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RESUMO 

 

Henrique MG. Aceitação e viabilidade de uma intervenção psicossocial colaborativa 

para idosos com depressão realizada por não especialistas da atenção primária 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2020. 

 

Com o envelhecimento populacional crescente, a escassez de cuidados em saúde mental 

com o público idoso se tornou um grande problema. A depressão afeta muitos idosos no 

Brasil, que frequentemente não são identificados ou tratados no sistema de saúde. Para 

atender esta demanda, muitos países utilizam o cuidado colaborativo, a alternância de 

tarefas e o tratamento em etapas na atenção primária, de forma a melhorar a atenção à 

saúde, reduzir custos e suprir a falta de profissionais especializados. Essas estratégias já 

mostraram ser custo-efetivas, mas pouco se sabe sobre sua aplicação com idosos na 

atenção primária no Brasil. Portanto, foi realizado um estudo piloto, do qual o presente 

estudo é parte, para avaliar a exequibilidade de um programa de intervenção psicossocial 

complexo para idosos com depressão cadastrados na Estratégia Saúde da Família no 

município de São Paulo. Os objetivos deste estudo são: (1) Verificar a fidelidade dos 

agentes de saúde na aplicação do protocolo da intervenção psicossocial; (2) Investigar a 

compreensão do conteúdo e a aceitação dos princípios norteadores da intervenção 

psicossocial pelos participantes idosos; e (3) Avaliar a aceitação dos princípios 

norteadores da intervenção psicossocial (alternância de tarefas, cuidado colaborativo, 

tratamento em etapas e suporte de tecnologia) pelos agentes de saúde.  Foram utilizados 

métodos qualitativos de pesquisa para avaliar a aceitação e a viabilidade dos princípios 

da intervenção psicossocial com 11 agentes de saúde e 31 idosos que realizaram e 

receberam a intervenção, respectivamente. Os dados foram coletados através de 

observação não-participante, entrevista estruturada e grupo focal. Os resultados mostram 

que a intervenção foi bem aceita pelos agentes de saúde e idosos, e é viável na atenção 

primária. Os agentes de saúde se sentiram capacitados para realizar a intervenção e os 

idosos aceitaram e gostaram de ser atendidos por profissionais não especializados. O uso 

de tecnologia permitiu melhor comunicação entre a equipe, garantiu fidelidade ao 

protocolo e tornou a intervenção padronizada e atraente para os participantes. Os 

resultados do estudo também sugeriram algumas modificações na intervenção para 

facilitar sua implementação na atenção primária.  

 

 

Descritores: depressão, idoso, atenção primária à saúde, cuidado colaborativo, 

alternância de tarefas, tratamento em etapas, tecnologia, metodologia qualitativa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Henrique MG. Acceptability and feasibility of a psychosocial and collaborative 

intervention for older adults with depression delivered by non-specialists from a primary 

care clinic [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”, 2020. 

 

Population aging and the scarcity of mental health care for the elderly has become a major 

issue nowadays. Depression affects many older adults in Brazil and many cases are not 

identified nor treated. To meet this issue, many countries use collaborative care, task-

shifting and stepped-care in primary care, in order to improve health care, reduce costs 

and cover the lack of specialized professionals. These strategies have proven to be cost-

effective, but little is known about their implementation in primary care in Brazil. A pilot 

study was carried out, in which the present study is part of, to assess the feasibility of a 

complex psychosocial intervention program for the elderly with depression registered in 

the Family Health Strategy in the city of São Paulo. The aims of this study are: (1) Assess 

the fidelity of health workers when applying the protocol of the intervention, (2) Assess 

older adults’ views of the psychosocial intervention, and (3) Assess the perceptions of 

health workers about the guiding principles of the psychosocial intervention 

(collaborative care, stepped-care, task-shifting and technology support). Qualitative 

research methods were used to assess the acceptance and feasibility of the guiding 

principles of the psychosocial with 11 health workers and 31 older adults who performed 

and received the intervention, respectively. Data were collected through non-participant 

observation, structured interview, and focus group. The results show that the intervention 

was well accepted by health workers and older adult, and it is feasible in primary care. 

Health workers felt empowered to carry out the intervention and the older adults accepted 

and liked to receive the intervention by non-specialized professionals. The use of 

technology allowed better communication between the team, guaranteed fidelity to the 

protocol and made the intervention standardized and attractive to participants. The study 

results also suggested some changes in the intervention to facilitate its implementation in 

primary care. 

 

Descriptors: Depression, aged, primary health care, collaborative care, task-shifting, 

stepped-care, technology, qualitative methods. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Envelhecimento populacional e prevalência de depressão em idosos 

 

 O envelhecimento populacional traz desafios importantes para a saúde pública 

no mundo inteiro. As projeções indicam que a população com 60 anos ou mais, 

mundialmente, aumentará de 900 milhões para 2 bilhões de pessoas entre 2015 e 2050 

(WHO, 2017). Essa mudança tem levado ao aumento da ocorrência de doenças crônicas 

características desta fase da vida (Campolina et al., 2013) como hipertensão, diabetes e 

depressão. Portanto, os serviços de saúde precisam se adaptar para atender à enorme 

demanda de cuidados de saúde da população idosa (WHO, 2017). Na América Latina, o 

Brasil é o país que tem a segunda maior prevalência de depressão, correspondendo a 5,8% 

da população (entre pessoas de todas as faixas etárias), ou seja 11,5 milhões de pessoas 

(WHO, 2017), sendo que os indivíduos entre 60 a 64 anos são os mais afetados, com 

prevalência de 11,1% (IBGE, 2013). O Estudo Epidemiológico de Transtornos Mentais 

(Megacity) aponta que, no município de São Paulo, a prevalência de depressão na 

população com 50 a 64 anos de idade é de 17,2% e nas pessoas com 65 anos ou mais 

chega a 11,8% (Viana, MC; Andrade, LH., 2012). Podemos ver que no Brasil, e 

especialmente em São Paulo, os desafios para oferecer cuidados de qualidade para idosos 

com depressão é grande.  

 

1.2. Atenção primária e intervenções complexas para o tratamento da depressão 

 

 A principal porta de entrada dos idosos no Sistema Único de Saúde (SUS) 

brasileiro é a atenção primária (Caderno de Atenção Básica, Ministério da Saúde, 2006; 

Gilbody et al, 2006; Unutzer et al., 2000). No entanto, a integração da saúde mental na 

atenção primária no Brasil ainda é incipiente (Santana, 2013). Segundo a Estratégia Saúde 

da Família (ESF), principal modelo de atenção primária no Brasil, é neste nível que a 

maioria dos idosos com depressão deveriam ser identificados e tratados (Junior et al., 

2016). No entanto, estudos internacionais têm mostrado que o nível de identificação dos 

transtornos mentais na atenção primária é baixo e, mesmo quando são identificados, a 

população acaba não recebendo o tratamento adequado (Levav et al., 2005; Löppönen et 

al., 2003; Cooper & Fearn, 1998; Crawford et al., 1998). No Brasil, este quadro não é 

diferente. Um estudo realizado em São Paulo mostrou que menos de 10% dos idosos com 
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depressão eram identificados pelas equipes Saúde da Família das Unidades Básica de 

Saúde (Scazufca et al., 2016). O mesmo acontece em relação ao acesso ao tratamento. No 

Brasil, estima-se que entre 76% a 85% das pessoas com depressão (de todas as idades) 

ficam sem tratamento, sendo os principais motivos: falta de investimento em serviços de 

saúde mental, poucos profissionais treinados na atenção primária e o estigma relacionado 

à saúde mental (WHO, 2017).  

 Com o objetivo de melhorar o acesso e a qualidade do atendimento a idosos 

com depressão na atenção primária, foram desenvolvidos programas com intervenções 

complexas, adaptados à realidade de onde são aplicados. Estas intervenções complexas 

utilizam múltiplos componentes que interagem entre si (Craig et.al.) e procuram oferecer 

soluções viáveis para identificar e tratar idosos no nível da atenção primária, melhorando 

a identificação da depressão, a escassez de profissionais especialistas e a capacitação dos 

profissionais em saúde mental, entre outras questões. Algumas estratégias presentes nos 

programas de intervenção complexa para depressão são: o cuidado colaborativo, a 

alternância de tarefas, o cuidado em etapas e a incorporação do uso de tecnologia a estes 

programas. Abaixo será descrito como estas estratégias funcionam e os principais 

desafios para a sua implementação.  

 

1.3. Estratégias de cuidado psicossociais para o tratamento de idosos com depressão 

na atenção primária 

 

A) CUIDADO COLABORATIVO 

Tratamentos eficazes para a depressão entre idosos na atenção primária têm 

utilizado modelos de cuidado colaborativo, que foram inicialmente desenvolvidos em 

países de alta renda (Unutzer et al., 2002; Hunkeler et al., 2006; Harter et al., 2018). O 

cuidado colaborativo implica que todos os agentes de saúde trabalhem conjuntamente 

para oferecer o melhor tratamento possível para os pacientes. De acordo com as diretrizes 

do Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados: Diretrizes Clínicas (NICE) 

para o “Tratamento e controle da depressão em adultos (edição atualizada)”, o cuidado 

colaborativo é recomendado para melhorar o tratamento da depressão na atenção primária 

(Clark, 2011). Uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados e randomizados 

mostrou que o cuidado colaborativo para o tratamento de adultos com depressão na 



13 

 

atenção primária é mais eficaz e mais custo-efetivo do que os cuidados habituais (Gilbody 

et al., 2006; Lewis et al., 2017).   

No entanto, a adoção de modelos colaborativos não é simples. São necessárias 

mudanças organizacionais no sistema de saúde para a implementação bem-sucedida 

desses modelos, de modo que uma equipe coordenada, composta por profissionais de 

saúde, gestores e especialistas em saúde mental, se comunique e maneje os casos 

conjuntamente (Thota et al., 2012).  

 

B) ALTERNÂNCIA DE TAREFAS 

Uma vez que a escassez de profissionais especializados em saúde mental é um 

problema enfrentado frequentemente na atenção primária, as recomendações e diretrizes 

globais da Organização Mundial da Saúde (OMS) propõem a “alternância de tarefas” 

(task-shifting) como um método de fortalecimento e expansão da força de trabalho em 

saúde (WHO, 2008). A alternância de tarefas consiste na transferência de parte das tarefas 

realizadas tradicionalmente por médicos ou especialistas em saúde mental para 

profissionais não especializados (como agentes comunitários de saúde, auxiliares/técnico 

de enfermagem), o que diminui a sobrecarga nos médicos generalistas, psiquiatras e 

outros especialistas em saúde mental e permite que mais indivíduos com depressão 

recebam cuidados. Estes profissionais, quando bem treinados e supervisionados, 

apresentam resultados semelhantes a tratamentos conduzidos por especialistas (Martinez-

Gonzalez et al., 2015).  

Um exemplo de estudo no Brasil que utilizou a estratégia de alternância de tarefas 

é o estudo piloto realizado em São Paulo, que comparou o tratamento habitual 

(encaminhamento para especialistas) ao tratamento para adultos com depressão feito por 

agentes comunitários de saúde (ACS) (Matsuzaka et al., 2017). Os ACS foram treinados 

por psicólogos e depois realizaram 3 a 4 sessões com os pacientes, com auxílio de um 

manual de aconselhamento interpessoal e supervisões com especialistas. No tratamento 

de rotina deste serviço, os psicólogos encaminhavam os pacientes para serviços de saúde 

mental especializados, acompanhavam o andamento do tratamento através de 2 ou 3 

telefonemas com os pacientes. Os resultados deste estudo piloto mostraram que os 

pacientes alocados para os dois grupos tiveram melhora significativa. No entanto, o 

treinamento de profissionais não especializados tem a vantagem de reduzir os custos para 

o sistema de saúde e qualificar mais profissionais para possibilitar atender de forma 
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efetiva a demanda de saúde mental na atenção primária (Matsuzaka et al., 2017). A autora 

do estudo sugere que seja realizado um ensaio clínico com a inclusão de mais 

participantes e com períodos mais longos de acompanhamento destes participantes para 

avaliar a efetividade deste tipo de intervenção. 

 

C) TRATAMENTO EM ETAPAS 

Uma estratégia utilizada nas intervenções complexas que incluem o cuidado 

colaborativo é o tratamento em etapas (stepped-care; Bower, 2005). Esta forma de 

cuidado tem como princípio a hierarquia de intervenções, assim, somente as pessoas que 

não apresentam melhora com os tratamentos breves ou conduzidos por não especialistas 

irão receber os tratamentos intensivos ou com profissionais especializados. O tratamento 

em etapas permite que os pacientes recebam cuidados efetivos e de qualidade já na 

atenção primária, e que apenas os casos mais graves sejam encaminhados para os serviços 

especializados (Bower, 2005).  

Um estudo na China, “COACH” (Chen et al., 2018), utilizou as estratégias de 

alternância de tarefas e o tratamento em etapas conjuntamente. Neste estudo, a alternância 

de tarefas foi muito importante, uma vez que na rotina dos serviços de atenção primária 

onde o estudo foi realizado, os pacientes eram aconselhados a buscar especialistas, sem, 

no entanto, receberem um encaminhamento oficial para os serviços especializados em 

saúde mental na região. Como resultado deste encaminhamento, a maioria dos pacientes 

ficava sem tratamento adequado. Para melhorar esta situação, o estudo propôs que 

profissionais menos capacitados (em saúde mental) fossem treinados e se tornassem 

responsáveis por identificar e oferecer o tratamento inicial, através de um roteiro, para os 

idosos com depressão. Neste modelo de cuidado, o encaminhamento para psiquiatras só 

era feito quando realmente fosse necessário. Neste contexto, o tratamento em etapas 

mostrou-se mais efetivo do que a conduta habitual nessas clínicas, pois permitiu que os 

pacientes com sintomas mais graves tivessem acesso à medicação, por exemplo. O estudo 

“COACH” foi um dos poucos a aplicar o modelo de alternância de tarefas para o 

tratamento de idosos com depressão em serviços de atenção primária em países de renda 

média e baixa. Uma outra sugestão deste estudo foi aliar a tecnologia ao tratamento 

oferecido pelos profissionais não especializados para melhorar a comunicação com a 

equipe e permitir melhor acompanhamento e monitoramento dos casos (Chen et al., 

2018). 
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1.4. Contribuição de avaliações qualitativas no desenvolvimento de programas de 

intervenção complexas  
 

Abordagens múltiplas e integradas (métodos quantitativos e qualitativos) são 

comumente utilizadas para dar suporte no desenvolvimento de intervenções complexas 

(Shorten, A; Smith, J., 2017). Quando há múltiplos componentes envolvidos na 

intervenção, é difícil saber qual ou quais componentes específicos funcionam (ou não), 

sendo assim, muito importante a aplicação da metodologia qualitativa, que permite 

capturar melhor os processos sociais e comportamentais (Campbell et al., 2000) ao longo 

da intervenção e entender o papel de cada um de seus componentes. Antes do ensaio 

clínico, a utilização da metodologia qualitativa pode explorar questões relacionadas ao 

contexto da pesquisa, gerar hipóteses a serem examinadas, desenvolver e refinar uma 

intervenção e desenvolver ou selecionar medidas de resultados apropriadas. Durante o 

ensaio clínico, este método pode investigar se a intervenção foi realizada conforme o 

protocolo, sugerir mudanças no protocolo da pesquisa e da intervenção e explorar as 

percepções e reações dos participantes sobre a intervenção. Após o ensaio clínico, o 

método qualitativo pode colaborar para o entendimento dos resultados do estudo, explicar 

variações da efetividade da intervenção dentro da amostra, examinar a adequação dos 

procedimentos e gerar novas questões de pesquisa (Lewin et al., 2009) 

Abaixo iremos mostrar exemplos de como a metodologia qualitativa contribuiu 

em identificar e apresentar soluções para os desafios da incorporação das estratégias: 

cuidado colaborativo, alternância de tarefas, cuidado em etapas e uso de tecnologia em 

intervenções complexas. Em sua maioria, estes estudos foram realizados em países de 

renda alta e com a população adulta, e não com idosos com depressões residentes em 

países de renda média e baixa, foco desta dissertação.  

  

A) Cuidado Colaborativo 

O cuidado colaborativo tem sido cada vez mais incorporado nos programas de 

intervenções em saúde mental realizadas na atenção primária, mas, conforme exposto 

anteriormente, são necessárias adaptações no sistema de saúde e no modo de trabalho 

para que os profissionais possam trabalhar efetivamente de forma colaborativa. A 

utilização de métodos de pesquisa qualitativos colabora para entender os desafios para a 
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incorporação de intervenções colaborativas em um determinado local ou sistema de saúde 

e quais as mudanças necessárias para a sua implementação. Por exemplo, o estudo 

“CASPER” (Lewis et al., 2017) baseou-se no cuidado colaborativo entre médicos 

generalistas e enfermeiros com especialização em saúde mental (ou psicólogos) da 

atenção primária para o tratamento de idosos com depressão na Inglaterra. Os 

profissionais de saúde (psicólogos ou enfermeiros) monitoravam os sintomas de 

depressão dos pacientes e aplicavam um protocolo padronizado de ativação 

comportamental. A intervenção durou oito semanas, sendo uma sessão por semana, e era 

realizada por telefone, com exceção da primeira sessão que foi presencial. O estudo 

qualitativo mostrou que o cuidado colaborativo foi aceito pela maioria dos participantes 

profissionais e pacientes, mas que alguns pacientes não aderiram ao tratamento, uma vez 

que a intervenção não era presencial (Lewis et al., 2017). Outro estudo realizado com 

idosos com depressão no Reino Unido mostrou que o cuidado colaborativo é aceito e 

efetivo (Simpson et al., 2008). Os autores deste estudo apontam que para avaliar a 

efetividade de intervenções colaborativas é necessária a realização de estudos com 

avaliação de recaída da depressão a longo prazo. 

A revisão sistemática, “Enablers and barriers to implementing collaborative care 

for anxiety and depression: a systematic qualitative review” (tradução literal: 

“Facilitadores e barreiras para a implementação de cuidados colaborativos para ansiedade 

e depressão: uma revisão qualitativa sistemática”), teve o objetivo de avaliar a melhor 

forma de implementar o cuidado colaborativo para que seja efetivo. Foi realizada a 

revisão de 17 estudos qualitativos sobre o cuidado colaborativo para o tratamento de 

adultos com depressão e/ou outros problemas de saúde mental. O estudo avaliou as 

barreiras e possíveis facilitadores encontrados nos estudos incluídos na revisão 

sistemática, que foram realizados nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. A 

conclusão foi que para uma intervenção colaborativa ser bem-sucedida é necessário ter 

programas educacionais efetivos (treinamento e supervisão), sistemas eficientes de 

comunicação, de monitoramento e promover a interação entre os profissionais (Overbeck 

et al., 2016). A incorporação de um sistema tecnológico foi mencionada em um dos 

estudos incluídos na revisão sistemática, como uma possibilidade futura, servindo de 

facilitador para a comunicação entre os profissionais da equipe (Coupe et al., 2014). 

Portanto, sabe-se que o cuidado colaborativo pode ser efetivo para o tratamento da 

ansiedade e depressão, principalmente quando a sua implementação é adequada. No 
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entanto, ainda é necessário explorar os desafios do cuidado colaborativo em países de 

renda média e baixa, onde estes estudos são quase inexistentes (Overbeck et al., 2016).  

 

B) Alternância de tarefas 

Um estudo realizado na Etiópia, “Task sharing for the care of severe mental 

disorders in a low-income country (TaSCS): study protocol for a randomised, controlled, 

non-inferiority trial” (tradução literal: “Alternância de tarefas para o cuidado de 

transtornos mentais graves em um país de baixa renda: protocolo de estudo para um 

ensaio clínico randomizado de não inferioridade”), desenvolveu uma intervenção em que 

enfermeiros e agentes de saúde faziam o manejo dos casos de adultos com depressão e 

outros problemas de saúde mental, treinados por psiquiatras (Hanlon et al., 2016). 

Concluiu-se que a alternância de tarefas foi tão efetiva quanto o tratamento habitual, 

atendimentos com psiquiatras. Os pesquisadores mostraram que é necessário implementar 

esta intervenção na população geral para saber se em uma escala maior, no dia a dia das 

clínicas de atenção primária na Etiópia, este resultado seria o mesmo. Além disso, os 

autores chamam atenção para a necessidade de observar com maior atenção pacientes que 

precisam de cuidados mais especializados do que os agentes de saúde podem 

proporcionar (Hanlon et al., 2016), pois é com estes pacientes que o cuidado oferecido 

através de alternância de tarefas precisa se alinhar ao cuidado em etapas para ser efetivo.  

O estudo “‘Opening up the mind’: problem-solving therapy delivered by female 

lay health workers to improve access to evidence-based care for depression and other 

common mental disorders through the Friendship Bench Project in Zimbabwe” (tradução 

literal: “'Abrindo a mente': terapia de resolução de problemas fornecida por trabalhadoras 

de saúde leigas para melhorar o acesso a cuidados para depressão e outros transtornos 

mentais comuns por meio do projeto 'Banco da Amizade' em Zimbábue”), também 

mostrou-se efetivo para o tratamento de depressão e outros transtornos mentais (Abas et 

al., 2016). A intervenção em questão, conhecida como “Friendship Bench” (banco da 

amizade) foi realizada em uma clínica de atenção primária em Zimbábue. Para a 

intervenção, utiliza-se literalmente um banco de madeira, no qual agentes comunitários 

de saúde treinados e supervisionados se sentam junto a pacientes adultos que se sentiam 

estressados ou deprimidos para conversar sobre seus problemas utilizando técnicas da 

“solução de problemas”, abordagem da psicologia positiva. O estudo mostrou que a 

intervenção foi bem aceita pelos participantes, que descreveram sentir-se "aliviados e 
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relaxados" após a intervenção, no entanto, os agentes de saúde sentiram que precisavam 

de mais treinamento para lidar com os casos mais difíceis, além disso, reportaram que 

faltou registro e monitoramento das informações coletadas nos atendimentos (Abas et al., 

2016). Outra observação sobre este estudo é em relação ao cuidado em etapas. Embora 

os pacientes tenham sido encaminhados para outros profissionais da clínica de atenção 

primária quando necessário, alguns destes profissionais mostraram que necessitavam 

maior suporte, pois não tinham conhecimento suficiente para prescrever medicação (Abas 

et al., 2016).   

Os estudos apresentados acima mostram que a alternância de tarefas pode ser 

efetiva, mas há questões fundamentais que precisam ser consideradas para os resultados 

da sua implementação serem positivos, como oferecer supervisão constante e garantir 

melhor treinamento para todos os profissionais da atenção primária envolvidos no 

cuidado, buscar soluções para a questão dos registros e monitoramento dos casos e 

incorporar o cuidado em etapas de maneira adequada. Além disso, ainda existem poucos 

estudos sobre a aceitabilidade da alternância de tarefas do ponto de vista dos pacientes e 

dos próprios profissionais de saúde (Padmanathan et al., 2013). 

 

C) Cuidado em etapas 

O estudo “Implementing a stepped-care approach in primary care: results of a 

qualitative study” (tradução literal: “Implementação de uma abordagem de cuidado em 

etapas na atenção primária: resultados de um estudo qualitativo”) usa metodologia 

qualitativa para avaliar o tratamento em etapas em um estudo realizado na Holanda, no 

qual os profissionais foram entrevistados depois de participarem de um ensaio clínico 

para tratamento de depressão com adultos na atenção primária (Franx et al., 2012). O 

modelo de intervenção deste estudo propunha que os profissionais identificassem os 

pacientes com depressão e os classificassem com depressão grave ou moderada. Os 

pacientes receberiam inicialmente um tratamento de baixa intensidade (psicoeducação, 

aconselhamento, psicoterapia breve e exercícios físicos) e, se não apresentassem melhora, 

receberiam o atendimento de alta intensidade (encaminhamento para a terapia cognitivo-

comportamental e uso de medicamentos). As avaliações mostraram que o tratamento em 

etapas foi bem aceito (Franx et al., 2012), porém algumas equipes de saúde não 

conseguiram sustentar este tipo de tratamento durante os 15 meses de duração do estudo. 

O estudo aponta que os principais elementos para que o tratamento em etapas funcione e 
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colabore no tratamento da depressão na atenção primária são: o entendimento 

compartilhado dentro de equipes multidisciplinares sobre o que é depressão, 

conhecimento sobre cuidados adequados e uma boa divisão de tarefas (Franx et al., 2012). 

Os autores do estudo concluíram que a realização de avaliações qualitativas durante a 

realização do estudo poderia ter colaborado para a fase posterior, ou seja, sua 

implementação no sistema de saúde. 

Em seus respectivos estudos, Franx et al. (2012) e Chen et al. (2018) apontam a 

necessidade de capacitação dos profissionais envolvidos nos cuidados dos pacientes, de 

organizar a equipe e facilitar a comunicação entre seus membros. No estudo “COACH” 

(Chen et al., 2018) foi sugerido que o uso de tecnologia poderia facilitar o monitoramento 

de casos e melhorar a comunicação entre os profissionais, importantes para a 

implementação do cuidado em etapas (Chen et al., 2018).  

 

D) Uso de tecnologia 

Para avaliar possíveis benefícios de integrar material digital ao tratamento da 

depressão em adultos, foi realizado um estudo qualitativo a partir dos resultados de uma 

pesquisa online “E-COMPARED” feita com agentes de saúde, usuários do sistema de 

saúde, pesquisadores e desenvolvedores de vários países da Europa, como França, 

Holanda, Espanha, Suíça, Alemanha, Polônia, Reino Unido e Suécia para avaliar suas 

opiniões acerca da implementação de um tratamento digital para depressão (Topooco et 

al., 2017). O estudo qualitativo avaliou através de 40 perguntas as percepções desses 

participantes e concluiu que há benefícios da intervenção digital, mas que existem 

variações entre países no que diz respeito ao nível de conhecimento sobre o uso da 

tecnologia. A alta aceitação de um tratamento combinado (tecnologia e outras estratégias) 

foi compreendida como uma possibilidade de integração gradual da tecnologia na prática 

clínica (Topooco et al., 2017).  

Um ensaio clínico realizado na Holanda também utilizou tecnologia no tratamento 

de depressão e, embora não tenha sido um estudo com idosos, a conclusão da análise 

qualitativa sugere que para ter sucesso ao incorporar tecnologia em intervenções é 

necessário treinamento adequado, boas condições tecnológicas e mais suporte ou até um 

mediador (Graaf et al., 2011).  

A incorporação de elementos tecnológicos pode contribuir com os princípios do 

cuidado colaborativo, alternância de tarefas e cuidado em etapas (Coupe et al., 2014; 
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Chen et al., 2018). Porém, não conhecemos, até o presente momento, estudos qualitativos 

sobre o uso de tecnologia em intervenções com idosos com depressão na atenção primária 

no Brasil. 

 

O interesse em adicionar avaliações qualitativas em estudos piloto e ensaios 

clínicos vem aumentando (Hawe et al., 2004; Oakley et al., 2006). Estas avaliações, como 

pudemos ver nos estudos descritos acima, sugerem mudanças no desenvolvimento e 

implementação de uma intervenção (Franx et al., 2012; Parsons et al., 2016; Abas et al., 

2016). Os estudos mostraram que há grande potencial em novas intervenções utilizando 

cuidados colaborativos, alternância de tarefas e cuidado em etapas, além disso, também 

foi apresentado que o uso de tecnologia pode auxiliar na aplicação desses modelos. Como 

apontado anteriormente, existem vários desafios para o desenvolvimento e 

implementação das intervenções complexas que podem ser superados através do uso de 

metodologias qualitativas em diferentes momentos do desenvolvimento da intervenção e 

da sua implementação.  

  

1.5.  Justificativa do estudo 

 

No Brasil e em outros países de renda média e baixa, que experimentam transições 

demográficas semelhantes, é urgente o desenvolvimento de modelos para o tratamento de 

idosos com depressão na atenção primária que sejam viáveis, efetivos e de baixo custo 

(Chisholm et al., 2007). Gilbody e colaboradores (2006) sugerem a necessidade de testar 

o cuidado colaborativo para depressão em contextos diferentes do que os de países 

desenvolvidos. Da mesma forma, o tratamento em etapas, a alternância de tarefas e a 

integração do uso de tecnologia ainda são pouco utilizados na atenção primária no Brasil. 

Até onde sabemos, não existem programas com estas características para o tratamento de 

idosos com depressão na atenção primária no Brasil.  

Diante destes desafios, um grupo de pesquisadores do Brasil e do Reino Unido, 

liderados pela Dra. Marcia Scazufca e o Professor Ricardo Araya, desenvolveu o estudo 

piloto: “Avaliação da exequibilidade de um ensaio clínico controlado e randomizado por 

agrupamento para o manejo de depressão em idosos residentes em áreas 

socioeconomicamente desfavorecidas de São Paulo, Brasil: estudo piloto” – 

PROACTIVE, para testar um programa de tratamento para idosos com depressão 
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cadastrados na ESF no município de São Paulo. Este programa de intervenção 

psicossocial complexo baseia-se nos princípios do cuidado colaborativo, tratamento em 

etapas, alternância de tarefas e suporte de tecnologia. A intervenção foi desenvolvida para 

atender a demanda de idosos com depressão na atenção primária. O estudo piloto utilizou 

métodos quantitativos (Van de Ven et al., 2019; Scazufca et al., 2019) e qualitativos para 

desenvolver e avaliar a intervenção psicossocial proposta. É neste cenário que se insere o 

presente estudo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Avaliar a aceitação e a viabilidade de uma intervenção psicossocial para o 

tratamento de idosos com depressão durante a realização de um estudo piloto. 

 

Objetivos Específicos 

1) Verificar a fidelidade dos agentes de saúde na aplicação do protocolo da 

intervenção psicossocial. 

2)  Investigar a compreensão do conteúdo e a aceitação dos princípios norteadores 

da intervenção psicossocial pelos participantes idosos. 

3) Avaliar a aceitação dos princípios norteadores da intervenção psicossocial 

(alternância de tarefas, cuidado colaborativo, tratamento em etapas e uso de 

tecnologia) pelos agentes de saúde.  

 

3. MÉTODO 

 

Antes de descrever o método do presente estudo, será apresentado o protocolo da 

intervenção psicossocial (PROACTIVE) utilizado no estudo piloto e as etapas para o seu 

desenvolvimento. O estudo piloto foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 

com Estratégia Saúde da Família (ESF), que é um dos modelos de atenção básica 

existentes no Sistema Único de Saúde brasileiro. A ESF cobre cerca de 60% da população 

do país, principalmente em áreas carentes, para isso conta com as equipes de saúde da 

família que trabalham de forma colaborativa. As etapas de desenvolvimento do 

PROACTIVE descritas abaixo, foram realizadas com os idosos com depressão 

cadastrados na UBS selecionada para participar do grupo intervenção do estudo piloto e 

com profissionais não especializados desta UBS. 
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a) Desenvolvimento da intervenção psicossocial - Reuniões com agentes de saúde da 

UBS: O objetivo das reuniões com Auxiliares de Enfermagem (AE) e Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) foi conhecer a rotina do serviço em relação aos 

cuidados com idosos com depressão, suas visões sobre a necessidade de aperfeiçoar 

a atenção que era oferecida à estes idosos, suas impressões sobre os princípios do 

programa de intervenção que o grupo de pesquisa estava desenvolvendo, que incluiu 

o treinamento de profissionais não especializados em saúde mental para realizar 

visitas domiciliares a idosos com depressão e o uso de tecnologia durante estas vistas. 

Em outra ocasião, foi realizada uma reunião com os AE e ACS para apresentar, 

discutir e coletar sugestões sobre melhorias e adaptações no protótipo do aplicativo, 

instalado em um Tablet, que seria utilizado pelos AE e ACS durante as visitas 

domiciliares. Ainda durante esta etapa, foi realizado um pré-teste do protocolo 

completo da intervenção psicossocial, que teve o objetivo de aperfeiçoar e finalizar o 

protocolo que seria utilizado durante a aplicação piloto da intervenção. 

 

b) Desenvolvimento da intervenção psicossocial - Pré-teste do protocolo completo da 

intervenção psicossocial: Foram selecionadas quatro idosas com depressão para 

participar do pré-teste. Duas idosas foram atendidas pelos pesquisadores nas suas 

casas enquanto dois ACS observavam os respectivos atendimentos. Após esta etapa, 

duas idosas foram atendidas por ACS enquanto pesquisadores observavam os 

atendimentos. Com o objetivo de aprimorar o protocolo da intervenção psicossocial, 

os pesquisadores e os ACS discutiam as visitas domiciliares realizadas após cada 

atendimento. Após o último atendimento de cada idosa, foi perguntado a elas suas 

opiniões sobre a intervenção psicossocial e sugestões de mudanças. Foram 

apresentados a elas diferentes vídeos de animações para explorar quais tipos de 

imagens, traços, estilo de desenhos, tamanhos, linguagem e qualidade de áudio elas 

identificavam com maior facilidade, para então, guiar a criação dos vídeos e 

animações do aplicativo que seriam utilizados no estudo piloto. As principais 

mudanças sugeridas pelos ACS e idosos foram adaptações na linguagem utilizada, 

número de encontros do programa e ajustes de áudio e tamanho de tela no caso do uso 

de recursos multimídia. Também percebemos que quanto mais estímulos no vídeo, 

maior a dificuldade de interpretação da imagem apresentada. Após o pré-teste, o 
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protocolo da intervenção psicossocial, já finalizado, foi aplicado por AE e ACS aos 

participantes do grupo intervenção do estudo piloto. Durante a realização do pré-teste 

foi desenvolvido o aplicativo, e os 23 vídeos inseridos neste aplicativo, que foram 

utilizados no estudo piloto (Van de Ven et al., 2019). Para mais detalhes sobre o 

estudo piloto ver o documentário ‘Depressão em idosos’ produzido pela FAPESP em 

colaboração com o Canal Futura (encurtador.com.br/fDGM6 e 

encurtador.com.br/jMOX4). Apresentação na TV Brasil:  

https://tvbrasil.ebc.com.br/reportersaopaulo/episodio/8-em-cada-10-idosos-que-tem-

depressao-e-participaram-do-grupo-de 

 

c) Estudo piloto: O protocolo final da intervenção psicossocial utilizado no estudo piloto 

tem como princípios centrais: o cuidado colaborativo, alternância de tarefas, 

tratamento em etapas e uso de tecnologia. A intervenção psicossocial é fundamentada 

em cuidados baseados em avaliação dos sintomas de depressão (em todos os 

encontros), psicoeducação (informação sobre depressão, estratégias simples de 

enfrentamento dos problemas da depressão e prevenção de recaída) e técnicas de 

ativação comportamental (Ekers, 2008). Os atendimentos foram realizados através de 

visitas no domicílio do idoso, por agentes de saúde treinados e supervisionados 

durante todo o período da intervenção. Durante os atendimentos, os agentes de saúde 

tiveram o suporte de um aplicativo instalado em Tablets, desenvolvido durante a etapa 

inicial do estudo (Van de Ven et al., 2019). O aplicativo foi usado em todos os 

atendimentos e permitia realizar avaliações de sintomas de depressão, humor e saúde 

em geral, assim como realizar atividades durante os encontros e planejar atividades 

para serem realizadas durante os encontros. Em cada encontro, os idosos assistem 

vídeos, nos quais as animações explicam e ilustram como os atendimentos serão 

realizados, quais são os principais sintomas da depressão (psicoeducação) e, também, 

ensinam a técnica de ativação comportamental. Este aplicativo também auxilia a 

gerenciar os atendimentos domiciliares, isto é, através do aplicativo são feitos os 

agendamentos, registros das atividades e planejamento das atividades entre os 

encontros. Todas as informações coletadas são armazenadas no servidor, que gera o 

banco de dados. Além disso, o aplicativo possui um sistema automático de 

notificação, que informa os supervisores e gerentes da UBS sobre os casos mais 

graves, permitindo que a equipe de saúde da UBS saiba o que está ocorrendo no 
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atendimento do paciente e possa fazer os encaminhamentos necessários o mais rápido 

possível. 

 

A intervenção é composta por duas fases. Na primeira fase, todos os participantes 

recebem três encontros domiciliares e os conteúdos são baseados em psicoeducação 

(informação sobre depressão e desenvolvimento de estratégias simples para lidar com 

sintomas de depressão). Na segunda fase, os participantes são encaminhados a regimes 

de baixa intensidade (BI) ou alta intensidade (AI) conforme seus sintomas de depressão 

até o terceiro encontro. Em todos os encontros, os sintomas de depressão dos participantes 

são avaliados com o Questionário de Saúde do Paciente (“Patient Health Questionnaire”, 

PHQ-9) (Kronke et al., 2001) (ANEXO A). Se nos encontros 2 e 3 da primeira fase o 

participante apresenta escore inferior a 10 no PHQ-9, ele é encaminhado para o regime 

de BI, caso contrário, o idoso é encaminhado para o regime de AI. Na segunda fase da 

intervenção, os participantes da BI recebem cinco encontros adicionais (três quinzenais e 

dois mensais) e na AI, oito encontros adicionais (seis semanais e dois mensais). A duração 

total da intervenção é de 17 semanas para ambos os idosos encaminhados para os regimes 

de baixa e alta intensidade (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma dos encontros e semanas de intervenção. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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Cada encontro tem um objetivo específico, mas são padronizados em relação a 

sua estrutura: início do encontro, obter informações, dar informações, atividades do 

encontro, atividades durante os encontros e revisão do encontro (Quadro 1). Os idosos 

participantes da BI recebem oito encontros totais e os da AI 11 encontros, mas os 

conteúdos recebidos pelos dois grupos são os mesmos. No grupo de AI, os conteúdos dos 

encontros 6, 7 e 8 são do grupo BI são repetidos nos encontros 9, 10 e 11, respectivamente. 

 

Quadro 1. Roteiro dos encontros da intervenção psicossocial. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Antes de iniciarem os atendimentos domiciliares para a realização da intervenção 

psicossocial, os ACS e AE receberam um treinamento de 3 dias (24 horas). O conteúdo 

deste treinamento será descrito abaixo. Após o início dos atendimentos, estes agentes de 

saúde receberam supervisão semanal de uma psicóloga integrante do grupo de pesquisa, 

com duração aproximada de 90 minutos, para a discussão de casos, dificuldades para 

seguir o protocolo de intervenção e/ou usar o aplicativo. Foram organizados dois grupos 

para supervisão, com até 6 participantes cada, que aconteceu durante todo o período da 
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intervenção na própria UBS. Nas supervisões, os tópicos abordados no treinamento foram 

retomados e os agentes de saúde foram auxiliados pelo supervisor quando necessário.  

Os tópicos descritos abaixo foram abordados durante o treinamento de 3 dias. 

Iremos considerar estes mesmos tópicos para avaliar a fidelidade dos agentes de saúde 

durante a aplicação do protocolo da intervenção psicossocial: 

1. Interação do agente de saúde com o idoso durante o encontro: empatia para/com as 

necessidades dos idosos, capacidade de conduzir a intervenção (por exemplo, falar 

naturalmente vs. ler o roteiro no aplicativo; explicação compreensível da intervenção), 

abertura para discutir questões emocionais levantadas pelo idoso durante o encontro. 

2. Psicoeducação sobre depressão e ativação comportamental: ajudar os idosos a 

identificar e entender os principais problemas da depressão e engajar-se em atividades 

prazerosas e significativas, colaborar no planejamento destas atividades e motivar os 

participantes e realizá-las entre os encontros. 

3. Uso do aplicativo (e suas funções) instalado no Tablet e da caderneta: revisão das 

sessões anteriores, avaliação da depressão e da saúde, reproduzir os vídeos, planejar 

atividades e agendar sessões no Tablet. Usar a caderneta durante o encontro para anotação 

do planejamento de atividades e para o agendamento do próximo encontro. 

4. Gestão do tempo e estrutura do encontro: realizar o encontro em aproximadamente 50 

minutos, seguir a estrutura do encontro (6 partes) e focar as conversas nos principais 

tópicos e conteúdo de cada encontro para cobrir todas as atividades do encontro dentro 

do tempo previsto. 

Estes tópicos foram retomados durante as supervisões semanais ao longo da 

intervenção. A coleta de dados para o presente estudo qualitativo foi realizada durante 

intervenção psicossocial (PROACTIVE) descrita acima. 

 

3.1. Desenho do estudo 

 

O presente estudo utilizou metodologia qualitativa de pesquisa. Este método foi 

escolhido porque é apropriado para investigações durante estudos pilotos que antecedem 

a realização definitiva de ensaios clínicos (Terence et al., 2006). Segundo Maria Cecília 
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de Souza Minayo (2008), os instrumentos de trabalho de campo na pesquisa qualitativa 

permitem relacionar a teoria com a realidade empírica, isto é, é possível explorar as 

percepções dos participantes em relação à proposta inicial do estudo e, a partir daí, gerar 

mudanças, aperfeiçoar e corrigir certas falhas (Minayo, 2008).  

As técnicas de coleta de dados qualitativos utilizadas no presente estudo foram 

observações não-participante, entrevista estruturada e grupo focal. As observações não-

participantes dos encontros (entre agentes de saúde e idosos participantes do estudo) 

foram realizadas no período da realização da intervenção psicossocial, as entrevistas 

estruturadas com os idosos foram realizadas após a entrevista de seguimento (26 semanas 

após a inclusão no estudo) e o grupo focal com os agentes de saúde, após a finalização de 

todas as etapas anteriores.  

 

3.2. Local do Estudo 

 

O presente estudo foi realizado em uma UBS situada na Zona Norte do município 

de São Paulo, alocada para o grupo de intervenção do estudo piloto. Esta é uma das UBS 

na qual foi implantado o programa Estratégia Saúde da Família (ESF) do SUS. A ESF é 

organizada por equipes de saúde da família que possuem estrutura semelhante em todo o 

país (um médico de família, uma enfermeira, duas auxiliares de enfermagem e seis 

agentes comunitários de saúde). Cada equipe de saúde da família é responsável por uma 

área de abrangência de cerca de 4.000 indivíduos. A UBS em questão conta com sete 

equipes compostas pelos agentes de saúde descritos acima. As observações não-

participantes e entrevistas estruturadas com os idosos participantes foram realizadas no 

domicílio dos idosos, já as o grupo focal foi realizado na própria UBS.  

 

3.3. Participantes 

 

Os critérios para inclusão dos ACS e AE que realizaram a intervenção psicossocial e 

dos idosos incluídos no estudo piloto foram:  

 

A.  Agentes de saúde: Foi solicitado à gerente da UBS para selecionar oito ACS (dois 

de quatro equipes da UBS) e três auxiliares de enfermagem (um de cada uma das 

outras 3 equipes da UBS). Os pesquisadores não interferiram na escolha dos 

agentes de saúde, mas solicitaram que a gerente conversasse com as equipes para 
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escolher os agentes de saúde, utilizando critérios como:  querer participar do 

estudo, se sentir confortável para conversar com idosos e falar sobre saúde mental. 

Todos os agentes de saúde selecionados pela gerente assinaram um termo de 

consentimento. 

 

B. Idosos: Foi solicitado a todos os ACS das sete equipes da UBS uma lista com o 

nome e informações de contato de todos os idosos (60 anos ou mais) cadastrados 

em sua área de cobertura. A partir dessas listas, um sistema de computador gerou 

uma sequência de números aleatórios que foi seguida para fazer o recrutamento 

dos participantes.  O recrutamento dos participantes foi realizado em duas etapas: 

a entrevista de triagem e a entrevista inicial. Para realizar a entrevista de triagem, 

os auxiliares de pesquisa contatavam os participantes por telefone (três tentativas) 

e, quando não era possível encontrá-los, fazia até três tentativas de visita 

domiciliar. Os entrevistadores não foram informados sobre a alocação dos 

participantes. Nesta entrevista, foram coletadas informações sobre escolaridade e 

renda dos participantes, além de uma avaliação dos sintomas da depressão, 

realizado com o PHQ-9. Todos os participantes que pontuaram 10 ou mais no 

PHQ-9 (ponto de corte para depressão) na entrevista de triagem foram convidados 

para uma entrevista em suas casas. Nesta avaliação, foram coletados os seguintes 

dados: 1) Informações sociodemográficas incluindo sexo, cidade / estado / país de 

origem, raça, estado civil, condição socioeconômico, atividades religiosas. 2) O 

histórico de saúde autorreferido: hipertensão, diabetes, câncer e derrame. 3) 

Qualidade de vida, através do "European Quality of Life 5 Dimensions-5 levels” 

- EQ-5D-5 L (Herdman et al., 2011). 4) Capacidade (aptidão) dos idosos, 

"Investigating Choice Experiments for the Preferences of Older People-

CAPability" - ICECAP-O (Grewal et al., 2006) e dificuldades físicas (uso de 

bengala, cadeira de rodas, fraldas e estar acamado). 5) Apoio social e eventos de 

vida estressantes. 6) Consumo de álcool utilizando o “Alcohol Use Disorders 

Identification Test” – AUDIT (Saunders et al., 1993) e uso de tabaco. 

 

Os seguintes critérios de exclusão foram avaliados nas entrevistas de 

recrutamento: risco de suicídio (conforme PHQ-9), sinais de declínio cognitivo que 

impossibilitasse as avaliações do estudo e a participação na intervenção psicossocial 
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(avaliados na hora da entrevista, conforme auto relato de demência, AVC com sequelas 

graves ou dificuldade aparente de se comunicar ou compreender), doença terminal, 

transtorno mental grave ou impossibilidade de se comunicar. O consentimento informado 

por escrito foi obtido de todos os participantes nas duas entrevistas de recrutamento.  

 

3.4. Procedimentos 

 

A coleta de dados para o presente estudo foi feita através de observações não-

participantes, entrevistas estruturadas e entrevistas em grupo (grupo focal). Observações 

não-participantes foram realizadas durante 14 atendimentos domiciliares do estudo piloto, 

com o objetivo de verificar a fidelidade do trabalho dos agentes de saúde em relação ao 

protocolo dos atendimentos. Após o final do estudo, foram realizadas entrevistas 

estruturadas com todos os idosos que receberam a intervenção para avaliar suas 

percepções a respeito da intervenção. O grupo focal com os agentes de saúde buscou 

avaliar a viabilidade e aceitação do protocolo de intervenção por parte dos agentes de 

saúde.  

 

A. Observações não-participantes durante os encontros entre agentes de saúde 

e idosos 

As observações não-participantes foram realizadas pela pesquisadora (Maiara Garcia 

Henrique - MGH, psicóloga, mestranda, treinada pela equipe de pesquisadores do estudo 

piloto) durante os atendimentos domiciliares do estudo piloto, com o objetivo de verificar 

a fidelidade do trabalho dos agentes de saúde em relação ao protocolo dos atendimentos. 

A pesquisadora conhecia os agentes de saúde observados, uma vez que participaram 

juntos dos treinamentos e supervisões. Os pacientes idosos, por sua vez, não conheciam 

a pesquisadora. Foram observados 14 encontros, constituindo três da fase inicial da 

intervenção, e 11 da segunda fase, sendo cinco de encontros realizados com participantes 

encaminhados para o regime de baixa intensidade (BI) e seis com participantes 

encaminhados para o regime de alta intensidade (AI). Os encontros 4 e 6 do regime de AI 

e BI têm o mesmo conteúdo, por isso observamos esses encontros apenas uma vez 

(Quadro 2). Foi estabelecido que seria observado um encontro por semana, cada semana 

em um dia diferente, e seguindo o fluxo da intervenção (do primeiro ao último encontro). 

Os seguintes critérios foram usados para selecionar o encontro a ser observado cada 
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semana: identificação dos agentes de saúde que teriam encontro marcado naquela semana, 

escolher o profissional que fosse realizar o encontro programado para a semana (número 

de encontro) e verificar se a díade profissional/idoso ainda não tivesse sido observada. 

Desta forma, todos os agentes de saúde foram observados pelo menos uma vez, e três 

deles foram observados duas vezes para cobrir todos os 14 encontros diferentes. A 

pesquisadora acompanhava o agente de saúde até o domicílio do idoso e, antes de iniciar 

a observação, explicava que iria observar todo o encontro, fazer anotações e fazer uma 

gravação de áudio da conversa usando um smartphone. O encontro e a observação 

iniciaram após o consentimento escrito do idoso participante e do agente de saúde e teve 

duração média de 50 minutos (duração do encontro). Durante todo o encontro, a 

pesquisadora observava, fazia anotações e utilizava um roteiro para a observação. Este 

roteiro era composto pelo protocolo de cada encontro, mostrava os aspectos mais 

importantes a serem observados segundo o treinamento dado aos agentes de saúde 

(ANEXO B). 

Quadro 2. Encontros observados nas observações não-participantes. 

 Fase Inicial  
 Encontro 1- ACS 4  

 Encontro 2 - AE 3 

Encontro 3 - ACS 2  

 

Baixa intensidade  Alta intensidade 

Encontro 4 – ACS 1 Equivalente Encontro 4 – Não observado 

Encontro 5 – ACS 8  Encontro 5 – ACS 8 

Encontro 6 – AE 1 Equivalente Encontro 6 – Não observado 

Encontro 7 – ACS 7  Encontro 7 – ACS 5 

Encontro 8 – AE 2  Encontro 8 – ACS 3 

  Encontro 9 – ACS 6 
  Encontro 10 – ACS 3 
  Encontro 11 – ACS 2 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 

 

B. Entrevista estruturada com os idosos após a avaliação de seguimento 

Foi elaborado um questionário com perguntas abertas e fechadas para a entrevista 

que foi feita pela pesquisadora (MGH) com os idosos em seus domicílios na 26ª semana 

após a inclusão no estudo piloto (isto é, um mês após concluírem a intervenção). Neste 

tipo de entrevista, são utilizadas as mesmas perguntas para todos, sem adaptações ou 

criação de novas perguntas (Minayo, 1992). O questionário foi composto por 22 questões, 
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que investigam a opinião dos participantes sobre os atendimentos feitos pelos agentes de 

saúde, sobre a utilização do Tablet durante os encontros, o que lembram sobre as 

informações e o que aprenderam durante os encontros, suas opiniões sobre o número de 

encontros que receberam, por que desistiram de receber todos os encontros (se este fosse 

o caso), uso da caderneta, se durante o período dos encontros foram encaminhados para 

o médico de família ou outro profissional especialista em saúde mental e a importância 

destes atendimentos. Esta entrevista teve duração média de 30 minutos e examinou os 

pontos de vista dos participantes sobre os princípios centrais do protocolo de intervenção, 

tais como cuidado colaborativo, alternância de tarefas, tratamento em etapas e uso da 

tecnologia. As respostas foram anotadas no questionário. (ANEXO C) 

 

C. Grupo focal com os agentes de saúde responsáveis pelos atendimentos dos 

idosos  

Para avaliar a viabilidade e aceitação dos princípios centrais da intervenção 

psicossocial pelos agentes de saúde, foi realizada uma entrevista em grupo (grupo focal), 

com aproximadamente duas horas de duração, com os ACS e AE que realizaram os 

atendimentos dos idosos. Antes de iniciar o grupo, foi solicitado de todos os participantes 

o consentimento por escrito para a gravar a discussão do grupo. O grupo focal é 

amplamente usado em pesquisas qualitativas e pode ser considerado um tipo de entrevista 

em profundidade que é realizada com um grupo que discute um tema investigado 

(Oliveira e Freitas, 1998, p.83), seu uso é indicado quando se busca explicar como os 

participantes consideram, pensam ou sentem em relação à uma determinada experiência 

(Vergara, 2004). Neste estudo, o grupo focal não focou em avaliar as interações entre as 

pessoas do grupo durante a discussão, mas suas experiências individuais e coletivas ao 

realizarem uma intervenção colaborativa da qual haviam participado. O grupo focal foi 

realizado por um facilitador (Marcia Scazufca, PhD, investigadora principal do estudo 

piloto) que conduziu a discussão e duas moderadoras (Maria Clara P de Paula Couto, 

PhD, pesquisadora do estudo piloto e MGH) que faziam anotações durante a discussão. 

O roteiro utilizado pelo facilitador foi baseado nas seguintes categorias: expectativa em 

relação à intervenção, demanda do programa (sobre o tempo dedicado ao programa), 

apoio institucional (colaboração da gerência e demais profissionais da equipe e da UBS 

durante a realização da intervenção), atendimento de saúde mental (suas percepções sobre 

os atendimentos à idosos com depressão, relação com os idosos e desafios), efetividade 
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do trabalho, cuidado colaborativo (comunicação com a equipe e envolvimento de todos), 

treinamento e supervisão (se eles consideram que o treinamento foi suficiente para eles 

se sentirem habilitados para realizar a intervenção e amparados para realizar os 

atendimentos), uso de tecnologia - Tablet (como se organizaram para dividir os Tablets e 

sobre a segurança de andar com eles no território da UBS), impacto pessoal e profissional 

por terem participado do estudo e sugestões (ANEXO D). 

  Abaixo apresentamos um quadro (Quadro 3) que ilustra todos os procedimentos 

para a coleta de dados do presente estudo: 

Quadro 3. Procedimentos para a coleta de dados qualitativos. 

O quê? Quem? Objetivo Quando/onde? Forma de 

coleta de dados 

Observação 

 não- participante 
ACS/AE 

Verificar a fidelidade 

ao protocolo de 

intervenção 

Durante os 

encontros da 

intervenção/ 

casa do idoso 

Diário de campo 

com anotação 

das observações 

Entrevista 

estruturada 

Idosos 

participantes 

da intervenção 

Avaliar a 

aceitabilidade da 

intervenção pelos 

idosos 

Ao final da 

entrevista de 

seguimento/ 

casa do idoso 

Anotação das 

respostas das 

entrevistas 

 

Grupo Focal 

 

ACS/AE 

Avaliar a viabilidade e 

a aceitação do 

protocolo da 

intervenção 

psicossocial por parte 

dos agentes de saúde 

Após o período 

de intervenção/ 

UBS 

Gravação do 

grupo focal e 

posterior 

transcrição 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

O relato do presente trabalho seguiu o roteiro de critérios para apresentação de 

pesquisa qualitativa: “Consolidated criteria for Reporting Qualitative research checklist” 

– COREQ (Tong et al., 2007) (ANEXO E). A autora (MGH) desta dissertação participou 

de todas as etapas da coleta dos dados qualitativos e atuou como auxiliar de pesquisa em 
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todas as etapas do estudo piloto. Durante a intervenção, realizou as observações não-

participantes dos encontros entre os agentes de saúde e idosos com depressão e conduziu 

as entrevistas estruturadas realizadas durante as avaliações de seguimento dos idosos. 

Participou como uma das mediadoras do grupo focal realizado com os agentes de saúde. 

Realizou as análises dos dados coletados para o presente estudo juntamente com outros 

membros do grupo de pesquisa. Antes de realizar cada etapa, recebeu treinamento da Dra. 

Marcia Scazufca. 

 

3.5. Aspectos Éticos 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) em 14/12/2017 (CAAE: 

39574414.3.0000.0065, número do parecer: 2.437.392). Os objetivos, coleta de dados e 

análises do presente estudo estavam contemplados no projeto do estudo piloto “Avaliação 

da exequibilidade de um ensaio clínico controlado e randomizado por agrupamento para 

o manejo de depressão em idosos residentes em áreas socioeconomicamente 

desfavorecidas de São Paulo, Brasil: estudo piloto” aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e pela 

Comissão de Ética da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo em 11/03/2015 

(CAAE: 39574414.3.3001.0086, número do parecer: 2.471.331). Durante a inclusão dos 

participantes no estudo piloto, foi obtido o Consentimento Informado de todos os 

participariam. Este Termo de Consentimento incluía a informação sobre coleta de dados 

qualitativos, que foram utilizadas no presente estudo. Durante as etapas de avaliação 

qualitativa, foi utilizado um Termo de Imagem e Som, que autorizava a gravação de áudio 

e fotografia ou filmagem dos envolvidos (ANEXO F). Este termo foi assinado pelos 

idosos e agentes de saúde para autorizar a gravação das observações não-participantes e 

dos agentes de saúde no grupo focal. A autora da dissertação recebeu bolsa de mestrado, 

portanto o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. O estudo 

piloto recebeu financiamento da FAPESP (Processo número: 2013/50953–4) e do 

Medical Research Council – Reino Unido (MRC-UK, ML/l016702/1). 
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3.6. Análise 

 

A. Observação não-participante 

A pesquisadora responsável pelas observações utilizou um roteiro durante os 

encontros para conferir se o AE ou ACS que realizava o encontro com o idoso era fiel ao 

protocolo da intervenção psicossocial (ANEXO B) e compatível com o treinamento dado. 

Além do uso do roteiro durante os encontros, a pesquisadora fez anotações em um diário 

de campo com a descrição detalhada sobre cada um dos encontros observados, que depois 

foi utilizado para escrever o relatório sobre cada encontro observado. Após o término da 

observação-participante, a pesquisadora ouviu os áudios gravados durante os encontros, 

apoiado pelo roteiro e relatório dos encontros, para finalizar a análise sobre a fidelidade 

do AE ou ACS na condução do encontro. 

 

B. Entrevista estruturada 

As respostas das entrevistas estruturadas realizadas com os idosos foram anotadas 

durante a entrevista. Três pesquisadores leram as respostas e separadamente, as 

categorizaram em temas, sendo alguns pré-determinados e outros emergentes nas 

respostas dos participantes. Os temas foram comparados e discutidos entre os 

pesquisadores até criarem categorias finais. O conteúdo das categorias criadas foi 

analisado através da análise temática do conteúdo (Bardin, 2010). 

 

C. Grupo Focal 

A discussão do grupo focal foi gravada. A partir deste áudio, foi feita a transcrição 

literal da gravação. Para a análise do conteúdo do grupo focal, três pesquisadores 

seguiram algumas etapas separadamente: 1. Impregnação, que se trata de uma leitura 

atenta e compreensiva (Minayo, 1992; Schraiber, 2015) do conteúdo da transcrição; 2. 

Identificação das ideias investigadas (conforme roteiro da discussão, temas investigados: 

efetividade, apoio institucional, cuidado colaborativo, uso da tecnologia); 3. Identificação 

dos temas emergentes no discurso dos participantes. Durante essas etapas, os 

pesquisadores categorizaram o conteúdo do grupo focal em temas que foram utilizados 

nas análises finais. A categorização e seus conteúdos foram transferidos para uma planilha 

(Excel) para serem analisados.  
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4. RESULTADOS 

 

1) Fidelidade dos agentes de saúde na aplicação do protocolo da intervenção 

psicossocial. 

Em geral, as etapas dos encontros foram seguidas adequadamente. No entanto, 

foram observadas algumas inconsistências sobre a fidelidade ao roteiro dos encontros. No 

início do encontro, o agente de saúde verifica as atividades planejadas no encontro 

anterior e registra no aplicativo se o idoso fez ou não a atividade combinada. Em uma 

ocasião, a agente de saúde esqueceu de planejar a atividade que o idoso deveria fazer 

durante a semana e, por isso, o aplicativo não mostrou esta etapa do encontro. Outro 

apontamento feito foi que a caderneta foi esquecida por quatro agentes de saúde, portanto 

deixaram de anotar as atividades planejadas e a data do próximo encontro.  

Além das comparações com o roteiro, a observação buscou comparar a atuação 

dos agentes de saúde conforme o que era esperado dos mesmos após o treinamento que 

receberam. Abaixo estão os resultados observados sobre a atuação dos agentes de saúde 

com base em quatro categorias (do treinamento): 1. Interação entre profissional e idoso; 

2. Psicoeducação da depressão e ativação comportamental; 3. Habilidade para usar o 

aplicativo no Tablet; 4. Gestão de tempo: 

 

- Interação entre agente de saúde e idoso: a maior parte dos agentes de saúde 

interagiu com os idosos de acordo com o treinamento, demonstrando empatia, procurando 

atender as necessidades dos idosos e explicando adequadamente o fluxo do encontro. Nos 

primeiros encontros (1, 2, 3 da primeira fase e 4 da segunda fase) observados, os agentes 

de saúde demonstraram algumas dificuldades na interação com o idoso, por exemplo, 

leram as informações no aplicativo em vez de conversar de maneira natural. Em um 

encontro (Encontro 1), o agente de saúde parecia ansioso, falava muito rápido e fazia 

pouco contato visual com o idoso. A falta de contato visual também foi observado em um 

encontro que o idoso demonstrou através de expressões faciais e gestos que não havia 

entendido o vídeo que tinha assistido, mas o profissional da saúde não percebeu, pois 

estava focado no Tablet e não olhou para o paciente, seguindo com a intervenção após o 

vídeo. Na segunda fase da intervenção (a partir do 4º encontro), os agentes de saúde 

gradualmente passaram a conversar com o idoso mais naturalmente, enquanto seguiam o 

protocolo instalado no Tablet. Durante a observação, em algumas ocasiões, os idosos 

estavam acompanhados de familiares, que não interferiram na condução da intervenção. 
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- Psicoeducação da depressão e ativação comportamental: O conteúdo de psicoeducação 

sobre a depressão foi apresentado aos idosos através de vídeos com animações e, também, 

em textos na caderneta que todos os idosos receberam. Portanto, os agentes de saúde não 

tiveram dificuldade ou problemas ao apresentar esses conteúdos, uma vez que tinham o 

suporte dos vídeos, e, quando necessário, explicavam ou contavam o que aconteceu no 

vídeo. As etapas da técnica de ativação comportamental são apresentadas aos idosos em 

diferentes estágios da intervenção. Durante os três primeiros encontros (primeira fase), 

os agentes de saúde explicavam e mostravam aos idosos, no aplicativo, a “Roda da 

melhora da depressão” (um ciclo gráfico que ensinava que quando estamos deprimidos e 

fazemos alguma atividade, melhoramos) (Figura 2) e a “Roda da piora” (quando estamos 

deprimidos e não fazemos nada, pioramos) (Figura 3). Nessas sessões, o participante era 

convidado a interagir com o aplicativo e preencher no aplicativo algumas lacunas com 

atividades que o ajudavam a entender o que faz melhorar (ou não) seu humor. Alguns 

agentes de saúde apenas deram a explicação oral aos pacientes, sem mostrar a “roda” no 

aplicativo. Porém, observamos que a explicação verbal foi adequada, resultando no 

entendimento sobre o princípio básico da ativação do comportamento. A partir do 4º 

encontro (segunda fase), os agentes de saúde foram treinados a motivar os pacientes a 

aumentar a frequência das atividades prazerosas e significativas que realizavam durante 

a semana. Os agentes de saúde foram treinados para mostrar aos pacientes, no aplicativo, 

uma lista de atividades e pedir a eles que escolhessem as atividades que gostariam de 

fazer entre os encontros, sem interferir em suas escolhas. Apenas em uma ocasião 

(observada no 4º encontro), o agente de saúde sugeriu a atividade ao invés de perguntar 

o que o paciente queria fazer. Os agentes de saúde também foram treinados para discutir 

com os pacientes, no início de todos os atendimentos, se as atividades planejadas foram 

realizadas ou se houve alguma dificuldade para realizá-las.  
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Figura 2. Aplicativo PROACTIVE: Roda da melhora da depressão. 

  
Fonte: Aplicativo PROACTIVE (Van de Ven, P. et al., 2019). 

 

 

Figura 3. Aplicativo PROACTIVE: Roda da piora da depressão 

 
Fonte: Aplicativo PROACTIVE (Van de Ven, P. et al., 2019). 

 

- Habilidade para usar o aplicativo no Tablet: Todos os agentes de saúde seguiram o 

roteiro no aplicativo de forma adequada. Os agentes de saúde foram capazes de fazer o 

login no aplicativo, iniciar o encontro e interagir com as funções do aplicativo. Em todos 
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os encontros, foi feita uma avaliação dos sintomas da depressão utilizando um 

questionário (PHQ-9) interativo no aplicativo (Figura 4). Para responder este 

questionário, o participante podia ler e responder as questões sozinho, ou solicitar ajuda 

do agente de saúde para a ler as perguntas e as opções de respostas. Observamos que 

ambas as formas de aplicação deste questionário funcionaram bem e que o uso do Tablete 

facilitou a aplicação do questionário. A única ocasião em que um agente de saúde mostrou 

dificuldade com o Tablet foi no primeiro encontro, ao completar a avaliação das 

condições de saúde (Figura 5), uma vez que não sabia onde clicar no aplicativo para 

adicionar a dosagem do medicamento tomado pelo idoso. Nenhum dos agentes de saúde 

apresentou problemas para mostrar os vídeos para os idosos durante os encontros. 

Atividades realizadas durante os encontros, como preencher listas, fazer a “Roda da 

melhora” e planejar atividade foram bem executadas no aplicativo. Quanto à finalização 

do encontro e agendamento do próximo, uma profissional teve dificuldade na hora de 

selecionar a data e hora (Figura 6), mas conseguiu realizar sozinha depois de algumas 

tentativas. Nenhuma outra agente de saúde apresentou dificuldade no agendamento final 

e todos souberam sincronizar o aplicativo ao final do encontro. É importante ressaltar que 

finalizar e sincronizar as sessões corretamente permite o armazenamento das informações 

coletadas em um servidor seguro e, consequentemente, disponibilizando os dados para os 

pesquisadores e supervisores clínicos. Não houve falha no sistema de informação do 

estudo durante os encontros observados, portanto não pudemos observar os agentes de 

saúde nesta situação, apesar destas situações terem sido simuladas durante o treinamento. 
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Figura 4. Aplicativo PROACTIVE: Pergunta do PHQ-9. 

 
Fonte: Aplicativo PROACTIVE (Van de Ven, P. et al., 2019). 

 

Figura 5. Aplicativo PROACTIVE: Questionário de medicamentos. 

 
Fonte: Aplicativo PROACTIVE (Van de Ven, P. et al., 2019). 
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Figura 6. Aplicativo PROACTIVE: Agendamento. 

 
Fonte: Aplicativo PROACTIVE (Van de Ven, P. et al., 2019). 

 

- Gestão do tempo do encontro: os agentes de saúde conseguiram completar os encontros 

no tempo previsto (aproximadamente 50 minutos). O tempo dos encontros foi suficiente 

para contemplar todas as etapas e discutir outros problemas trazidos pelos idosos. Nos 

dois primeiros encontros observados, as agentes de saúde pareciam preocupadas em 

cumprir o roteiro do Tablet dentro do tempo previsto para o encontro. Para isso, evitaram 

conversar com os idosos e seguiram exatamente o que dizia o roteiro. Estes agentes de 

saúde terminaram os encontros dentro do tempo previsto, mas ficaram um pouco distantes 

dos idosos. Somente em uma ocasião o encontro ultrapassou o tempo previsto devido a 

dificuldades da agente de saúde para focar a conversa com o idoso nas atividades 

planejadas.  

 

2)  Compreensão do conteúdo e a aceitação dos princípios norteadores da 

intervenção psicossocial pelos participantes idosos. 

Trinta e três participantes foram incluídos no estudo. Destes, 31 participaram do 

presente estudo, um faleceu e o outro foi excluído porque mudou para um endereço fora 

da área de abrangência da UBS. A tabela 1 apresenta as características dos idosos 

participantes. Vinte e três (74%) eram mulheres, 15 (48%) tinham entre 70 e 79 anos, 24 
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(77%) não tinham renda ou recebiam até um salário-mínimo, 22 (70%) tinham até quatro 

anos de escolaridade e 3 (10%) mais de 9 anos de escolaridade. 

 

   Tabela 1. Características dos participantes idosos. 

Identificação 

do 

Participante 

Idade Sexo 
Escolaridade 

(anos) 
Renda mensal (salários*) 

PHQ-9 na 

inclusão 

      

P1 64 Masculino 0 1  13 

P2 64 Feminino 4 1  13 

P3 65 Feminino 0 sem renda 11 

P4 71 Masculino 4 2-3 Salários (R$1576-2364) 14 

P5 70 Feminino 6 1 10 

P6 61 Feminino 4 1 15 

P7 65 Feminino 4 sem renda 16 

P8 64 Feminino 12 1 12 

P9 66 Masculino 7 1 19 

P10 78 Feminino 4 1 16 

P11 70 Masculino 11 1 13 

P12 69 Feminino 5 1 13 

P13 63 Feminino 5 1-2 15 

P14 81 Feminino 0 1 15 

P15 75 Feminino 2 1 12 

P16 72 Masculino 0 1 16 

P17 78 Feminino 4 1-2 18 

P18 70 Feminino 4 1 16 

P19 88 Masculino 0 1-2 12 

P20 66 Feminino 11 1 13 

P21 68 Feminino 8 2-3 17 

P22 72 Feminino 4 1 25 

P23 71 Feminino 7 1 18 

P24 76 Feminino 2 1 19 

P25 83 Feminino 4 1-2 20 

P26 76 Masculino 4 1 13 

P27 71 Feminino 4 1 16 

P28 72 Masculino 0 1-2 13 

P29 80 Feminino 0 1 12 

P30 76 Feminino 0 1 13 

P31 67 Feminino 0 1 19 

*1 salário mínimo (em 2016) = R$788,00) 

Os participantes serão identificados no texto abaixo conforme apresentados nesta 

tabela (por exemplo, P1, P2, etc.). 

 



43 

 

As respostas das entrevistas estruturadas com os idosos foram categorizadas de 

acordo com quatro temas pré-determinados (alternância de tarefas, cuidado colaborativo, 

tratamento em etapas e uso de tecnologia) e dois temas que emergiram durante as 

entrevistas (protocolo padronizado e comentários gerais). Abaixo descrevemos as 

respostas dos idosos categorizadas de acordo com estes seis temas. 

 

Alternância de tarefas 

A maioria dos idosos participantes (94%) relatou que ser atendido por agentes de 

saúde (profissionais não especializados) foi uma boa experiência, pois se sentiam bem 

com elas (todas eram mulheres) e o atendimento foi de qualidade: 

P14 - “Ela [ACS] é um doce, eu amo aquela menina. Era só ela chegar que já alegrava 

meu coração”, P8 - “Achei que não tem problema [ser atendida por alguém não especialista]. Foi 

bom porque ela [ACS] só tinha que seguir as perguntas do Tablet”; P30 – “Muito Legal, ela 

[ACS] atendeu bem e explicava bem”; P22 - “Sim, como se fossemos íntimas, parece que a gente 

[ACS e idosa] se conhecia há muito tempo”.”; P13 – “Adorava ela [AE], tenho afinidade, ficava 

mais à vontade com ela”; P25 – “Achei boa, ela fazia direitinho”. 

 

Dois idosos (6%) expressaram que, em casos menos complexos, é aceitável que o 

atendimento seja feito por um não-especialista, porém casos mais complexos deveriam 

ser conduzidos por um profissional especializado:  

P5 - “... acho que em casos mais graves tem que ser um profissional mais capacitado, 

para saber puxar conversas e auxiliar as pessoas mais dependentes”; P6 - “Ser conhecida dela 

me fez sentir acolhida e as conversas eram boas. Era bom ter acompanhamento de algum 

profissional [supervisão], mas coisas mais profundas, ela não saberia, só psicólogo”.  

 

Cuidados colaborativos 

Os idosos reconheceram que a participação nos atendimentos domiciliares teve 

um impacto positivo nos atendimentos que recebiam na Unidade de Saúde. A equipe teve 

melhor compreensão dos casos, possivelmente devido a comunicação entre agentes de 

saúde e os outros profissionais da equipe: 

P18 - “Eles me convidaram para fazer parte dos grupos e fazer artesanato lá no posto. 

Eles são muito carinhosos”, P8 - “Sim, meu ACS falou com a equipe sobre meu sono e agora 

tomo Amitriptilina”, P22 - “Mudou, conversavam com o médico sobre os atendimentos e eles me 

tratavam com mais consideração”.  
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Tratamento em etapas 

A colaboração entre os agentes de saúde e os outros membros da equipe foi 

importante na identificação dos pacientes que precisavam de mais atenção, 

encaminhamento médico e/ou medicação. Seis participantes (19%) do estudo precisaram 

e foram atendidos pelo médico de família durante o período da intervenção psicossocial 

como resultado dessa colaboração. 

P22- “Isso [os encontros] me ajudou muito, fui atendida pelo médico e agora tomo 

Sertralina”; P23- “O ACS pediu para o médico me atender, eu fui na consulta e o médico trocou 

meu medicamento, me ajudou”; P8- “Pedi uma consulta e consegui. Foi bom, o médico falou 

sobre problemas de sono e agora comecei a tomar Amitriptilina”. 

 

Uso de tecnologia 

O uso do Tablet nos encontros foi bem recebido por todos os idosos participantes. 

Foram oferecidos fones de ouvido para os idosos em todos os encontros, porém nenhum 

quis utilizá-los. 

P25 - “Achei bom, servia para animar a gente e explicar os assuntos”, P18 - “Eu não 

entendo muito disso, mas como a ACS que mexe, não tem problema nenhum”; P10 – “Acho que 

o Tablet ajuda muito, nos faz focar no que está sendo discutido.”, P14 - “é bacana, melhor com 

o Tablet porque tem toda a explicação”.  

 

Os vídeos e as animações apresentados nos encontros foram bem aceitos pelos 

idosos. Em geral, os idosos gostaram e entenderam o conteúdo dos vídeos, mesmo idosos 

que tiveram dificuldade para enxergar os vídeos: 

P13 - “A animação é uma imitação minha e da agente de saúde, ela me diz o que fazer 

para se sentir melhor”; P21 - “você pode entender, é simples, Sum, Sani e outro colega querem 

que a gente entenda a situação e nos ensina soluções para os problemas”; P6 - “Às vezes eu não 

conseguia ver os vídeos, mas dá pra entender”; P10 - “Eu consigo ouvir os vídeos, mas às vezes 

eu vejo tudo borrado”.  

 

Protocolo padronizado 

Os idosos perceberam que os encontros seguiam uma estrutura e era dividido em 

etapas diferentes. Eles relataram que a estrutura do protocolo dos encontros foi importante 

para a adesão ao tratamento: 
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P9 - “Achei bom, porque se fosse aberto [sem estrutura], não saberíamos do que falar”, 

“Achei bom e mesmo com a estrutura, tinha espaço para falar”, P6 - “Foi bom saber que não 

tem uma coisa só, mas sim várias coisas para fazer. Foi interessante”, P20 - “Achei bom e 

interessante. Quando tem vários assuntos, ajuda a manter o interesse”, P23 - “Nunca foi 

cansativo, foi bom ter tantas atividades diferentes e aprender algo novo toda vez”; P13 - "Eu 

gosto de responder perguntas, conversar e fazer atividades no Tablet".  

No entanto, um idoso disse que não gostou muito da estrutura padronizada, 

principalmente por ter que responder muitas perguntas:  

P17 - “Roteiro meio cansativo. Toda vez que vem é a mesma coisa. Não conseguia fazer 

as atividades, ficava sem resposta”.  

 

Comentários gerais sobre a intervenção psicossocial 

Quando indagados se o número de encontros domiciliares que receberam durante 

a intervenção PROACTIVE havia sido suficiente, 25 responderam que sim, cinco 

expressaram que gostariam que os encontros continuassem e um idoso achou que foram 

mais encontros do que ele precisava. A maior parte (71%) dos idosos (n=22) completaram 

todos os encontros da intervenção psicossocial, nove (29%) interromperam a intervenção 

antes do final, sendo cinco na fase inicial e quatro na segunda fase. Alguns comentários 

e arrependimentos explicam o motivo de algumas destas interrupções:  

P5 - “Se eu pudesse pegar um ônibus e ir até a UBS eu faria esse tratamento, mas também 

fiquei na dúvida porque a ACS não é psicóloga”; P9 - “Nem sei por que eu fui falar para ela não 

vir mais. Eu achava que eu estava dando trabalho e que não assimilei as perguntas. Me arrependi 

e queria voltar. Agora comecei a fazer as atividades que ela me falava”; P17- “Não precisava 

de tratamento e achei que ia tirar a oportunidade de outra pessoa”; P21 - “A ACS disse que eu 

tinha um problema de saúde mental e não gostei, então pedi para ela parar de vir, ela achou que 

eu precisava ir ao psiquiatra”; P23 - “Achava que já tinha melhorado e não ia adiantar mais. A 

ACS era muito atenciosa e ia atrapalhar ela, comigo não ia adiantar muita coisa”; P27 - “Eu 

tinha medo de fofoca, daí não sei se a ACS estava disposta a vir aqui toda semana, então saí 

dessa”; P28 - “Eu saía muito e quando ela vinha, eu não estava. Agora ela poderia vir, pois 

parei de sair tanto”. 

Os participantes fizeram poucas sugestões sobre a intervenção psicossocial. Dois 

idosos fizeram comentários específicos: 
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P1 - “O vídeo podia ter mais cor, mas tudo foi muito bom”, P17 - “Tinha assuntos repetitivos, 

mas não sei o que fazer para melhorar. Não mudaria nada”.  

 

3) Avaliar a aceitação dos princípios norteadores da intervenção psicossocial 

(alternância de tarefas, cuidado colaborativo, tratamento em etapas e uso de 

tecnologia) pelos agentes de saúde.  

Oito agentes comunitários de saúde (ACS) e três auxiliares de enfermagem (AE) 

participaram do grupo focal. Todas as agentes de saúde eram mulheres, tinham ensino 

médio completo e trabalhavam na UBS há mais de dois anos. Quanto a idade das agentes 

de saúde, seis (55%) tinham entre 29 e 34 anos, três (27%) entre 35 e 45 anos e duas 

(18%) entre 50 e 60 anos de idade (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Características dos agentes de saúde (com base no ano de 2016) 

Tipo de profissional 

da saúde 
Idade 

Tempo de 

experiência na 

UBS em 

questão (anos) 

   

ACS1 29 7 

ACS2 33 2 

ACS3 52 15 

ACS4 42 9 

ACS5 34 5 

ACS6 39 3 

ACS7 31 Não informado 

ACS8 33 3 

AE1 33 Não informado 

AE2 37 9 

AE3 60 Não informado 

           Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

No texto abaixo, iremos indicar as agentes de saúde conforme a identificação 

apresentada nesta tabela (por exemplo ACS 1, ACS2, AE 1, etc). 

Os resultados apresentados abaixo foram organizados conforme as categorias do 

roteiro utilizado no grupo focal, que inclui alternância de tarefas, cuidado colaborativo, 

impacto da intervenção na rotina das agentes de saúde e uso de tecnologia. Estas 

categorias gerais foram subdivididas com os temas que emergiram das falas das agentes 
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de saúde durante a discussão do grupo focal. As novas categorias emergentes foram 

codificadas da seguinte maneira: 

Alternância de tarefas: Sentir-se capaz de conduzir a intervenção; Ser aceito pelos 

idosos participantes; Apoio (treinamento e supervisão). 
 

Cuidado colaborativo: Envolvimento dos membros das equipes com os idosos que 

receberam a intervenção psicossocial. 

 
Impacto da intervenção na rotina de trabalho das agentes de saúde: Impacto 

profissional; Impacto pessoal; Impacto institucional. 

 
Uso de tecnologia e organização do Tablet 

 

Em geral, as participantes do grupo concordaram sobre os assuntos discutidos e 

as suas falas foram convergindo e se complementando conforme a discussão do grupo 

focal progrediu. Por este motivo, serão apresentadas as falas mais relevantes para 

representar a opinião do grupo sobre cada tema discutido. 

 

Alternância de tarefas 

Sobre o tema ‘alternância de tarefas’, as três principais categorias que emergiram 

da discussão em grupo foram:  

- Sentir-se capaz de conduzir a intervenção: As agentes de saúde se sentiram capazes, 

principalmente por terem sido treinadas anteriormente:  

ACS1 - "Claro! Tenho certeza [que um ACS poderia realizar a intervenção], a gente foi 

preparada com argumentos para abordar o paciente nesse sentido.”; ACS3 - “Fomos treinados 

para fazer isso [realizar intervenção]”. ACS6 - “Nós tínhamos autonomia para trabalhar”.  

 

- Ser aceito pelos idosos participantes: Apenas um ACS disse que um idoso não aceitou 

participar da intervenção, uma vez que ela não era especialista. Neste caso, a intervenção 

foi interrompida. Os outros mencionaram que foram bem recebidos pelos idosos 

participantes. 

 

- Apoio (treinamento e supervisão): As agentes de saúde perceberam o treinamento e a 

supervisão como apoio ao seu trabalho:  

ACS8 - “Então, foi um apoio para nós, porque a gente tinha medo do que poderia 

acontecer nos encontros… E agora? Então, tivemos a supervisão para conversar, eles 

[supervisores] estavam lá para ajudar com as nossas dúvidas”. ACS5 – “É, então...foi um apoio 

[a supervisão], porque a gente ficava desesperada se ia acontecer isso ou aquilo [com o Tablet], 
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aí chegava e conversava [supervisão], tirava todas as dúvidas. Eu tive dificuldade com uma 

paciente e ela [supervisora] deu umas dicas pra gente, bem legais.”. 

 

Além de ser uma fonte de apoio, a supervisão também foi compreendida como 

um espaço de compartilhamento de experiências em que as agentes de saúde poderiam 

aprender umas com as outras: 

AE2 - “E então, na supervisão, todos contavam suas experiências, o que eles estavam 

passando”; “Foi bom, pudemos ter um pouco de todas as experiências, sabe?”. ACS3 – “Às 

vezes eu tirava umas dúvidas com minhas colegas, como elas fizeram um encontro, o que dizer 

pro paciente, daí a gente discutia as ideias na supervisão”. 

 

Cuidado colaborativo  

Na discussão entre as agentes de saúde, todas concordaram que a melhora na 

comunicação com a equipe gerou maior envolvimento de todos os membros da equipe 

com os idosos que estavam recebendo as visitas domiciliares. A colaboração entre os 

membros da equipe permitiu que o cuidado em etapas fosse efetivado, dando 

oportunidade para os idosos que estavam recebendo as visitas domiciliares, mas também 

necessitavam de consultas, fossem encaminhados para os médicos de família.  

 

- Envolvimento dos membros das equipes com os idosos que receberam a intervenção 

psicossocial: As agentes de saúde relataram que tiveram oportunidade de discutir os casos 

de depressão dos idosos atendidos no PROACTIVE com os outros membros da equipe. 

Contaram que, apesar da discussão dos casos durante as reuniões de equipe fazer parte da 

sua rotina de trabalho, a participação na intervenção facilitou a comunicação com os 

membros da equipe e as ajudou a identificar melhor os casos que deveriam abordar 

durante as reuniões.  

ACS4 - “Falei com a ACS - 'Você notou isso e aquilo?' E ela diz - 'Não, mas um dia notei 

essa outra coisa, e você?’, então começamos a juntar as peças até decidirmos nos reunir com a 

equipe para dar uma olhada diferente nesse idoso; havia algo diferente, sabe?”; ACS3 – “Na 

minha equipe o médico e a enfermeira que interferiu. Fomos encaminhando, até da outra equipe, 

né. Conversamos várias vezes, né, o médico foi até a casa do paciente, a paciente veio aqui colher 

os exames. Por causa do PROACTIVE, a gente percebeu que o paciente tava tendo uma 

dificuldade ali e a gente levou pra equipe e acabou.”. 
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 Outro aspecto referido pelas agentes de saúde foi que os médicos e enfermeiros 

se envolveram no cuidado de seus idosos e colaboraram quando eles precisavam de 

atenção médica:  

ACS3 - “Sim, os médicos, enfermeiros colaboraram, envolveram-se, encaminharam 

idosos, seguiram de perto os idosos; um médico foi até a casa do idoso para uma consulta e 

depois o idoso foi à unidade para fazer exames de saúde”. ACS5 – “É o doutor foi muito atencioso 

com ela, tanto que ela...o marido não conseguia trazer ela de carro, mas ele fez a visita na casa, 

né. Deu bastante atenção, deu umas medicações, deu uns antidepressivos pra ela tomar, que ela 

tava só na Fluoxetina, pra ela conseguir dormir. Então foi uma atenção mais...” 

 

Impacto da intervenção na rotina de trabalho das agentes de saúde 

 

- Impacto profissional: Alguns agentes de saúde relataram que a participação na 

intervenção teve um impacto importante em seu trabalho, sendo uma oportunidade de 

aprendizado e que o conhecimento adquirido passou a ser usado com outros idosos que 

elas visitavam: 

  ACS8 - “Hoje, mesmo sem o Tablet e sem fazer mais parte do programa de 

intervenção, ainda podemos oferecer algumas orientações às pessoas”; ACS6 - “Tudo o que 

aprendemos, que abriu nossa mente, que ajudou no nosso trabalho, foi válido. Todos os dias 

aprendemos alguma coisa, mudamos nosso ponto de vista… Esse [o programa de intervenção] 

veio para intensificá-lo, para mudar nossa visão”. ACS4 – “A gente conhece essa gente, mas tem 

coisas que nunca percebemos, com as perguntas da intervenção, a minha paciente acabou me 

falando que estava muito deprimida, sofrendo mesmo. Se ela não tivesse aberto nada pra mim, 

eu ia falar a mesma coisa de sempre e ir embora. Mas agora já tem outras coisas pra falar pra 

essa pessoa. Foi porque ela se abriu, porque eu mesmo não tinha reparado nada antes.”. 

 

- Impacto pessoal: Algumas falaram que a participação na intervenção psicossocial teve 

impacto em suas vidas, conseguiram aplicar o que aprenderam em suas vidas e com suas 

famílias: 

 ACS2 - “Vamos dizer assim, eu não sabia aquelas coisas, né? Então você vê que 

quando você tá assim meio pra baixo, já penso que eu não posso ficar assim, já sei o que fazer. 

Então isso te ajuda também, você aprende da mesma forma que você ajuda a pessoa, né?; ACS8 

– “Lá na frente, quando a gente estiver idoso, acho que isso é uma coisa que vai trazer pra nós, 

creio eu que vai, que a gente vai pensar ‘Não, eu fazia isso que eu deixei de fazer, vou começar 

a fazer de novo’”. 
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- Impacto institucional: A sobrecarga foi um tópico emergente durante a discussão do 

grupo focal e alguns agentes de saúde queixaram-se da falta de apoio dos colegas e da 

dificuldade em gerir o tempo no trabalho. A participação na intervenção foi considerada 

uma tarefa adicional na rotina de trabalho e, às vezes, pouco compreendida pelos outros 

membros da equipe. Eles relataram que nenhuma de suas tarefas habituais de trabalho foi 

ajustada para que tivessem tempo de atuar na intervenção: 

  ACS1 - “Sim, foi um trabalho a mais, né? Nossas tarefas habituais nunca pararam, 

mas o programa foi algo que deixou um gostinho bom”; AE3 - “Muito mais, muito mais tempo 

do que imaginávamos, mas foi bom”; ACS7 - “Não sabia que ia ser tanto tempo”; ACS4 - “Teve 

atrito, sabe? Porque a gente não fez algumas das outras coisas que tínhamos, usamos o tempo 

para fazer essas outras coisas [PROACTIVE] que não planejamos ... Então, teve conflito com 

algumas colegas”. 

 

 Outros mencionaram que o tempo necessário para os encontros da intervenção 

era maior do que imaginavam. Apesar do fardo extra, eles acharam que foi uma 

experiência positiva participar do programa de intervenção. 

 

Uso de tecnologia e organização do Tablet 

 A utilização do Tablet durante as visitas, a princípio, assustou as agentes de 

saúde, algumas tinham mais facilidade que outras e elas se ajudaram entre si. Além disso, 

o treinamento e a supervisão ofereceram suporte para o manejo do Tablet e elas puderam 

utilizá-lo sem grandes problemas. Alguns problemas técnicos aconteceram durante a 

intervenção, mas estes foram rapidamente contornados pela equipe de suporte 

tecnológico do estudo. 

 ACS4 – “Acho que o programa, assim, a expectativa, né, fiquei meia com medo, né. 

Essa questão que eu tenho muita dificuldade com o aparelho, né, com a tecnologia. Aí, mas aí eu 

fui indo e fui... com o tempo a gente vai gostando, né?”; ACS1 – “Eu acho que tirando alguns 

probleminhas técnicos que tivemos no decorrer da coisa, todo o restante do programa com o 

aplicativo, foi muito simples, muito objetivo e fácil.”; ACS8 – “É uma ferramenta boa, porém, 

também tem os seus problemas. Pra nós seria uma coisa excelente ter um Tablet pra gente colocar 

os dados, é tudo bem mais fácil, né?”; AE2 – “Eu demorei um pouco pra pegar o jeito, assim, eu 

não sou muito de tecnologia, né, é difícil, até pra mandar um e-mail pros outro é difícil, mas aí 

eu pedi ajuda aqui e já ia mexendo um pouco mais...é que nem um livro que você vai virando as 

páginas, pra minha paciente era demais, ela adorava ver as coisas nele [Tablet].”.ACS6 – “Eu 



51 

 

acho que fez toda a diferença ter o Tablet.. Então, porque é o que eu tô te dizendo... você chega 

lá no paciente, você pega uma folha, você começa a ler, é diferente de você tá mostrando uma 

figura pra ele, ele pode apontar, poder responder, é diferente...”. 

 

 Seis Tablets numerados foram deixados na UBS para serem utilizados pelas 

agentes de saúde. Cada Tablet foi usado por dois agentes. Cada vez que uma agente de 

saúde pegava um Tablet, ela precisava anotar em um livro o dia e a hora que pegava e 

devolvia o Tablet na UBS. Esta organização funcionou, todos os Tablets foram usados e 

devolvidos para a supervisora no final do programa de intervenção. A única queixa sobre 

a organização do uso dos Tablets foi que, algumas vezes, a bateria estava descarregada. 

 ACS4 – “No começo, uma vez eu fui pegar o Tablet e tava zero de bateria, usaram de 

manhã, largaram aí...mas depois, também acho que a gente foi ouvindo uma a conversa da outra, 

aí todo mundo ficou atento, já acabava de usar, já carregava pra colega usar à tarde.”; ACS8 – 

“Um dia eu não percebi, tava sem o carregador e o Tablet tava descarregado e era o último 

encontro meu”. 

 

 Muitas agentes de saúde relataram que sentiam medo de perder ou quebrar o 

Tablet ou de serem roubadas, mas se acostumaram com a novidade de carregá-lo durante 

as visitas. As agentes de saúde contaram que criaram o hábito de esconder o Tablet na 

bolsa/mochila. 

 ACS4 – “Eu tinha medo de sair mostrando o Tablet na rua”; ACS8 – “O medo de 

todas nós foi perder esse Tablet”; ACS2 – “A gente escondia na mochila e ia”. 

 

 Ao final da discussão, as agentes de saúde fizeram alguns comentários positivos 

sobre o PROACTIVE, sobre o atendimento ter funcionado, os pacientes terem gostado e 

elas terem aprendido com o programa. Ressaltaram a importância de receber suporte, no 

caso a supervisão em grupo, e sugeriram que todos os ACS fossem treinados para fazer 

este tipo de encontro/intervenção (PROACTIVE). 

 ACS8 - “Acho que a gente tem que ter um alguém por trás para dar esse suporte para 

gente, né, porque não adianta, né, é o que eu tô falando. Todo mundo sai com um Tablet por aí, 

não dá, porque a gente tem dúvidas, dúvidas existem e acho que nem sempre todas as pessoas 

estão preparada aqui dentro para tirar essas dúvidas”; ACS1 – “Oh, o que acho que a maioria 

esperaria que acontecesse, olha, reunião geral é um dia que tá todo mundo, daí todo mundo se 

organiza, combina as visitas com os enfermeiros [as visitas regulares fora do programa de 
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intervenção] e combina as visitas com os idosos [PROACTIVE]”; ACS3 – “Eu acho que todos 

os ACS tinham que entender, ser treinados, também”. 

 

 Além destas sugestões, as agentes de saúde mostraram que estavam satisfeitas 

de ter participado da intervenção psicossocial e agradeceram a oportunidade. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente estudo mostram que os princípios norteadores da 

intervenção psicossocial PROACTIVE - cuidado colaborativo, a alternância de tarefas, o 

cuidado em etapas e o uso de tecnologia - foram bem aceitos e compreendidos pelas 

agentes de saúde que conduziram e pelos idosos que receberam a intervenção. Estes 

resultados apontam que programas de intervenção como o PROACTIVE podem ser 

viáveis no tratamento de idosos com depressão no contexto da atenção primária brasileira.  

Em geral, o treinamento e a supervisão fornecidos às agentes de saúde antes e 

depois do início dos encontros do PROACTIVE alcançaram seus objetivos. Foi 

interessante observar que as agentes de saúde, que são profissionais não especialistas em 

saúde mental, foram capacitadas para realizar a intervenção com um treinamento de 

apenas 3 dias, e que, com o passar dos atendimentos e as supervisões semanais, elas se 

tornaram cada vez mais capazes e autônomas para realizar os encontros com os idosos. 

Observamos que as agentes de saúde foram fiéis ao protocolo da intervenção psicossocial, 

isto é, elas seguiram o protocolo durante os encontros com os idosos de maneira a oferecer 

um tratamento adequado e padronizado. A utilização do protocolo de atendimento 

padronizado foi bem aceita pelos idosos e foi um apoio importante para as agentes de 

saúde realizarem a intervenção psicossocial. Embora a maioria das agentes de saúde tenha 

se queixado da sobrecarga causada pela participação no programa, elas valorizaram a 

experiência e relataram que os atendimentos foram efetivos para os idosos. As agentes de 

saúde também comentaram que este tipo de atendimento poderia ser incorporado na 

prática em suas rotinas de trabalho. 

Para garantir que os idosos recebessem um tratamento para a depressão adequado 

e efetivo, a intervenção PROACTIVE foi baseada no modelo de cuidado colaborativo 

(Butler et al., 2008). É importante ressaltar que a colaboração entre os membros das 

equipes de saúde é um dos princípios da rotina habitual de trabalho da ESF. As equipes 
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de saúde, que são compostas por diferentes profissionais, realizam reuniões semanais para 

discussão de casos, decidir estratégias para ajudar os usurários do sistema de saúde e fazer 

os devidos encaminhamentos quando necessário. Possivelmente, esse é um dos motivos 

da boa aceitação e do bom funcionamento da intervenção colaborativa proposta, pois não 

levou a grandes mudanças na rotina dos profissionais envolvidos. Podemos afirmar que 

o PROACTIVE é um programa de intervenção que se adapta bem à estratégia de trabalho 

já existente. A ESF funciona da mesma forma em todo o Brasil, ou seja, todas às UBS 

que estão cadastradas na ESF possui equipes de saúde que devem ser formadas por 

médicos, enfermeiras, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde que 

cooperam entre si no atendimento aos idosos de sua área de abrangência, portanto, o 

estudo piloto sugere que o PROACTIVE seria provavelmente aceito e viável em todo o 

país. Entendemos que o cuidado colaborativo não foi um problema e já é uma prática 

habitual para estes agentes de saúde, no entanto, não é apenas da perspectiva das agentes 

de saúde que esta estratégia deve ser avaliada. Sabemos que o cuidado colaborativo por 

si só pode não ser suficiente, não basta ter uma equipe integrada se não há informação 

sobre saúde mental, se não há agentes de saúde suficientes ou capacitados para atender 

esses pacientes ou quando, por qualquer outra razão, não há encaminhamento adequado.  

Quando uma intervenção em saúde é conduzida principalmente por não 

especialistas, é crucial que os pacientes tenham cuidados extras quando necessitarem 

(Franx et al., 2012). Por isso, a importância de incorporar, a este tipo de intervenção, o 

cuidado em etapas (Hanlon et al., 2016), conforme feito no PROACTIVE. As agentes de 

saúde foram treinadas para discutir com suas equipes os idosos que não melhoravam 

durante os atendimentos e a necessidade da realização de consultas com o médico de 

família e, quando necessário, com o especialista. Estas discussões basearam-se nas 

avaliações de depressão que as agentes de saúde faziam durante os encontros, cujos 

resultados eram discutidos nas supervisões semanais do PROACTIVE e, posteriormente, 

nas reuniões de equipe. Desta forma, os encaminhamentos para outros profissionais, que 

fazem parte do cuidado em etapas, foi facilitado e baseado em ações realizadas pelas 

agentes de saúde durante os encontros e nas atividades fora dos encontros psicossociais. 

No que diz respeito à alternância de tarefas, foram levantadas três questões 

principais: 1. Se os profissionais não especializados em saúde mental seriam competentes 

para realizar a intervenção; 2. Sobrecarga de tarefas; 3. Se os idosos aceitariam este tipo 
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de intervenção realizada por um profissional não especializado.  

 

1. Competência das agentes de saúde: Alguns estudos na África, que também fizeram 

intervenções na atenção primária com profissionais não especializados, demonstraram 

que a falta de competência em tarefas específicas era um grande desafio e oferecia riscos 

aos pacientes (Ferrinho et al., 2012; Baine et al., 2018). No entanto, esses estudos 

incluíram tarefas simples (que poderiam ser realizadas por agentes de saúde com mínimo 

treinamento) e procedimentos que exigiam conhecimentos especializados, como 

intervenções médicas, diferente do estudo presente. Um outro estudo, também realizado 

na África, usou a alternância de tarefas para o tratamento de saúde mental em adultos e 

provou ser viável quando há treinamento e apoio suficiente durante toda a intervenção 

(Wall et al., 2020). Da mesma forma que no último estudo citado, o PROACTIVE, 

também mostrou que os não-especialistas em saúde mental (agentes de saúde ou 

auxiliares de enfermagem) são capazes de realizar uma intervenção de qualidade, uma 

vez que recebem treinamento e supervisão suficientes. Embora as agentes de saúde se 

mostraram preocupadas ou tensas durante os primeiros encontros do PROACTIVE, 

conforme visto na observação não-participante, é interessante ressaltar que, nas últimas 

sessões observadas, elas se mostraram mais seguras e capazes de ter uma conversa “mais 

natural” com os idosos.  

2. Sobrecarga de tarefas: Outro desafio apontado anteriormente, foi a sobrecarga por 

sobreposição de tarefas, sendo esta questão comumente relatada quando se utiliza 

alternância de tarefas (Ferrinho et al., 2012; Wall et al., 2020). No PROACTIVE não foi 

diferente. As agentes de saúde assumiram um novo papel, mas suas outras atribuições não 

foram aliviadas, e a sobrecarga foi apontada por quase todas que conduziram os encontros 

domiciliares. Elas também relataram não se sentirem apoiadas por suas equipes para 

incluir nas suas atividades rotineiras os encontros do PROACTIVE. Este problema 

provavelmente não aconteceria num contexto “real” (fora de um estudo), uma vez que as 

agentes de saúde poderiam adaptar suas rotinas, de modo a incluir este tipo de intervenção 

de maneira factível. Contudo, a alternância de tarefas teve impactos positivos, sendo o 

principal a melhora de conhecimento e capacitação das agentes de saúde.  

3. Alternância de tarefas: Do ponto de vista do paciente, a intervenção realizada 

principalmente por agentes de saúde não especialistas em saúde mental não foi associada 
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à problemas de confiança, vínculo ou aceitação da intervenção. Antes de iniciar o estudo, 

achamos que os auxiliares de enfermagem (AE) seriam aceitos mais facilmente para 

conduzir a intervenção do que agentes comunitários de saúde (ACS), pois ACS são os 

membros das equipes saúde da família com menor especialização. Não foi isto que 

observamos. Os pacientes aceitaram igualmente os atendimentos domiciliares realizados 

por AE e ACS, ambos foram bem recebidos e elogiados pelos idosos. Além disso, um 

aspecto positivo que os idosos relataram sobre os ACS foi que podiam se relacionar 

melhor, visto que moram no mesmo bairro e têm realidades semelhantes. Todas as ACS 

que participaram do estudo trabalham na UBS há mais de dois anos, tendo algumas mais 

de cinco anos de experiência, o que pode ter sido outro fator que contribuiu para o 

desempenho delas na intervenção. Assim, a nossa terceira questão sobre a aceitação da 

alternância de tarefa foi respondida positivamente pelo estudo.  

No estudo “CASPER”, os participantes relataram preferir sessões presenciais em 

vez de sessões por telefone (Gilbody et al., 2017; Taylor et al., 2018; Simpson et al., 

2008). Embora só possamos ter uma ideia melhor sobre a adesão à intervenção em um 

ensaio clínico, é provável que as sessões domiciliares (presenciais) adotadas pela 

intervenção PROACTIVE tenham colaborado para a boa adesão dos idosos à intervenção 

psicossocial (71%) do estudo piloto. Além disso, o protocolo da intervenção foi 

desenvolvido para ser atraente para os idosos participantes, com vídeos e muitos 

elementos diferentes, o que também deve ser colaborado para a boa adesão. A intervenção 

foi baseada na ativação comportamental focada em mostrar aos pacientes sua condição e 

ensinar maneiras de mudá-la (Ekers et al., 2008); assim, quanto mais eles entenderem 

todo o processo de depressão, mais eles podem ser ativos em seu próprio processo de 

melhoria. Essa abordagem é bem aceita, pois os idosos podem se sentir capacitados na 

autogestão dos sintomas (Simpson et al, 2008) e ativos nas mudanças. No PROACTIVE, 

os idosos foram capazes de entender que os encontros seguiam um padrão, sendo essa 

estrutura e repetição facilitadores na compreensão. Um fato curioso foi que dois idosos 

(P9 e P23), que interromperam o tratamento antes do final dos encontros domiciliares, 

elogiaram a intervenção, particularmente por ter um protocolo estruturado e com 

atividades diferentes. Estes idosos relataram que se arrependeram de ter interrompido a 

intervenção. 
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Além dos princípios do cuidado colaborativo, alternância de tarefas e cuidado em 

etapas, o estudo PROACTIVE incorporou mais um elemento: o uso de tecnologia. 

Aprendemos com o estudo piloto que a tecnologia também contribui para a incorporação 

dos princípios descritos acima como, por exemplo, fornecendo novas formas de 

monitoramento e registro dos casos atendidos e facilitando a comunicação entre os 

membros da equipe (Coupe et al., 2014; Overbeck et al., 2016). No entanto, o uso de 

tecnologia é conhecido por ser desafiador, principalmente em países de renda média e 

baixa, onde muitos profissionais ou pacientes não têm habilidade ou conhecimento para 

lidar com os dispositivos eletrônicos ou até falta de acesso à internet (Topooco et al, 

2017). O presente estudo foi realizado em uma área periférica do município de São Paulo 

e, os idosos que participaram tinham, na sua maioria, baixa renda e pouca ou nenhuma 

escolaridade. A vulnerabilidade social da população estudada e da maioria dos idosos 

brasileiros foi uma das nossas preocupações ao desenvolver o protocolo desta intervenção 

para o tratamento de depressão. Durantes os encontros do PROACTIVE, os ACS 

gerenciam o Tablet, portanto isso não foi um problema para os idosos participantes. Pelo 

contrário, os idosos se beneficiaram com o uso da tecnologia, assistindo vídeos educativos 

e informativos sobre depressão, mostrado a eles pelos ACS nos Tablets. O uso de folhetos 

não seria possível com esta população, pois a maioria dos idosos eram analfabetos. Outro 

ponto importante a ser mencionado é o estigma relacionado aos problemas de saúde 

mental. O estigma é uma barreira importante para os pacientes aceitarem o diagnóstico 

de depressão e buscarem por cuidado no sistema de saúde (Barney et al., 2006). Muitas 

vezes, os pacientes não entendem suas necessidade e acabam desistindo do tratamento 

(Stein-Shvachman et al., 2013; Gilbody et al., 2017), como foi o caso dos idosos P9 e 

P23. Na primeira etapa do PROACTIVE, foi utilizada a psicoeducação, aliada ao uso de 

tecnologia, para facilitar a adesão dos pacientes ao tratamento. Através de vídeos, as 

informações chegaram aos idosos de forma ilustrada, permitindo que eles se 

identificassem e aprendessem com os personagens e, assim, se sentirem motivados a 

aderir ao tratamento.  

Também não tínhamos certeza se as agentes de saúde iriam conseguir utilizar os 

Tablets durante os encontros com os idosos. Contrário ao que se imaginava, elas (ACS), 

mesmo não tendo experiência com este dispositivo e com o aplicativo PROACTIVE, não 

tiveram dificuldades para utilizar todas as funções do aplicativo necessárias para conduzir 

os atendimentos. Parece que o treinamento de três dias foi suficiente para ensiná-las a 
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manusear o Tablet e utilizar as funções do aplicativo. Após o treinamento, as agentes de 

saúde puderam tirar dúvidas sobre o aplicativo e o manuseio do Tablet. Além de não 

apresentarem dificuldades significativas com o uso da tecnologia, esta nova ferramenta 

contribuiu para que os princípios do cuidado colaborativo e cuidado em etapas 

funcionasse conforme esperado, melhorando o monitoramento dos casos e auxiliando na 

comunicação entre os membros da equipe (Coupe et al., 2014; Overbeck et al., 2016; 

Chen et al., 2018).  

Durante o desenvolvimento da intervenção, percebemos que era importante 

oferecer uma plataforma segura para as agentes de saúde realizarem os encontros 

domiciliares. O aplicativo PROACTIVE tem um roteiro que deve ser seguido em cada 

encontro. As agentes de saúde seguiram passo a passo esses roteiros, permitindo oferecer 

a todos os pacientes uma intervenção estruturada, além de garantir fidelidade ao 

protocolo. Conforme sugerido por Graaf et al. (2011), observamos que o treinamento e 

suporte dado às agentes de saúde foi fundamental para o uso de tecnologia ser efetivo na 

intervenção. Além disso, as supervisões semanais foram cruciais para dar suporte 

contínuo tanto no que diz respeito ao uso de tecnologia, mas também, e principalmente, 

para o manejo dos casos dos idosos com depressão. O estudo que realizou a intervenção 

“Friendship Bench” já havia apontado a necessidade de supervisões para garantir apoio 

aos profissionais que passam a desempenhar atividades mais especializadas do que suas 

atividades habituais. O mesmo estudo também sugere que registros e monitoramento 

seriam de grande utilidade para acompanhar os casos (Abas et al., 2016). No 

PROACTIVE, o suporte às agentes de saúde foi oferecido através de supervisões 

semanais e os registros e monitoramento (Chen et al., 2018) dos encontros foi possível 

com o auxílio do Tablet. Todas as atividades realizadas durantes os encontros eram 

registradas no Tablet. O aplicativo PROACTIVE tem uma função específica para 

notificar supervisores e gerentes de UBS para algumas situações específicas, como por 

exemplo o paciente não estar melhorando dos sintomas da depressão ou apresentar 

tentativa de suicídio. 

Os resultados qualitativos de estudos prévios contribuíram para anteciparmos e 

superarmos alguns desafios e confirmarmos a importância de alguns elementos, como: 

comunicação, monitoramento, supervisão e treinamento. A partir destes resultados, 

podemos sugerir modificações para melhorar ainda mais a aceitação de uma intervenção 
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como esta. Os resultados referentes à fidelidade ao protocolo podem ajudar a sugerir 

temas a serem discutidos em futuras supervisões, por exemplo: ressaltar para os ACS a 

importância de motivar os idosos a engajarem em atividades prazerosas (ativação 

comportamental), assim como dar autonomia para eles escolherem suas próprias 

atividades. Com o grupo focal, percebemos que a falta de apoio e o excesso de tarefas 

teriam sidos os únicos pontos negativos na percepção das agentes de saúde. Portanto, 

treinamento periódicos com as equipes de saúde poderiam abordar a sobreposição de 

tarefas para não especialistas e sugerir ajustes às novas tarefas diárias. Percebeu-se que 

os textos de psicoeducação da caderneta não eram interessantes para serem usados com 

idosos analfabetos, por isso o uso da caderneta será considerado como ferramenta útil 

para o agendamento e planejamento de atividades e seu uso deve ser relembrado durante 

as supervisões.  

Dentre as limitações do estudo, podemos citar que: 1. As observações não-

participantes foram realizadas em apenas um encontro específico com a díade 

(idoso/profissional) observada, não permitindo avaliar a evolução do desempenho dos 

profissionais de saúde ao longo do tempo. Uma possível solução para este problema seria 

acompanhar o profissional em diferentes encontros com os mesmos ou outros pacientes. 

Mesmo não tendo sido possível acompanhá-los em diferentes encontros, os resultados 

encontrados nas observações das agentes de saúde que realizaram os últimos encontros 

da intervenção e seus relatos durante o grupo focal indicam que essas agentes de saúde 

aperfeiçoaram seu trabalho conforme foram realizando mais encontros com os idosos. 2. 

A presença da pesquisadora qualitativa durante as sessões pode ter influenciado o 

comportamento das agentes de saúde, como por exemplo, fazendo com que elas 

seguissem o protocolo mais fielmente ou as deixando mais ansiosas por estarem sendo 

observadas. A pesquisadora não observou a maioria dos encontros e, ainda assim, a 

intervenção funcionou bem, segundo o relato dos idosos nas entrevistas realizadas após o 

final da intervenção. Assim, a influência da presença da pesquisadora durante alguns 

encontros parece que não foi decisiva para o resultado do estudo. 3. Os resultados deste 

estudo qualitativo, que foi realizado durante a fase piloto do PROACTIVE, não são 

definitivos. Novos estudos utilizando métodos qualitativos devem ser realizados em 

outras etapas de investigação, por exemplo durante o ensaio clínico que irá testar a 

efetividade do PROACTIVE. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Os dados qualitativos obtidos no estudo piloto indicaram que o programa de 

intervenção psicossocial PROACTIVE foi bem aceito pelos idosos e agentes de saúde. O 

treinamento e a supervisão foram essenciais para garantir fidelidade ao protocolo, 

confiança e melhor desempenho das agentes de saúde, além de fornecer suporte quanto 

ao uso de tecnologia. A tecnologia, por sua vez, serviu como uma ferramenta importante 

para fornecer informações e notificações, permitindo que o cuidado colaborativo e o 

cuidado em etapas funcionassem como esperado. O protocolo estruturado e a ativação 

comportamental alcançaram os objetivos e atenderam às expectativas, uma vez que os 

pacientes conseguiram aprender sobre depressão e ter autonomia para realizar as 

atividades que colaboram para a melhora dos sintomas da depressão. Outros ajustes na 

intervenção serão feitos para adequar o protocolo de acordo com os achados deste estudo. 

As sugestões feitas por este estudo serão incorporadas na realização do ensaio clínico 

controlado e randomizado que irá testar o custo-efetividade do PROACTIVE. 

Finalmente, a utilização de métodos qualitativos e quantitativos foi importante para 

avaliar adequadamente a aceitação e viabilidade do programa de intervenção psicossocial 

PROACTIVE para o tratamento de idosos com depressão na atenção primária. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO A 

PHQ-9 (Questionário da saúde do paciente) 

Toda vez que a resposta (frequência) para a questão 9 for 2 a 6 dias (‘Vários dias” ou mais), é obrigatório a aplicação 
do Protocolo de Risco de Suicídio Imediato (PRSI). Se for confirmada uma tentativa de suicídio recente, é necessário 
seguir as instruções do PRSI sobre o que fazer ao final do encontro. 

 
Instrução: 

Nas últimas duas semanas, 
quantos dias você se sentiu 
incomodado 

 
1. dia 

(Nenhuma 
vez) 

 

2-6 
dias 

(Vários 

dias) 
 

7-11 dias 

(Mais da 
metade 

dos dias) 

 
12-14 
dias 

(Quase 
todos os 

dias) 
 

1. Por ter pouco interesse ou pouco 
prazer em fazer as coisas 

    

2. Por se sentir “para baixo”, 

deprimido ou sem perspectiva 
    

3. Por ter dificuldade para pegar no 
sono ou para permanecer dormindo 
ou dormir mais do que de costume 

    

4. Por se sentir cansado ou com 
pouca energia 

    

5. Por ter falta de apetite ou por 
comer demais 

    

6. Por se sentir mal consigo mesmo 
ou achar que é um fracasso ou que 
decepcionou sua família a si mesmo 

    

7. Por ter dificuldade de se 
concentrar nas coisas, tais como ler 
o jornal, revista ou ver televisão 

    

8. Por ter lentidão para se 
movimentar ou falar a ponto de 
outras pessoas perceberem? Ou o 
oposto, estar tão agitado ou inquieto 
que você fica andando de um lado 
para o outro muito mais do que o de 
costume 

    

9. Por pensar em se ferir de alguma 
maneira ou que seria melhor estar 
morto# 

    

Kroenke, 2001. 
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ANEXO B 

 

Encontros PROACTIVE (programa de tratamento para depressão em idosos) 

 

 

Avaliar se as etapas de cada encontro foram contempladas conforme treinamento e 

observar atuação do agente de saúde durante o encontro, interação com o idoso, 

habilidade para usar o Tablet e aplicativo e manejo de tempo. 

 

Preencher no roteiro dos encontros abaixo, se cada etapa foi realizada adequadamente: 

(Responder SIM ou NÃO) 

 

 

 

 

    

  

Fase inicial 

  Encontro 1 

  1) Início (vínculo) 

  2) obter informações (avaliação dos sintomas de depressão, humor e questões médicas)  

  3) dar informações (psicoeducação sobre depressão e formas de tratá-la) 

  4) atividades durante o encontro  

  5) atividades para casa (planejar as atividades que serão realizadas entre os encontros) 

  6) término do encontro (revisão das atividades do encontro) e agendamento do próximo encontro. 

  
  Encontro 2 

  1) Início (vínculo) 

  2) obter informações  

  3) dar informações (psicoeducação sobre depressão e formas de tratá-la) 

  4) atividades durante o encontro (estratégias simples de enfrentamento) 

  5) atividades para casa (planejar as atividades que serão realizadas entre os encontros) 

  6) término do encontro (revisão das atividades do encontro) e agendamento do próximo encontro. 

  
  Encontro 3 

  1) Início (vínculo) 

  2) obter informações  

  3) dar informações (psicoeducação sobre depressão e formas de tratá-la) 

  4) atividades durante o encontro (estratégias simples de enfrentamento) 

  5) atividades para casa (planejar as atividades que serão realizadas entre os encontros) 

  

6) término do encontro (revisão das atividades do encontro) e agendamento do próximo encontro. 
Explicar a segunda fase 
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SEGUNDA FASE 

  
Baixa Intensidade (PHQ-9 < 10 nos encontros 2 

e 3)   
Alta intensidade 

  Encontro 4   Encontro 4 

  1) Início (vínculo)   1) Início (vínculo) 

  2) obter informações    2) obter informações  

  3) dar informações (ativação comportamental)   3) dar informações (ativação comportamental) 

  4) atividades durante o encontro    4) atividades durante o encontro  

  
5) atividades para casa (Fácil: atividades que 
gosto e faço, fazer mais)   

5) atividades para casa (Fácil: atividades que 
gosto e faço, fazer mais) 

  
6) término do encontro (revisão das atividades 
do encontro) e agendamento do próximo   

6) término do encontro (revisão das atividades 
do encontro) e agendamento do próximo 

     

  Encontro 5   Encontro 5 

  1) Início (vínculo)   1) Início (vínculo) 

  2) obter informações    2) obter informações  

  3) dar informações (ativação comportamental)   3) dar informações (ativação comportamental) 

  4) atividades durante o encontro    4) atividades durante o encontro  

  
5) atividades para casa (Fácil: atividades que 
gosto e faço, fazer mais)   

5) atividades para casa (Fácil: atividades que 
gosto e faço, fazer mais) 

  
6) término do encontro (revisão das atividades 
do encontro) e agendamento do próximo   

6) término do encontro (revisão das atividades 
do encontro) e agendamento do próximo 

     

  Encontro 6   Encontro 6 

  1) Início (vínculo)   1) Início (vínculo) 

  2) obter informações    2) obter informações  

  3) dar informações (ativação comportamental)   3) dar informações (ativação comportamental) 

  4) atividades durante o encontro    4) atividades durante o encontro  

  
5) atividades para casa (Médio: atividades que 
gostaria de fazer, começar a fazer)   

5) atividades para casa (Médio: atividades que 
gostaria de fazer, começar a fazer) 

  
6) término do encontro (revisão das atividades 
do encontro) e agendamento do próximo   

6) término do encontro (revisão das atividades 
do encontro) e agendamento do próximo 

     

  Encontro 7   Encontro 7 

  1) Início (vínculo)   1) Início (vínculo) 

  2) obter informações    2) obter informações  

  3) dar informações (ativação comportamental)   3) dar informações (ativação comportamental) 

  4) atividades durante o encontro    4) atividades durante o encontro  

  
5) atividades para casa (Difícil: 
comportamentos que gostaria de mudar)   

5) atividades para casa (Médio: atividades que 
gostaria de fazer, começar a fazer) 

  
6) término do encontro (revisão das atividades 
do encontro) e agendamento do próximo   

6) término do encontro (revisão das atividades 
do encontro) e agendamento do próximo 
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  Baixa Intensidade  
  

Alta intensidade 

  Encontro 8   Encontro 8 

  1) Início (vínculo)   1) Início (vínculo) 

  2) obter informações    2) obter informações  

  3) dar informações (ativação comportamental)   3) dar informações (ativação comportamental) 

  4) atividades durante o encontro    4) atividades durante o encontro  

  
5) apresentar estratégias de prevenção de 
recaída   

5) atividades para casa (Difícil: 
comportamentos que gostaria de mudar) 

  
6) término do encontro e despedida. 

  
6) término do encontro (revisão das atividades 
do encontro) e agendamento do próximo 

 

 

  

  Encontro 9 

  1) Início (vínculo) 

  2) obter informações  

  3) dar informações (ativação comportamental) 

  4) atividades durante o encontro  

  
5) atividades para casa (Difícil: 
comportamentos que gostaria de mudar) 

  
6) término do encontro (revisão das atividades 
do encontro) e agendamento do próximo 

  

  Encontro 10 

  1) Início (vínculo) 

  2) obter informações  

  3) dar informações (ativação comportamental) 

  4) atividades durante o encontro  

  
5) apresentar estratégias de prevenção de 
recaída 

  
6) término do encontro (revisão das atividades 
do encontro) e agendamento do próximo 

  

  Encontro 11 

  1) Início (vínculo) 

  2) obter informações  

  3) dar informações (ativação comportamental) 

  4) atividades durante o encontro  

  
5) apresentar estratégias de prevenção de 
recaída 

  6) término do encontro e despedida. 
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ANEXO C 

Entrevista de Seguimento (parte qualitativa) 

Agora eu quero conversar com você sobre os atendimentos que você recebeu em casa. Eu 

gostaria de saber o que você achou, como foi sua experiência e se tem alguma sugestão 

para melhorar o atendimento. Você gostaria de falar alguma coisa? 

1) Você se lembra do nome da profissional do Posto de Saúde que veio na sua casa 

fazer o atendimento? 

(Perguntas sobre Identificação da depressão) 

Antes de começar o atendimento que recebeu durante os últimos meses, você sabia que 

tinha depressão?  

(   ) Sim          (   ) Não  

Se sim:  

1.1) Há quanto tempo?  

1.2) Quem identificou a depressão?  

1.3) Você já havia feito algum outro tratamento (por exemplo: uso de medicação ou 

terapia)?  

(Perguntas sobre a Intervenção) 

(a. Task shifting) 

2) Você sabe me dizer qual é o cargo do (nome do agente de saúde) na equipe do 

Posto de Saúde?  

3) O que você achou de ser atendido por ela?  

4) Em algum momento você ficou em dúvida se esta profissional, que é (falar 

Agente comunitário de Saúde ou Auxiliar de enfermagem), seria capaz de fazer 

o atendimento?  

(   ) Sim     (   ) Não 

Se sim:  

4.1)      Esta insegurança mudou depois que o atendimento começou? 

(   ) Sim     (   ) Não 

(b. Colabrative care) 

5) Durante o atendimento, você foi à alguma consulta com o seu médico no posto 

de saúde? Você conversou sobre os problemas da depressão? 

(   ) Sim          (   ) Não  

Se sim:  

5.1)     Foi você que pediu a consulta ou foi a ______ (ACS/AE) que sugeriu marcar 

esta consulta? 

5.2)     Esta consulta ajudou no seu tratamento para depressão? 
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5.3) Você percebeu alguma diferença no tratamento que você recebe no Posto de Saúde 

depois que iniciou o seu atendimento para depressão com a ______ (ACS/AE)? Se sim, 

poderia me dar um exemplo? 

 

(c. Protocolo Padronizado) 

Nos últimos meses, você teve ___ encontros com a ______ (ACS/AE). Em cada 

encontro, a ______ (ACS/AE) conversou com você e mostrou vídeos sobre assuntos 

diferentes.  

6) Para você, o número de encontros foi: 

(   ) Mais do que precisava     (   ) Menos do que precisava     (   ) O suficiente 

7) O que você achou deste tipo de atendimento que a ACS/AE segue os assuntos do 

Tablet para cada encontro? 

8) Quando você sentiu necessidade de discutir outros assuntos com a ACS/AE, 

você conseguiu? O que você gostava de conversar? 

9) No início, os encontros eram toda semana. Depois a cada quinze dias e no final, 

uma vez por mês. O tempo entre os encontros teve algum impacto no seu 

atendimento? 

10) Se você pudesse escolher, como você gostaria que fosse o tempo entre os 

encontros?  

(d. Intervenção complexa) 

No atendimento que você recebeu para a depressão, você e a ______ (ACS/AE) 

fizeram muitas coisas juntos. Em todos os encontros, você respondeu perguntas 

sobre como estava se sentindo na última semana e sobre outros tratamentos de saúde 

que você faz. No início, você assistiu vídeos sobre o que é depressão, sobre a roda da 

piora e da melhora da depressão e sobre como prevenir acidentes em casa. Depois, 

em vários encontros, vocês conversaram e assistiram vídeos sobre atividades 

prazerosas que podem ajudar a melhorar os problemas da depressão. Vocês sempre 

planejaram atividades para você fazer entre os encontros. Vocês também 

conversaram sobre os comportamentos que as pessoas fazem muito ou deixam de 

fazer. No final, você aprendeu sobre como prevenir que a depressão volte. Nossa, eu 

acho que foram muitas coisas! Você também acha? 

 

11) O que você achou de fazer tantas coisas diferentes no Tablet e com a 

ACS/AE durante o atendimento? Responder questionário sobre depressão, 

ver vídeos, fazer as atividades como a roda da melhora 

12) Qual destas atividades você gostava mais de fazer? (Quer que eu repita as 

atividades?) 

13) Você se lembra que em um encontro a ACS/AE falou da Roda da Piora e da 

Melhora da Depressão?  

(   ) Sim          (   ) Não 
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Se sim: 

De que você se lembra? 

13.1) A Roda da Piora e da Melhora da depressão, aquela que os bonequinhos 

mostram o que fazer para se sentir melhor, ajudou você a aprender o que fazer 

para se sentir melhor? 

 (   ) Sim     (   ) Não 

14) Nos encontros com a ______ (ACS/AE), você sempre escolhia e planejava 

atividades para você fazer entre os encontros. Você lembra?    

(   ) Sim          (   ) Não 

 

Se sim: 

14.1)       O que você achou de ter que fazer essas atividades entre os encontros? 

14.2)    Você conseguia fazer as atividades combinadas?   

(   ) Sim    (   ) Não     (   ) Às vezes 

14.3)   Quando você não conseguia, qual era o principal motivo que lhe impedia de 

realizar as atividades combinadas nos encontros? 

(   ) Financeiro (falta de dinheiro)      

(   ) Dificuldade de mobilidade      

(   ) Problemas familiares      

(   ) Problemas relacionados à saúde física 

(  ) Outro. Qual? 

___________________________________________________________________ 

15) Você lembra que em todos os encontros você respondeu algumas perguntas 

sobre como estava se sentindo na última semana? Dar exemplo de alguma 

pergunta 

(   ) Sim     (   ) Não 

Se sim: 

15.1) Estas perguntas ajudaram você a saber como você estava se sentindo? 

15.2) O que você achou de responder em todos os encontros, estas perguntas 

sobre como você estava se sentindo? 

16) Durante o atendimento, você assistiu muitos vídeos. Teve algum vídeo que 

você gostou mais ou que ficou marcado na sua memória? 

16.1) O que você achou dos personagens dos vídeos? 

16.2) Você se lembra daquela moça que falava nos vídeos? Dava para entender o 

que ela falava? 

16.3) No final do atendimento, você ganhou um DVD com os vídeos que você 

assistiu nos encontros. Você sabia que neste DVD tinham estes videos? 

Estes videos vão poder ajudar você mais para frente? Como? 
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No primeiro encontro com a agente de saúde, você recebeu uma caderneta.  Agora 

vamos conversar sobre esta caderneta, você poderia mostrá-la para mim? 

17) Você usou a caderneta?    (   ) Sim     (   ) Não 

17.1) Você entendeu para o quê a caderneta servia? 

Observar caderneta: 

17.2) Os planejamentos de atividades estão preenchidos?   

(  ) Sim, totalmente     (   ) Sim, parcialmente     (  ) Não 

17.3) Os agendamentos estão anotados?              

(   ) Sim, totalmente     (   ) Sim, parcialmente     (   ) Não 

17.4) Outros comentários 

Para terminar, quero fazer algumas perguntas sobre a sua opinião a respeito do 

atendimento que recebeu para a depressão. Vamos lá? 

18. Você acha que o atendimento foi importante para você? Por quê? 

19.  O que foi a coisa mais importante que você aprendeu nestes encontros? 

20. Pensando como você estava antes deste atendimento e em como você está agora, 

você se sente melhor dos sintomas da depressão?  

 

I) Apenas para quem não fez nenhum encontro: Alguns meses atrás um 

pesquisador da nossa equipe veio na sua casa para fazer uma entrevista, lhe 

avaliou e lhe convidou para participar de um atendimento para depressão, 

feito por um profissional da UBS. Nessa ocasião, você aceitou participar do 

atendimento. O que fez você mudar de ideia e não querer participar do 

atendimento quando a ACS/AE veio à sua casa? 

II) Apenas para quem interrompeu o atendimento: Você interrompeu o 

atendimento antes de ele terminar. Você poderia me dizer o motivo para 

interromper o atendimento com a profissional do Posto de Saúde?  

 

21) O que você achou de receber os atendimentos em casa/UBS? 

22) Você acha que no futuro poderá usar o que aprendeu nos encontros? 

Você tem alguma dúvida, comentário, reclamação ou sugestão sobre este 

atendimento que recebeu? 

 

 

 

 

 

Elaboração do estudo PROACTIVE (Scazufca, 2019). 
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ANEXO D 

 

Roteiro - Grupo Focal com os agentes de saúde (ACS/AE) 

 

“Há dois anos iniciamos os preparativos para realizar o PROACTIVE nesta UBS. 

Fizemos reuniões com os agentes de saúde (ACS, AE, gerente, enfermeiros) para 

desenvolver o programa, depois os idosos foram atendidos por vocês, e agora gostaríamos 

de conversar sobre esta experiência. A experiência com a PROACTIVE começou no 

momento que vocês ficaram sabendo que iriam participar e terminou com a finalização 

os atendimentos”.  

 

Os tópicos abaixo serviram de roteiro para conduzir a discussão, não foram feitas 

perguntas conforme abaixo, apenas nas situações que era necessário redirecionar a 

conversa ou investigar algum tópico específico que não tenha sido falado 

espontaneamente. 

 

(Expectativa) 

1. Como vocês souberam que iriam participar do PROACTIVE? Como vocês receberam 

esta notícia? Quais eram suas expectativas antes de iniciar o trabalho? Estas 

expectativas iniciais se modificaram com o tempo?  Quais experiências durante o 

PROACTIVE colaboraram para a mudança de expectativas? 

 

(Demanda do programa) 

2. O tempo que vocês precisaram dedicar ao PROACTIVE foi o que vocês imaginaram 

durante o treinamento? Como foi conciliar as suas tarefas na UBS com o 

PROACTIVE, vocês precisaram mudar a sua rotina? Em algum momento vocês se 

sentiram sobrecarregadas por participar do PROACTIVE?  

 

(Apoio institucional) 

3. Vocês receberam suporte dos outros membros da equipe e gerente da UBS para 

participar do PROACTIVE? Vocês se sentiram reconhecidas pelas equipes e gerente 

da UBS por terem participado do PROACTIVE? Quais incentivos vocês gostariam 

de ter recebido da sua equipe e da gerência? 

 

(Atendimento de saúde mental) 

4. Durante o PROACTIVE vocês atenderam idosos com depressão. Vocês se sentiram 

à vontade fazendo este trabalho? O que as motivava ou desmotivava mais nos 

atendimentos? Vocês se sentiram acolhidas/reconhecidas pelos idosos? Quais foram 

os maiores desafios deste trabalho? 

 

(Efetividade do trabalho) 

5. Vocês acham que o PROACTIVE ajudou os idosos? Por quê? Vocês acham que os 

conteúdos dos atendimentos foram efetivos?  

Vocês acham que os conteúdos apresentados nos atendimentos ajudaram a motivar os 

idosos? Nas nossas conversas anteriores vocês falaram que apesar de vocês sugerirem 

atividades (antes do PROACTIVE) era muito difícil que os idosos seguissem as suas 

sugestões “Fazer é a parte mais difícil”. O PROACTIVE ajudou de alguma forma a 

diminuir esta dificuldade? 
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Vocês também contaram que os idosos consideravam que a “Depressão é algo normal 

da idade”. Vocês acham que esta ideia mudou com o atendimento (idosos e famílias)? 

Vocês acham que a duração de cada atendimento e o número de atendimentos foram 

suficientes para a melhora da depressão? 

 

 

(Cuidado colaborativo) 

6. Como foi a comunicação com a equipe durante os atendimentos? Vocês acham que 

as equipes se interessaram pelos casos (problemas da depressão e problemas físicos)? 

Vocês conseguiram discutir os casos quando precisaram?  

 

(Treinamento e supervisão) 

7. Antes de iniciar os atendimentos vocês receberam um treinamento de 3 dias e depois 

supervisão durante todo o período dos atendimentos. Vocês se sentiram amparadas 

com o apoio oferecido? Quando vocês precisaram tirar dúvidas, vocês conseguiram? 

Quais eram suas dúvidas mais comuns? 

 

(Uso de tecnologia) 

8. Uma parte importante do PROACTIVE foi o uso de tecnologia. Durante os 

atendimentos, vocês usaram um Tablet com o aplicativo do PROACTIVE. Vocês já 

usaram tecnologia (Tablets, computadores, aplicativos) em algum outro programa de 

atendimento aqui na UBS? O que vocês acharam de trabalhar com o auxílio do Tablet 

e do aplicativo? Vocês tiverem dificuldade para usar o Tablet e o aplicativo? Quais?  

 

(Tablet) 

9. Como vocês se organizaram para usar os Tablets (mais de uma pessoa)? Foi 

importante ter um livro de entrada e saída dos Tablets? Como foi para se organizar 

para carregar e guardar os Tablets na UBS? Teve algum problema de segurança com 

os Tablets (rua, casas, etc)? 

 

(Finalização) 

10. O PROACTIVE teve algum impacto na sua vida no trabalho ou pessoal? O que mais 

vocês gostaram ou não gostaram? 

 

(Sugestões) 

11. Vocês gostariam de falar alguma coisa que nós não conversamos? Sugestões para 

melhorar o PROACTIVE? 

 

 

 

 

 

Elaboração do estudo PROACTIVE (Scazufca, 2019). 
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ANEXO E 
 

COREQ-32 

Domínio 1- Equipe de pesquisa e reflexibilidade 

 

Características pessoais 

        

Reportado 

na página: 

1. Entrevistador/facilitador Quem conduziu a entrevista ou o grupo 

focal? 

30, 32 

2. Credenciais- Quais as credenciais do pesquisador. 

Exemplo: PhD, Mestre, etc. 

30, 32 

3. Ocupação Qual era a sua ocupação na época? 30, 32 

4. Gênero O pesquisador era homem ou mulher? 30, 32 

5. Experiência e treinamento Que experiências ou treinamento o 

pesquisador teve? 

30, 33, 34 

Relacionamento com os participantes  

6. Relacionamento anterior Foi estabelecida uma relação antes do início 

do estudo? 

22 

7. Conhecimento do 

entrevistador 

O que os participantes sabiam sobre o 

entrevistador 

30, 31 

8. Características do 

entrevistador 

Quais as características que foram relatadas 

sobre o entrevistador? Razões e interesses. 

31 

Domínio 2- Projeto de estudo  

Estrutura teórica  

9. Orientação metodológica e 

teoria 

Que orientação metodológica foi declarada 

para sustentar o estudo? 

 

27, 28,  

30-35 

Seleção dos participantes  

10. Amostragem exemplo Como foram selecionados os participantes? 

Proposital, conveniência, bola de neve? 

 

28, 29 

11. Método de abordagem Como os participantes foram abordados? 

Encontros pessoais, correio, e-mail? 

 

29 

12.  Tamanho da amostragem Quantos participantes estavam no estudo? 28, 29 

13. Não participação Quantas pessoas se recusaram a participar ou 

desistiram? Razões? 

 

41, 45 

Configuração  

14. Coleta de dados Onde foram coletados os dados? Casa, 

clínica, hospital, local de trabalho. 

30, 31, 32 

15. Presença de não 

participantes 

Havia mais alguém presente além dos 

pesquisadores e participantes?  

 

36, 37 

16. Descrição da amostra Quais as características importantes da 

amostra? Dados demográficos e data. 

42, 46 

Coleta de dados  

17. Guia de entrevista Perguntas, instruções, guias foram 

fornecidos pelos autores? Foi testado o 

piloto? 

 

22 

18. Repetição de entrevistas As entrevistas foram repetidas? Se sim, 

quantas? 

n/a 
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19. Gravação de áudio/visual Foi utilizada gravação de áudio na coleta? 31-33, 35 

20. Notas de campo- anotações Foram feitas anotações durante e/ ou após a 

entrevista ou grupo focal? 

31-33, 35 

21. Duração Qual foi a duração das entrevistas ou grupo 

focal? 

31, 32 

22. Saturação de dados A saturação de dados foi discutida?  

23. Transcrição retomada Transcrições foram devolvidas aos 

participantes para comentários e/ou 

correção? 

 

 33, 36 

Domínio 3- Análise e conclusões  

Análise de dados  

24. Número de codificadores 

de dados 

Quantos codificadores codificaram os dados? 36, 43, 47 

25. Descrição da árvore de 

codificação 

Os autores forneceram uma descrição da 

árvore de codificação? 

 

36, 43, 47 

26. Derivação de temas Os temas foram identificados com 

antecedência ou derivados dos dados? 

 

35, 43, 46, 

47, 49 

27. Software Se necessário, qual software, foi usado para 

gerenciar os dados. 

n/a 

28. Feedback aos participantes Os participantes forneceram feedback sobre 

os resultados? 

n/a 

Emissão de relatórios  

29. Cotações apresentadas Falas dos participantes foram apresentadas 

para ilustrar os temas / descobertas? Cada 

fala foi identificada? Número de 

participantes. 

43 - 51 

30. Dados e conclusões 

consistentes 

Houve coerência entre os dados apresentados 

e as conclusões? 

 

36-51 

31. Clareza dos principais 

temas 

Os principais temas foram claramente 

apresentados nos resultados?  

 

36-51 

32. Clareza de temas menores Houve uma descrição de diversos casos ou a 

discussão de temas menores? 

 

43 - 51 

 

Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): 

a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care. 2007;19(6):349-357 

Traduzido por: Deborah Mendes Oliveira, SCRIBD, 2019. 

  

https://www.scribd.com/user/210468816/Deborah-Mendes-Oliveira
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ANEXO F 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Estudo: Ensaio clínico controlado e randomizado por agrupamento para depressão em 

idosos residentes em áreas socioeconomicamente desfavorecidas de São Paulo, Brasil: 

Estudo Piloto. 

Pesquisadores Responsáveis: Dra. Marcia Scazufca (Instituto de Psiquiatria, Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) e Prof. Dr. Ricardo 

Araya (London School of Hygiene and Tropical Medicine) 

 

Prezada participante, 

Somos pesquisadores do Laboratório de Investigacao Médica 23 do Instituto de 

Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. Recentemente você foi convidada a participar de uma conversa em grupo para 

discutir suas impressões sobre nosso estudo sobre depressão em idosos. Neste estudo, é 

importante que sejam registradas imagens por meio de fotografias, de vídeos e áudios. 
Este material deve ser usado exclusivamente para fins de pesquisas, ou seja, será utilizado 

apenas com fins científicos e não comerciais. Por isso, solicitamos a sua autorização para 

tirarmos fotografias, gravarmos vídeos e áudios durante as reuniões. Se desejar, você 

poderá obter mais informações com a Dra. Marcia Scazufca, pelo telefone (11) 2661-

6978.  

 Depois de conhecer os objetivos da atividade proposta, AUTORIZO, por meio 

deste termo, a realização de fotografias e vídeos sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, libero a utilização dessas fotografias e vídeos para 

fins exclusivamente científicos e de estudos em favor dos pesquisadores acima 

especificados. 

 

São Paulo, _____ de ___________ de 2016.  

 

_______________________________________ 

Pesquisador responsável 

 

_______________________________________ 

Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este termo possui duas vias de igual teor (idênticas), uma para posse do(a) 

participante e a outra para os pesquisadores. 
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