiquiatra CAPS na discussão da corresponsabilidade.
11:00 Apresentação da situação da área de abrangência, com dados sobre pacientes
crônicos, e objetivos e metas do projeto de intervenção. (Médica USF)

As ações terão como diretrizes a publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2008)
sobre saúde mental nos cuidados primários, e a publicação do Ministério da Saúde, "Caderno
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HumanizaSUS" v.5, dedicado à Atenção à Saúde Mental no âmbito da Saúde Pública
(BRASIL, 2015).

Busca ativa por usuários crônicos depressivos

Durante os atendimentos na ESF e também durante as visitas domiciliares os profissionais ao
identificar usuários com sintomas depressivos irão cadastrar os mesmos, e encaminhar para
consulta médica. Toda a equipe será responsável pela busca ativa. A busca ativa será realizada
por três meses, pelos ACS, Enfermeiros e Médicos. Para cadastro e anotações serão utilizadas
as fichas de cadastro individual e familiar, já disponíveis na Atenção Básica. Será aplicada
ainda a Escala de Depressão de Hamilton (GALLUCI NETO et al., 2001). A opção por tal
instrumento foi feita pela facilidade de aplicação, e melhor compreensão da escala pelos
ACS. ·.

 Ações de Educação em Saúde para o público-alvo

Serão realizadas durante 03 meses intervenções educativas semanais abordando os seguintes
temas:

Depressão: conceito e tratamento
Doenças Crônicas não transmissíveis
Hipertensão Arterial e Hábitos de Vida
Diabetes e Hábitos de Vida
Mudanças de hábitos de vida e saúde psíquica e física

Dentre as intervenções educativas serão realizadas:

Palestras

As palestras ocorrerão de forma cíclica, se repetindo com o passar das semanas, favorecendo
assim o maior acesso aos temas abordados. As palestras serão realizadas na própria Unidade de
Saúde e serão desenvolvidas por toda a equipe da ESF, contando ainda com a participação de
profissionais do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). Haverá pelo menos 01 palestra
sobre cada um dos temas.

Tenda do Conto

Tal abordagem trata-se de uma prática dialógica, em que os participantes levam objetos que
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remetam à histórias vividas, e que podem ser compartilhadas com o grupo, permitindo um
aprendizado coletivo. Um paciente, por exemplo, que tenha diabetes, pode levar uma cadeira
de rodas, falando sobre a amputação de membros que um familiar sofreu e o impacto disso em
sua vida, ressaltando a importância da prevenção das complicações. A Tenda do Conto será
realizada abordando a temática "Mudanças de hábitos de vida e saúde psíquica e física" e
também "Depressão: conceito e tratamento", desta forma, serão realizadas pelo menos duas
intervenções dessa metodologia a cada mês.

Cuidado assistencial  

Todos os pacientes identificados e cadastrados serão consultados
individualmente estabelecendo um plano terapêutico individualizado e estimulando a adoção
de hábitos de vida mais saudáveis. Inicialmente as consultas serão feitas pela médica da USF,
O psiquiatra do CAPS oferecerá (como já ocorre) suporte matricial à distância, e uma vez por
mês ocorrerá uma reunião deste profissional com a médica da USF, enfermeiras do CAPS e
USF, e psicólogo do CAPS para discussão dos casos clínicos mais graves e determinação de
condutas individuais.

Usuários com intenso sofrimento psíquico, transtornos mentais severos e/ou persistentes, e
usuários de substâncias psicoativas poderão ser encaminhados para o CAPS, caso o
acompanhamento na USF não seja suficiente para melhora do quadro. A decisão das
atividades a serem desenvolvidas no CAPS com estes usuários será tomada pela equipe do
referido centro, sendo a USF informada sobre o plano terapêutico de cada indivíduo. Tais
ações serão desenvolvidas baseando-se nos preceitos do Sistema Único de Saúde -SUS, no
campo da Saúde mental (BRASIL, 2004).

A necessidade de medicalização dos pacientes será avaliada pelo médico da USF, em conjunto
com o psiquiatra do CAPS, evitando sempre o excesso de medicalização. 

Grupo de Convivência

Será criado um grupo de convivência para pacientes portadores de transtornos depressivos. O
grupo se reunirá semanalmente e terão oficinas diversificadas:

Dança (Facilitador: Educador Físico do NASF)
Culinária Saudável (Facilitador: Nutricionista do NASF)
Artesanato (Facilitador: Voluntárias da Comunidade)
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Durante as reuniões do grupo também poderão ocorrer ações educativas, visando estimular
adesão ao tratamento e mudança de hábitos de vida.

 

Avaliação e monitoramento

A efetividade do projeto será avaliada pela adesão ao tratamento por parte dos usuários
envolvidos, frequência nas atividades propostas e melhorias clínicas e comportamentais dos
sujeitos participantes.
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4. AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS

Nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2019 foram realizados encontros visando a
sensibilização da Equipe da Unidade Básica de Saúde e CAPS e posteriormente a capacitação
dos profissionais da UBS. Participaram dos encontros 04 Técnicos de Enfermagem, 04
Agentes comunitários de saúde, 02 médicas da UBS, e 02 enfermeiros pertencentes à equipe
da UBS. Também estiveram presentes o psicólogo do CAPS  e enfermeira do mesmo núcleo.

Na reunião de sensibilização a médica proponente realizou a apresentação dos dados sobre a
comunidade, breve explanação sobre as DCNT mais comuns na área adscrita e exposição das
intervenções propostas. Os principais questionamentos dos profissionais foram sobre a
disponibilidade de horários para as ações e sobrecarga de funções. Foram esclarecidas as
dúvidas e ressaltado que as ações propostas já contemplavam condutas preconizadas, e também
a importância das ações para uma melhor assistência aos usuários com DCNT. 

As ações transcorreram conforme o cronograma proposto anteriormente. Quanto ao material
utilizado como suporte bibliográfico foram utilizados os Cadernos HumanizaSUS, que
abordam a Formação e Intervenções (Vol.1), a Atenção Básica (Vol.2), a Humanização do
Parto e do Nascimento (Vol.4), e a Saúde Mental (Vol. 5). Também foram utilizados, e
posteriormente distribuídos aos participantes as cartilhas sobre “Acolhimento na Gestão e o
Trabalho em Saúde” (BRASIL, 2016), e a cartilha sobre “Clínica Ampliada e Compartilhada”
(BRASIL, 2009). Todo o material encontra-se disponível em site do Ministério da Saúde, e o
endereço online dos materiais também foi repassado aos profissionais, visando propiciar uma
maior fonte de conhecimentos aos participantes.

O primeiro encontro destinado à Orientação da Equipe Assistencial contou com a presença de
todos os profissionais da UBS. O encontro foi coordenado pelo psiquiatra e psicólogo do
CAPS, que distribuíram ainda materiais de apoio aos profissionais da UBS. Após a palestra
ministrada pelo psicólogo do CAPS houve uma discussão de casos clínicos simulados em que o
psiquiatra e o psicólogo se revezaram na condução da atividade.

Os profissionais apresentavam um caso clínico fictício, e questionavam os profissionais sobre
que condutas deveriam tomar. Aos ACS, por exemplo, era questionado como os mesmos
deveriam captar os pacientes não aderentes, ou como intervir junto à família de um usuário
com quadro depressivo, dentre outros questionamentos. Os profissionais respondiam e eram
complementados por outros colegas de mesma função. Depois os mediadores discutiam as
respostas e caso necessário esclareciam dúvidas e propunham condutas. Ainda no mesmo
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encontro o Psiquiatra do CAPS fez uma abordagem sobre os cuidados individuais, elaboração
de plano de cuidados, apoio matricial e importância de um acompanhamento adequado destes
usuários. 

Abaixo a descrição de um dos casos clínicos apresentados:

Paciente JMJ, 75 anos, sexo feminino, peso 65 Kg, altura 1,50m, casada (esposo com Doença
de Alzheimer diagnosticado há 7 anos), analfabeta, aposentada, possui 3 filhas casadas (2
moram fora de São Paulo e 1 mora próximo, porém possui vínculo familiar fragilizado).
Verifica-se já há alguns meses que a paciente segue com DM2 descompensada, quadro
depressivo, HAS descontrolada, e caracteriza-se como uma usuária crônica de corticoide oral
(Doença de Adson). A paciente possui ainda quadro de osteoartrite, obesidade, insuficiência
renal crônica, e diminuição da acuidade visual, já diagnosticados previamente. É a principal
cuidadora do esposo, que já está em fase avançada do Alzheimer, e para proporcionar tais
cuidados enfrenta uma situação de isolamento social. Como ajudar esta paciente?

Após a apresentação do caso clínico cada profissional contribuiu com uma ação que poderia
ser feita dentro da sua profissão. Foram apresentadas considerações como a maior regularidade
das visitas domiciliares pelos ACS e equipe de enfermagem, visando apoio à paciente, e
também atendimento ao esposo acamado. Além disso, cogitou-se a notificação do serviço
social, visando abordagem da família, e buscando maior apoio e divisão de tarefas no cuidado
ao esposo de JMJ. Também foram propostas estruturação de um grupo de apoio à paciente,
escuta qualificada pelos profissionais, bem como um acolhimento adequado na UBS e também
durante as visitas domiciliares. O psiquiatra contribuiu com a discussão chamando atenção
para o impacto da depressão sobre o seguimento e adesão ao tratamento, e também para a
necessidade de cuidar do cuidador. 

Durante a discussão foi possível perceber que o caso apresentado era relativamente comum na
área adscrita, o que engrandeceu a discussão com exemplos reais. Além disso, segundo os
profissionais, a roda de conversa chamou a atenção para uma maior empatia com os portadores
de doenças crônicas, e a necessidade de oferecer maior acolhimento e suporte emocional.

No segundo encontro de orientação da equipe assistencial a médica proponente coordenou a
reunião apresentando uma palestra sobre Humanização e cuidado ao paciente crônico e
posterior dinâmica em que buscou-se ressaltar a importância do cuidado multidisciplinar aos
usuários. Na dinâmica foram apresentados problemas simulados e os participantes foram
convidados a distribuir as tarefas entre os membros, discutindo assim a
corresponsabilização. À exemplo do caso clínico descrito acima, procurou-se estabelecer em
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diferentes situações (diabéticos com neuropatia, hipertensos descompensados, obesos com
depressão e ansiedade) a importância de um cuidado humanizado, acolhimento adequado, e
elaboração de um projeto terapêutico individualizado. O papel de cada membro da equipe
também foi ressaltado, evidenciando a importância do comprometimento e participação de
todos para melhora da condição de saúde dos usuários adscritos. 

Após este momento foi solicitado que cada um dos participantes escrevesse em um papel, sem
identificação, um problema que verificavam na UBS em relação ao trabalho em equipe. A
devolutiva sobre tais anotações foi feita posteriormente, na reunião de equipe da UBS, em que
as “queixas” foram digitadas para evitar identificação, e discutidas visando soluções. O item
mais queixado foi a sobrecarga dos ACS, que não tinham apoio dos demais membros da
equipe em condições específicas de Visita domiciliar (VD). Foi proposto então, que durante a
busca ativa fosse feito um levantamento do número de usuários com DCNT necessitando de
atendimento domiciliar para divisão de tarefas entre a equipe.

Após as intervenções educativas com a equipe foram coletados em uma roda de conversa
depoimentos sobre a importância das ações desenvolvidas, bem como sugestões para a
melhoras futuras em outras capacitações. Abaixo estão transcritas alguns destes depoimentos:

“Doenças crônicas é o que mais vemos na UBS, então cursos assim nos interessam porque fazem
parte da nossa rotina. Percebi durante as ações educativas que muitas vezes acabamos agindo
sem muita empatia com os portadores dessas doenças, é algo que vou procurar melhorar”. ACS 1

“A depressão é descrita como mal do século, então é preciso tocar nesse assunto. Ás vezes
costumamos rotular pacientes crônicos como poliqueixosos, e sequer avaliamos melhor o quadro.
Essas ações de capacitação nos permitem fazer uma auto avaliação, e auxiliam na melhora do
nosso atendimento”. Enfermeiro UBS

“Foi muito interessante a capacitação porque os profissionais realmente se mostraram dispostos à
aprender. É claro que sem ter formação específica na área de saúde mental irão surgir
dificuldades, mas com um suporte matricial adequado estes profissionais poderão realizar um
excelente trabalho na UBS” Psicólogo NASF

A busca ativa por usuários portadores de DCNT com sinais e sintomas depressivos foi iniciada
em janeiro/2019 e no primeiro mês trouxe como resultado parcial o acesso de 16 usuários à
UBSF. No mesmo mês todos esses usuários cadastrados foram consultados e tiveram seu Plano
Terapêutico Individual elaborado. Optou-se por elaborar o PTS para todos os usuários que
foram identificados na busca ativa. As consultas envolveram análise conjunta sobre a situação

                               17



de saúde (o profissional apresentava o quadro de saúde em linguagem acessível e dialogava
com o usuário sobre os fatores associados ao quadro, sempre buscando ter um envolvimento do
usuário no seu tratamento, e assim maior adesão à terapêutica proposta). Seis usuários foram
encaminhados ao psiquiatra, por ter sido identificado um quadro de depressão grave, com
ideação suicida. Os demais seguiram sendo acompanhados pela médica proponente
mensalmente.

As palestras no cronograma inicial seriam realizadas a partir do mês de março/2019.
Entretanto, como havia disponibilidade da equipe tais ações educativas foram iniciadas ainda
em dezembro/2018. A primeira palestra ocorreu no dia 18/12/2018, turno matutino e abordou
o tema “Depressão: conceito e tratamento”. A palestra foi realizada pela médica proponente e
teve duração aproximada de 30min. Estiveram presentes 19 usuários. Os usuários participantes
mostraram-se bastante surpresos, por em alguns casos apresentarem sintomas sugestivos do
quadro depressivo e nunca terem associado tais sintomas com a suspeita diagnóstica. Quanto
aos profissionais, foi consenso que embora tenha sido positiva a ação educativa, poderia ter
havido maior integração da equipe, com a realização, por exemplo, de demonstrações ou
simulações (teatro) de situações comuns no quadro depressivo.

A segunda palestra sobre “Doenças Crônicas não transmissíveis” foi realizada no dia
07/01/2019 no turno vespertino, e contou com a participação de 25 usuários. A palestra teve
duração de 40min, e foi ministrada pela equipe de enfermagem. Houve ainda distribuição de
panfletos explicativos (já disponíveis na UBS) sobre o tema abordado. A terceira palestra
sobre “Hipertensão Arterial e Hábitos de Vida” ocorreu no dia 16/01/2019 no turno matutino.
A palestra foi realizada pela médica proponente e ACS e teve duração de 35min. Participaram
da palestra 31 usuários, sendo que 18 eram hipertensos. As DCNT já foram abordadas em
diversas ações educativas na UBS, então não foi possível verificar grande surpresa com o
conteúdo abordado na segunda e terceira palestras. Houve alguns momentos, na palestra 2, em
que foram usados termos muito técnicos, o que reduziu a acessibilidade à aprendizagem. Tal
fato foi apontado pelos próprios profissionais, e será revisto nas próximas ações.

É importante salientar que estes são resultados parciais, visto que as ações foram programadas
para ocorrer até o mês de junho/2019. Estão previstas a manutenção das palestras semanais até
o mês de março/2019, continuação das consultas individuais e elaboração dos planos
terapêuticos com cada paciente, além da criação do grupo de convivência que está prevista
para junho/2019.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem da saúde mental na maioria das Unidades Básicas de Saúde ainda ocorre de
maneira bastante limitada. Transtornos de humor, dentre os quais se destaca a depressão, vem
sendo cada vez mais frequentes na atenção primária, repercutindo negativamente na condição
de saúde e qualidade de vida da população. No doente crônico, a presença do quadro
depressivo pode comprometer de maneira significativa a adesão ao tratamento e/ou a
persistência em hábitos deletérios como o etilismo e tabagismo. 

Entende-se que para uma correta abordagem da depressão na atenção básica é necessário um
funcionamento adequado de toda a rede de serviços, permitindo um apoio matricial efetivo, e
também uma maior resolutividade dos casos.

Buscou-se durante todo o percurso trilhado neste projeto de intervenção uma abordagem
multiprofissional, humanizada e acolhedora, entre profissionais, e entre equipe e comunidade.
Pode-se considerar que os objetivos propostos foram parcialmente alcançados, visto que,
alguns usuários não foram receptivos às às visitas domiciliares, recusando-se a responder aos
questionamentos dos ACS, e ainda resistem na adesão adequada ao tratamento. Entretanto,
quanto à equipe de saúde, os objetivos foram plenamente atingidos, com a sensibilização dos
profissionais, mudança nos processos de trabalho, e maior empatia, acolhimento e
humanização. 

Foram realizadas 02 reuniões de sensibilização da equipe de saúde. A busca ativa resultou em
cadastro de 16 usuários portadores de Doenças Crônicas não Transmissíveis com sinais e
sintomas depressivos, que tiveram consultas e elaboração do Plano Terapêutico Individual. Seis
usuários foram encaminhados ao psiquiatra, por ter sido identificado um quadro de depressão
grave, com ideação suicida. Foram realizadas até o momento 03 palestras educativas, com
participação de 75 usuários.

Espera-se que as ações propostas repercutam positivamente não apenas nos usuários
participantes das oficinas, palestras e reuniões do grupo, mas na comunidade como um todo. A
médio e longo prazo é esperado ainda uma maior apropriação por parte dos profissionais da
clínica em saúde mental, propiciando um diagnostico precoce, tratamento e acompanhamento
adequado dos usuários com transtornos depressivos.
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APÊNDICE

Figura 1. Reunião de Capacitação da equipe assistencial

 

Figura 2. Cadastro de pacientes crônicos com sinais e sintomas depressivos
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Figura 3. Intervenção educativa em anexo da UBS

Figura 4. Visitas domiciliares
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