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RESUMO 
 

Santos Dumont é um município da Mesorregião da Zona da Mata, microrregião de 
Juiz de Fora, em Minas Gerais, Brasil. Distante, aproximadamente 207 km de Belo 
Horizonte. Possui uma população de 46.289 habitantes de acordo com o censo de 
2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A questão das drogas não é 
um componente obrigatório no currículo das escolas. Em razão de sua importância, 
se fazem importantes ações em conjunto com a secretaria de saúde, a fim de 
integrar educação, saúde e população. Os adolescentes são mais vulneráveis em 
relação ao uso de álcool e drogas e foi observado ao longo deste trabalho, que o 
grande número de gravidez na adolescência, bem como os atos de violência desta 
população em específico, tem relação direta ao uso destas substâncias. Portanto, a 
educação destes jovens deve fazer parte da estratégia da atenção primária à saúde. 
Metodologia: o trabalho foi construído a partir de uma extensa revisão de literatura, 
bem como a observação em campo da comunidade em questão. Objetivo: Promover 
a inserção do programa saúde na escola com o enfoque na vulnerabilidade do risco 
ao álcool e outras drogas, dos adolescentes na cidade de Santo Dumont, Minas 
Gerais; Considerações Finais: Assim, discutir a integridade na saúde significa 
percebê-la para além da doença. Significa reconhecer as suas articulações sociais, 
seus determinantes históricos e repensar aspectos importantes da organização do 
processo de trabalho, gestão e planejamento, construindo novos saberes e 
adotando inovações nas práticas em saúde. 
 

Palavras-chave: Escola. Vulnerabilidade. Adolescente.  Álcool. Drogas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 

Santos Dumont is a municipality of the Meso-region of the Zona da Mata, and the 
micro-region of Juiz de Fora, in the state of Minas Gerais, Brazil. Distant, 
approximately 207 km from Belo Horizonte, the state capital. It has a total population 
of 46,289 inhabitants according to the 2010 census of the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics (IBGE). The drug issue is not a mandatory component of 
the school curriculum. Due to its importance and timeliness, however, it is important 
to act together with the health secretariat in order to integrate education, health and 
population. Adolescents are the most vulnerable in relation to alcohol and drug use 
and it has been observed throughout this work that the large number of teenage 
pregnancies, as well as the acts of violence of this specific population, are directly 
related to the use of these substances. Therefore, the education of these young 
people should be part of the primary health care strategy. Rationale: The Intervention 
Plan related to the problem of drug use is necessary because it is a demand raised 
during the study process of the postgraduate course in Management of Family Health 
Care, which until then had not been perceived by the Family Health Strategy Córrego 
do Ouro 1. Methodology: the work was constructed from an extensive literature 
review, as well as the field observation of the community in question. Objectives: To 
promote the insertion of the health program in the school with the focus on the 
vulnerability of the alcohol risk of adolescents in the city of Santos Dumont, minas 
gerais; To train agents to act in the mobilization of the internal social network (UBS) 
and external (schools) with emphasis on awareness about alcohol and other drugs 
and their comorbidities; To suggest social themes that favor the development of the 
adolescent in the planning of the school activities; Promote school as a space for 
convergence of integrated public health and education policies; To conscientize, 
approach, prevent and combat the indiscriminate use of drugs in adolescents through 
lectures in the UBS; Establish a schedule for educational actions in the health sector 
at schools and at UBS so that prevention and care information is regularly carried out 
at these establishments. Concluding Remarks: Thus, discussing health integrity 
means perceiving it beyond disease. It means recognizing their social articulations, 
their historical determinants and rethinking important aspects of the organization of 
the work process, management and planning, building new knowledge and adopting 
innovations in health practices. 

 

Key words: School. Vulnerability. Alcohol.  Adolescent. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

Santo Dumont é um município da Mesorregião da Zona da Mata, 

e microrregião de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Distante, 

aproximadamente 207 km de Belo Horizonte, a capital do estado. Possui uma 

população total de 46.555 habitantes de acordo com o censo de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018).  

Sua economia é baseada na produção de leite e agricultura familiar. Tem uma 

rede de comércio relativamente bem estruturada que atende também pequenas 

cidades da região como Oliveira Forte e Aracitaba. Compete com cidades como Juiz 

de Fora e Barbacena, que possuem uma estrutura bem maior e com mais opções 

(SANTOS DUMONT, 2018).  

O maior empregador da cidade é a Prefeitura Municipal. Muitas pessoas 

trabalham em siderúrgicas e empresas de transporte em Juiz de Fora. Politicamente 

recebe influências de políticos legisladores estaduais e federais, possuindo um 

deputado federal nascido na cidade, influência legislativa que interfere nas questões 

políticas locais e até mesmo na área de saúde  

Tem uma vida cultural movimentada e sua população tem Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), elevado (0,77) mesmo com uma economia 

estagnada (IBGE, 2018). 

                   Ainda em relação ao município de Santos Dumont foram apontadas:  

1. Estagnação Econômica 

2. Disputas Políticas 

3. Falta de recursos municipais destinados a saúde  

4. Dependência de outras cidades 

Quanto aos problemas relacionados à rede de serviços de saúde, encontram-

se: falta de recursos, pouca interação entre os serviços, má gestão e falta de 

planejamento 
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1.2 Aspectos da comunidade 

 

O bairro Córrego do Ouro é o maior bairro da cidade com aproximadamente 

5.5751 habitantes. A comunidade em geral apresenta muita carência social e 

econômica, poucas oportunidades de emprego, muita violência e problemas com 

drogas. O sistema de saúde funciona de forma confusa, cheio de repartimentos e 

trocas constantes de funcionários e de chefia. Interferências políticas, falta de apoio 

dos gestores e de verbas completam o quadro. 

Tem um perfil bem diversificado, apresentando uma parte com população 

com bom poder aquisitivo, áreas de carência social e econômica e zona rural bem 

ampla. Há vida cultural ativa com movimentos religiosos regulares, Escola de 

samba, times de futebol e uma Organização Não Governamental (ONG) de 

assistência a dependentes químicos. Infelizmente apresenta histórico de violência e 

tráfico de drogas. 

Os problemas da área de abrangência se referem a um nível considerável de 

pobreza, falta de infraestrutura em muitas ruas, e o saneamento ineficiente, visto que 

apresentam algumas residências sem esgoto, sem coleta de lixo e água potável. 

Apresenta também muita poluição em rios, represas e ruas.  

A demanda de atendimento é muito grande, porque a unidade possui uma 

população carente e constantemente envolvida em violência e tráfico de drogas. É 

um bairro próximo ao centro da cidade, com infraestrutura e saneamento básico 

muito precário como: esgoto a céu aberto e a coleta de lixo realizada duas vezes na 

semana, assim, enfrenta vários problemas.  

Possui escolas, creches, clínica de recuperação para usuários de drogas e 

bebidas alcoólicas. 

Uma intervenção na saúde a partir da interação da educação e saúde se faz 

necessário para que se possa diminuir os problemas relacionados ao álcool e outras 

drogas e gravidez na adolescência, lembrando que a adolescência é um período de 

transição entre a infância e a fase adulta (entre 10 a 19 anos) caracterizada por 

intensas transformações biopsicossociais (BRASIL, 2006), levando em consideração 

que novos estudos apontam para a adolescência até os 24 anos.  
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1.3 O sistema municipal de saúde 

 

A cidade de Santos Dumont possui o Hospital de Misericórdia, que realiza 

atendimentos de urgência e emergência. Entretanto, o hospital, no momento, 

encontra-se com uma grave crise econômica o que tem dificultado os atendimentos. 

Os atendimentos pediátricos, por exemplo, acontecem somente uma vez por 

semana com atendimento de 24 horas. 

Na área da atenção especializada, uma parte dos atendimentos é realizada 

na Policlínica, e contam com as seguintes especialidades: otorrinolaringologia, 

urologia, cardiologia, dermatologia, ginecologia, obstetrícia e ortopedia. A cidade 

possui um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) onde são realizados os 

atendimentos da psiquiatria e psicologia. Quando há necessidade de outras 

especialidades ou até mesmo das especialidades citadas acima, referenciamos 

principalmente para a cidade de Juiz de Fora, e às vezes para cidade de Belo 

Horizonte e Muriaé.  

O município possui 13 equipes de saúde e 13 unidades básicas de saúde 

(UBS). O bairro Córrego do Ouro foi desmembrado em três unidades de saúde:  

Córrego do Ouro 2, Campo Alegre e Córrego do Ouro 1, sendo esta última, a 

unidade em que desenvolvo minhas atividades, onde cuido juntamente com os 

demais membros da equipe cerca de 2.750 pessoas.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Córrego do Ouro 1 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Córrego do Ouro 1 fica no Bairro 

Córrego do Ouro, o maior bairro da cidade. É uma das mais antigas do município 

com atividades desde o ano de 2003. No ano de 2012 foi desmembrada em duas 

outras unidades de saúde: ESF Córrego do Ouro 2 e ESF Campo Alegre, e juntas as 

três unidades atendem uma população total de 5.751 pessoas. Atualmente a ESF 

Córrego do Ouro 1 atende uma população de 2.749 pessoas.  Funcionava em local 

próprio inaugurado há 6 anos, mas que apresentou vários problemas estruturais que 

obrigaram a transferência da unidade para outro local. 

Atualmente a unidade funciona em uma casa alugada pela prefeitura, mas 

que não se adequa ao fluxo e a necessidade da equipe. Esta casa não possui 
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banheiro para usuário, local para colocar lixo contaminado, além de ser um local 

muito quente.  

A relação da equipe (agentes comunitários de saúde, médica,técnica de 

enfermagem e a enfermeira), com a população é muito boa, apesar dos problemas 

estruturais e dificuldade na organização do trabalho da equipe, por falta de apoio da 

administração de saúde.  

Por ser uma estrutura física muito pequena, os usuários no momento de 

realizar marcação de consultas ou aguardar para o atendimento, muito das vezes 

ficam em pé,do lado de fora da unidade ou amontoados dentro da unidade, 

causando muitas conversas paralelas que muitas vezes o profissional da equipe 

precisa pedir com um tom mais forte o silêncio, tornando uma situação muito 

delicada na maioria das vezes. E outro grande problema no momento é a falta de 

insumos básicos para realização de curativos. 

Em síntese, quanto aos prejuízos da inadequação da estrutura física, para 

usuários pode ocorrer redução do acesso, das resoluções, humanização, 

continuidade da assistência. Para os profissionais, gera insatisfações, desgastes e 

improviso, bem como, conflitos com usuários, dificuldade para planejar recursos e 

atingir metas. A falta de recursos compromete a qualidade dos serviços ofertados e 

a impossibilidade na execução de ações. 

Outro ponto a destacar, é que no momento não temos sala de vacinas devido 

problema na geladeira que as armazenava. A caixa que conserva vacina vem para 

unidade todas às sextas feiras, único dia da semana que possuímos vacinas 

disponíveis para população.  

A unidade possui um consultório de enfermagem, sala de curativo, sala de 

medicamentos, um banheiro para uso dos funcionários e também da população, 

uma cozinha e uma área externa. A casa é muito quente, e o calor excessivo traz 

desconforto para todos que trabalham e os que necessitam usufruir da unidade. 

Além do desconforto físico, vale ressaltar que a unidade de saúde funciona com 

recursos básicos, esfigmomanômetro, glicômetro, material para curativos, que por 

vezes falta instrumentos para puericultura e pré-natal, e não consta nenhum 

medicamento injetável. 
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1.5 A Equipe de Saúde da Família Córrego do Ouro1, da Unidade Básica 

de Saúde Córrego do Ouro 1 

 

A equipe é formada por um médico do mais médicos, uma enfermeira, uma 

técnica de enfermagem, e cinco agentes de saúde. O horário de funcionamento é de 

segunda a sexta feira de 07h00min horas às 16h00min, para realizar os 

atendimentos, na recepção tem uma escala de acordo com os agentes comunitários 

que realizam revezamento. Após esse horário, os pacientes que necessitam de 

atendimento e nos fins de semanas precisam recorrer ao hospital da cidade.  

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Córrego do Ouro 1 

 

A ESF Córrego do Ouro 1 funciona de segunda a sexta no horário de 

07h00min horas às 16h00min, com atendimento sob demanda de segunda a quinta 

na parte da manhã. As atividades da Equipe Córrego do Ouro 1,em sua maior parte, 

são desenvolvidas como demanda espontânea, com consultas médicas agendadas 

priorizando os idosos, renovação das receitas, de enfermagem, atendimento 

odontológico e visitas dos ACS, além  do atendimento de alguns programas, como 

saúde bucal, pré-natal, puericultura, saúde mental, controle de câncer de mama e 

ginecológico, atendimento a hipertensos e diabéticos, bem como a educação na 

escola e outros serviços como Vigilância Epidemiológica e Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS).  Após o levantamento dos problemas, foram realizadas 

reuniões com toda equipe, onde foi exposta a lista dos mesmos (expostos no item 

1.8). 

 

1.7 O dia a dia da equipe Córrego do Ouro 1 

 

São realizadas reuniões semanais com toda a equipe onde é feito o 

levantamento dos problemas, criada estratégias para melhor funcionamento de toda 

equipe, ajustes de algumas mudanças quando há necessidade e desenvolvida 

educação permanente para garantir melhor atendimento a toda população. 
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Quadro 1: Número de Pessoas Atendidas por Idade em cada Microrregião: 

 

FAIXA ETÁRIA MICRO 1 MICRO 2 MICRO 3 MICRO 4 MICRO 5 MICRO 6 MICRO7 

0-1 ANO 10 12 14 10 13 15 15 

1-4 ANOS 18 21 20 19 17 18 17 

5-14 ANOS* 36 40 44 42 44 34 30 

15-19 ANOS 44 36 30 34 42 40 44 

20-29 ANOS 41 43 45 40 40 41 40 

30-39 ANOS 76 81 78 80 77 78 70 

40-49 ANOS 51 53 54 56 50 48 48 

50-59 ANOS 30 28 29 32 30 31 30 

60-69 ANOS 25 27 29 25 30 27 27 

70-79 ANOS 26 25 27 23 25 26 24 

80 ANOS E MAIS 16 18 17 15 15 14 19 

TOTAL 373 384 387 346 384 372 364 

 

  As faixas etárias contidas nos intervalos de 5 a 14 anos e de 15 a 19 anos 

são relativas às faixas de interesse ao projeto de intervenção.  

No que diz respeito às principais causas de óbitos, tem-se: Infartos, Câncer, 

Violência. Em relação às doenças de Notificação encontram-se: Diarreia, Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), Sífilis, Hepatite e HIV.  

Os recursos comunitários abrangem duas escolas, uma Creche, sete Igrejas, 

sete opções de lazer, uma ONG, uma Associação de Moradores.  

No Quadro 2 encontram-se disponibilizadas as atividades realizadas pela 

Equipe Córrego do Ouro 1, em 2017. 

Quadro 2: Atividades Desenvolvidas pela Equipe Córrego do Ouro 1 

 
VISITAS DOMICILIARES DO ACS POR FAMILIA SEGUNDO A MICROAREADA 

ESFCORREGO DO OURO 1 2017. 

MICROAREA FAMILIAS VISITAS ANUAIS VISITAS/FAMILIA/ANO 

1 134 998 998/134/2017 

2 124 990 990/124/2017 

3 153 1010 1010/153/2017 

4 123 995 995/123/2017 

5 120 993 993/120/2017 

6 152 1000 1000/152/2017 
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7 120 992 992/120/2017 

 

Dentre outras atividades podem-se citar os grupos de Hipertensos, 

Diabéticos, Saúde Mental, Direito Reprodutivo, Gestantes; as reuniões de equipe e 

coordenação; as parcerias entre outros centros como o CRAS, Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), CAPS, Vigilância Epidemiológica, 

Assistência Social, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST/AIDS), Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), Programa de Combate à Dengue e Outras 

esferas do Município, Escolas, Igrejas; dentre outros Projetos. 

 

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

passo) 

Nas discussões realizadas pela equipe de saúde identificamos como o 

principal problema a estrutura física do local de trabalho e a falta de recursos (por 

exemplo, insumos para realizar curativo). O trabalho é realizado em um local 

improvisado, muito pequeno, onde é necessário realizar alguns improvisos para 

melhor atender a comunidade. Com essa estrutura física inadequada, a população é 

a mais prejudicada principalmente pela falta de banheiro. A unidade possui apenas 

um banheiro que é de uso dos funcionários. 

Um dos problemas observados e que nos chama muita atenção são os 

problemas relacionados às drogas e sua correlação com a gravidez na adolescência, 

conforme mostrado no Quadro 3  

 

Quadro 3: Violência e Gravidez na adolescência detectadas na área adscrita 

atendida pela Equipe Córrego do Ouro 1, 2018 

 

Problema 
Número de casos 

notificados 

Gravidez 06 

Violência 42 

 

         Outros problemas identificados são: estrutura e funcionamento, local físico 

inadequado, não há banheiro para usuários, vazamentos e problemas na instalação 
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elétrica, excesso de trabalhos não pertinentes a ESF, troca constante de 

profissionais e falta de apoio dos gestores. 

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

(segundo passo) 

 

Quadro 4 Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade descrita à equipe de Saúde, Córrego do Ouro 1, Unidade Básica de 

Saúde Córrego do Ouro 1, município de Santos Dumont, estado de Minas Gerais. 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

Enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Álcool e drogas Alta 30 Parcial Primeiro 

Gravidez na 

adolescência 

Alta 20 Parcial Segundo 

Violência  Alta 30 Parcial Segundo 

Local físico 

inadequado. 

Alta 30 Fora Terceiro 

Não há banheiro 

para usuários 

Alta 30 Fora Terceiro 

Vazamentos e 

problemas na 

instalação elétrica 

Alta 30 Parcial Primeiro 

Excesso de trabalhos 

não pertinentes a 

ESF. 

Média 10 Parcial Terceiro 

Troca constante de 

profissionais 

Média  20 Parcial Segundo 

Falta de apoio dos 

gestores entre 

outros. 

Alta 30 Fora Terceiro 

Fonte: Diagnóstico situacional na área de abrangência da ESF Córrego do Ouro 1 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

Após a identificação do problema percebeu-se que a carência das famílias e 

dos adolescentes em terem informações adequadas e formas de prevenir casos de 

abuso de álcool e outras drogas, bem como a gravidez durante a adolescência, era 

grande. Entretanto, se houver uma intervenção no que tange ao uso de álcool e 

outras drogas, levanta-se a hipótese de que tanto a gravidez na adolescência 

diminua quanto os casos de violência doméstica. 

É competência da equipe, dentro das suas possibilidades, mobilizar ações e 

recursos de forma ordenada e programada, para que esta demanda seja a médio 

prazo diminuída e suprida a longo prazo. A população é bem receptiva ao trabalho 

da equipe, bem como há uma boa relação e apoio das escolas que possui o público 

alvo, em questão. 

Alguns problemas referentes à educação se definem por uma falta de maior 

parceria entre as secretarias de educação e saúde, o que se pode observar pelas 

violências nas escolas, drogas e gravidez na adolescência. 

O problema abordado é urgente devido à população atingida diretamente ser 

de grande vulnerabilidade, o que exige desenvolvimento de ações para minimizar o 

problema.  

O Plano de Intervenção relacionado ao problema de uso de álcool e outras 

drogas se faz necessário, por se tratar de uma demanda levantada durante o 

processo de estudos do curso de pós-graduação em Gestão do Cuidado em Saúde 

da Família e que até então não se havia percebido pela Estratégia da Saúde da 

Família Córrego do Ouro 1. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
  

Elaborar proposta de intervenção com vistas à inserção do programa saúde 

na escola com o enfoque na vulnerabilidade do risco ao álcool e outras 

drogas dos adolescentes na cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 

 Formar agentes para atuarem na mobilização da rede social interna (UBS) e 

externa (escolas) com ênfase na conscientização sobre álcool e outras drogas 

e suas comorbidades;  

 Sugerir temas sociais que favoreçam o desenvolvimento do adolescente no 

planejamento das atividades escolares;  

 Promover a escola como espaço de convergência das políticas públicas 

integradas de saúde e educação; 

 Conscientizar, aproximar, prevenir e combater o uso indiscriminado das 

drogas nos adolescentes a partir de palestras na UBS; 

 Estabelecer um calendário para ações educativas do setor de saúde junto 

às escolas e na UBS para que informações de prevenção e cuidados sejam 

efetivadas regularmente nestes estabelecimentos. 
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4 METODOLOGIA 
 
 

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional (PES) por meio da 

estimativa rápida dos problemas observados e definição do problema prioritário, dos 

nós críticos e das ações, de acordo com Faria, Campos e Santos (2018). Portanto, 

foram seguidos os passos preconizados pelo PES para elaboração da proposta de 

intervenção.  

Foi consultada a Biblioteca Virtual em Saúde com os descritores: escola, 

vulnerabilidade, adolescente, álcool e drogas. Também foram consultados os 

documentos de órgãos públicos (Ministérios, Secretarias) e de outras fontes de 

busca para revisão bibliográfica. 

Na construção do projeto de intervenção foi utilizado o Curso de Prevenção 

ao uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas (BRASIL, 2014).  

Registra-se, ainda, que foi utilizada pela equipe a observação com relação ao 

comportamento dos adolescentes da comunidade em relação ao uso de álcool e 

outras drogas, quando da busca de algum cuidado na UBS, na própria comunidade 

ou através de conversas com os familiares.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

A origem do Programa Saúde da Família (PSF) teve início em 1994, como um 

dos programas propostos pelo governo federal aos municípios para implementar a 

Atenção Básica. Este programa tem como princípios os do Sistema Único de Saúde 

(SUS): universalização, equidade, integralidade, descentralização, hierarquização e 

participação da comunidade. Priorizando ações de proteção e promoção da saúde, 

cada equipe de saúde é levada a conhecer a realidade das famílias pelas quais é 

responsável, por meio do cadastramento e da identificação de suas características, 

tornando-se mais sensível às suas necessidades (SILVA, 2011).  

Silva (2011) explica que neste modelo de atuação, a proximidade dos 

profissionais e comunidade facilita a oportunidade de melhoria da saúde devido aos 

vínculos estabelecidos e o melhor conhecimento das demandas da população. 

A ESF visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os 

preceitos do SUS. A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de 

equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde (BRASIL, 2017). 

Vieira, Garnelo e Hortale (2010) ressaltaram a atuação da ESF como uma 

nova base para as ligações entre os diversos setores, devido às interações no 

território de abrangência e à maior proximidade dos profissionais com a população. 

Tudo isso possibilita a constatação de problemas que irão incidir sobre o processo 

saúde-doença. Fundamentado nessa avaliação, os profissionais da ESF podem 

assim contribuir para a elaboração de políticas de intervenção sobre as situações 

encontradas como prioritárias.  

Contudo, tem-se identificado dificuldade de integração dos setores, trazendo, 

por consequência, ausência ou insuficiência de resposta para os determinantes 

sociais da saúde. Para superar essa questão, requer-se, portanto, decisão político-

administrativa para romper com a tradição setorial (fragmentada), competitiva e 

hierarquicamente verticalizada e, assim, responder às demandas sociais, pois tais 

ações podem contribuir potencialmente para a redução de problemas enfrentados 

pelo setor de saúde (GIOVANELA et al., 2009). 
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5.2 Atenção Primária à Saúde 
 
De acordo com a Declaração de Alma-Ata (1978) atenção primária à saúde 

(APS) ou atenção básica à saúde (ABS) é a atenção essencial à saúde baseada em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundados e socialmente aceitáveis, 

ao alcance de todos os indivíduos e famílias da comunidade mediante sua plena 

participação e a um custo que a comunidade e o país possam suportar, em todas e 

cada etapa do seu desenvolvimento, com um espírito de auto responsabilidade e 

autodeterminação (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 1978). 

Para Sousa e Merchán-Hamann (2009), o Ministério da Saúde visa sempre 

ampliar recursos para implementação da ABS, com intuito de promover maior 

equidade na distribuição dos recursos. Ressalta-se a necessidade de corrigir as 

desigualdades entre os níveis de atenção para assegurar uma fonte estável de 

financiamento para a APS. 

Felisberto (2004) relatou que, no que tange à avaliação, como componente 

essencial para a orientação dos processos de implantação, consolidação e 

reformulação das práticas de saúde, destaca-se que a ESF tem sido indutora de sua 

institucionalização na APS, favorecendo sua incorporação na rotina dos serviços. 

Essa decisão tem possibilitado o acompanhamento das mudanças na comunidade 

de atuação, sendo possível reajustar as atividades conforme as carências locais, 

trazendo assim maior qualificação da APS. 

Para que APS seja implantada como um amplo modelo a ser considerado, ela 

depende totalmente da definição da ESF como serviço de primeiro contato. Esta 

deve servir para o atendimento das maiores necessidades de saúde de uma 

população e, além disso, para promover e regular o acesso a outros níveis de 

atenção (ARANTES; SHIMIZU; MERCHAN-HAMANN, 2016), bem como promover 

ações de saúde que visem cuidar das carências da população local conforme já 

citado anteriormente (FELISBERTO, 2004). 

 
5.3 Álcool e outras drogas na adolescência 
 
O álcool é a substância psicoativa mais consumida mundialmente, 

especialmente entre os jovens. Segundo o Global Status Reporton Alcoholand 

Health (2011) o consumo desta substância resulta em 2,5 milhões de mortes por 

ano, sendo o terceiro maior fator de risco do mundo para doenças e incapacidades, 
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representando quase 4% de todas as mortes-porcentagem que supera as mortes 

causadas por HIV / AIDS, violência ou tuberculose. O consumo também se associa 

com diversas questões sociais, incluindo a violência, negligência, abuso, gravidez 

indesejada e absenteísmo no trabalho; e questões de prejuízos físicos ou mentais 

que podem se estender em um processo contínuo, desde um uso de baixo risco até 

a dependência de alcoólicos (BABOR; HIGGINS-BIDDLE, 2003; GLOBAL STATUS 

REPORT ON ALCOHOLAND HEALTH, 2011). 

Os transtornos relacionados ao álcool geralmente causam prejuízos 

importantes e complicações graves, resultando em deterioração da saúde geral do 

indivíduo, além de produzir efeitos negativos nos contextos pessoal, social e 

profissional. “O consumo repetido de altas doses de álcool pode afetar quase todos 

os sistemas orgânicos, principalmente o nervoso, causando déficits cognitivos, déficit 

de memória grave, alterações degenerativas no cerebelo”. Portanto, vale a pena 

dizer que a dependência e o abuso de drogas representam um grande problema de 

saúde pública (RANGÉ; MARLATT, 2008). 

Uma modalidade de intervenção que tem despertado crescente interesse por 

parte dos profissionais da saúde é a intervenção breve, devido aos resultados 

obtidos com tratamentos intensivos não terem demonstrado superioridade quando 

comparados com abordagens breves (MARQUES; FURTADO, 2004).  

Esses autores dizem, também, que além dos altos custos gerados com 

tratamentos intensivos, justificando a procura de novas formas de tratamento, menos 

custosas e mais efetivas. A intervenção breve refere-se a um atendimento com 

tempo limitado, cujo foco é melhorar seu nível de informação sobre riscos 

associados ao uso de substâncias e provocar mudança de comportamento dos 

sujeitos.  

As intervenções breves podem ser usadas para modificar os padrões de 

consumo de pessoas que fazem uso de risco ou mesmo uso nocivo de álcool e é um 

meio facilitador para a referência casos de dependência para tratamentos 

especializados. Algumas evidências encontradas por Babor e Higgins-Biddle (2003) 

sobre intervenções breves, indicam serem mais efetivas quando aplicadas por 

períodos mais prolongados; usuário de álcool que recebiam intervenção breve tinha 

o dobro de chances de diminuírem o padrão de uso após seis a doze meses do que 

os que não recebiam nenhuma intervenção; mais evidências positivas para a 
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efetividade das intervenções breves, especialmente entre pacientes com problemas 

mais leves.  

Ressalta-se que tais intervenções não devem substituir o tratamento 

especializado, mas serve como um tratamento inicial para os pacientes com 

dependência grave. No Brasil existem experiências com relação à intervenção breve 

e o álcool, porém estão voltadas especialmente ao nível primário (MICHELI; 

FISBERG; FORMIGONI,2004) ou secundário de assistência, no caso ambulatório de 

emergência (SEGATTO et al., 2007; 2011).  

 
5.4 O adolescente e a vulnerabilidade do risco ao álcool 
 
De acordo com Cole e Cole (2003), o desenvolvimento humano é um 

processo global e contínuo de transformações da pessoa e do seu grupo, na linha 

do tempo. Esse processo se inicia antes mesmo do nascimento, naquele momento 

em que a pessoa passa a existir para seus pais como projeto de futuro, entretanto 

condições externas podem afetar toda a dinâmica correta deste desenvolvimento.  

Bava e Tapert (2010) explicaram que mudanças dinâmicas na neuroquímica, 

arquitetura de fibra, e a composição do tecido podem ocorrer no cérebro do 

adolescente e que o curso desses processos de maturação está sendo traçado com 

maior especificidade, devido aos avanços na neuroimagem. Estes exames indicam 

reduções de volume de massa cinzenta e de desenvolvimento prolongado de 

substância branca nas regiões conhecidas para apoiar cognição complexa e 

comportamento.  

O padrão “binge” é bem característico dos adolescentes e estão associados 

com as consequências neurais (LARANJEIRA et al., 2007). As áreas do cérebro com 

mudança mais proeminente são os fascículos longitudinais superiores, coroa 

radiada, regiões talâmicas, membro posterior da cápsula interna, trato cortiço 

espinhal, fascículo arqueado, cíngulo, corpo caloso e substância branca (BAVA; 

TAPERT, 2010).  

Bava e Tapert (2010) relacionaram que este padrão de consumo lesa 

particularmente o hipocampo, volumes de substância branca no córtex pré-frontal, 

corpo caloso e regiões frontais, temporal e parietal, o que prejudica totalmente o 

desenvolvimento social e emocional do adolescente.  

Na avaliação do uso de álcool, faz-se necessário pesquisar o seu padrão de 

consumo para estabelecer o nível de gravidade de uso. “Os índices de consumo de 
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21 unidades ao longo da semana, para o homem, e de 14 unidades para as 

mulheres, são considerados de baixo risco de desenvolver problemas” — uma 

unidade equivale (LARANJEIRA; NICASTRI, 1996 apud GIGLIOTTI; BESSA, 2004, 

p.13) 

Ao se multiplicar a quantidade de bebida por sua concentração alcoólica, 

obtém-se as unidades de álcool equivalentes (GIGLIOTTI; BESSA, 2004). Courtney 

e Polich (2009) ressaltaram que a dose de bebida padrão mencionada (convertidos 

de oz. para ml) corresponde a 14,79ml de álcool que de acordo com NIAAA (2004 

apud Courtney e Polich (2009) a cerveja possui esta dosagem de álcool em 

354,88ml, o vinho em 147,87ml e as bebidas destiladas em 44,36ml. Vale ressaltar, 

que o álcool e as drogas estão presentes em todos os espaços da sociedade, 

inclusive no universo escolar.  

Tavares, Béria e Lima (2001) entrevistaram 2.410 estudantes sobre o uso de 

drogas. As substâncias mais consumidas, alguma vez na vida, foram álcool (86,8%), 

tabaco (41,0%), maconha (13,9%), solventes (11,6%), ansiolíticos (8,0%), 

anfetamínicos (4,3%) e cocaína (3,2%). O uso no mês, uso frequente, uso em 

“binge” e intoxicações por álcool foram mais prevalentes entre os meninos. Após 

controle para fatores de confusão, permaneceu positiva a associação entre uso de 

drogas e turno escolar noturno, maior número de faltas à escola no mês anterior e 

maior número de reprovações escolares. 

Segundo Galduroz et al. (2004) citado por  Vieira et al. (2007, p.397) o “V 

Levantamento Nacional com Estudantes realizado em 2004 pelo Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), 65,2% dos estudantes relataram 

uso na vida de álcool; 44,3% nos últimos 30 dias; 11,7% uso, ou seja, seis ou mais 

vezes no mês” . Os autores também encontraram 6,7% dos adolescentes fazem uso 

de forma frequente do álcool, ou seja, 20 ou mais vezes no último mês. Além da alta 

prevalência do consumo de álcool por adolescentes, dois outros fatores são 

relevantes: a idade de início do uso de álcool e o padrão de consumo.  

Os autores observam ainda que a idade de início vem se tornando cada vez 

mais precoce – no Brasil, a média de idade para o primeiro uso de álcool é 12,5 

anos. Por sua vez, quanto mais precoce a experimentação, piores as consequências 

e maior o risco de desenvolvimento de abuso e dependência de álcool. Quanto ao 

padrão de consumo, a literatura revela que quando adolescentes bebem, tendem a 

fazê-lo de forma pesada (bingedrinking). 
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Vieira et al. (2007) realizaram um estudo com 1.990 alunos, com idade entre 

11 e 21 anos, de ambos os sexos, matriculados em escolas públicas e privadas de 

Paulínia, SP em 2004. Um questionário de autopreenchimento foi respondido em 

sala de aula, sem a presença do professor. Analisou-se a percepção da 

disponibilidade e facilidade de acesso às bebidas alcoólicas, contexto do beber e 

consequências do consumo. A prevalência de uso de álcool na vida foi de 62,2%. 

Em relação aos últimos 30 dias, 17,3% dos alunos relataram pelo menos um 

episódio de abuso. Os dados revelaram alta prevalência de consumo de álcool entre 

os adolescentes estudados e fácil acesso às bebidas alcoólicas, inclusive por 

menores de idade. 

Amato (2010) explicou que a partir dos quatro levantamentos realizados pelo 

CEBRID, o autor percebeu que o uso pesado do álcool aumentou em oito das 

capitais pesquisadas, e que esta tendência de aumento, também, é verificada em 

outros países. Foram identificadas, igualmente neste estudo, que brigas após beber, 

foram as ocorrências mais frequentes entre os usuários de álcool (38,5%), seguidas 

por faltas ás aulas (33,5%). Assim, esses dados são sugestivos da gravidade do 

padrão de uso de álcool pelos adolescentes. 

As mudanças familiares, sociais e físicas acabam por influenciar as relações 

socio afetivas. O primeiro contato que o adolescente tem com o álcool, geralmente é 

em sua casa. Outro fato a destacar, é que na adolescência, as relações entre os 

gêneros mudam de significado em relação à infância. Isso ocorre por causa da 

relação sexual e erótica dos afetos, que vem em decorrência da maturação sexual e 

neuronal. Se o adolescente já é, em geral inseguro, no campo das relações afetivas, 

essa insegurança se intensifica por causa das mudanças nas relações de gênero na 

contemporaneidade (COLE; COLE, 2003), gerando outro ponto de risco, visto que a 

necessidade de aceitação é enorme. 

 

5.5 A escola na vida dos adolescentes e a visão da proteção integral 
 
As concepções sobre o homem, o mundo, a sociedade e as relações sociais 

estão presentes na nossa maneira de viver, de buscar novas ideias, de construir 

nossas crenças e de trabalhar. Essas nossas concepções têm diferentes 

implicações tanto no nosso modo de ser quanto no nosso trabalho (BATISTELLA, 

2007) 
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O autor explica ainda que para os adolescentes, as drogas, tanto as lícitas 

quanto as ilícitas, fazem parte da vida social, das festividades, da inserção no grupo, 

embora nem todos façam uso delas. Em geral, o adolescente tem resistência em 

admitir que o uso de drogas possa lhe causar problemas e gerar uma dependência, 

o que dificulta a abordagem da questão, desta forma limita nossa compreensão mais 

global do fenômeno e as possibilidades de intervenção.  

A política nacional sobre álcool orienta a elaboração de ações preventivas 

com o objetivo de reduzir os danos causados pelo uso desta substância. Escolas 

que desenvolvem projetos de prevenção do uso de álcool e outras drogas precisam 

identificar e mapear os demais recursos da comunidade existentes no território, que 

poderão ser acionados diante de necessidades de saúde específicas de seus 

beneficiários (BRASIL, 2010). 

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo decreto nº 6286 de 5 

de Dezembro de 2007, que afirma em seu artigo 1º, o seguinte texto: “Fica instituído, 

no âmbito dos ministérios da Educação e da Saúde, O programa Saúde na Escola 

(PSE), com finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede 

pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à 

saúde” (BRASIL, 2010). 

As políticas públicas atuais, por meio de seus programas e ações para 

interface educação e saúde, identificam a escola como principal lugar para onde 

convergem as ações Intersetoriais. Estas políticas visam reduzir os riscos e as 

vulnerabilidades à saúde e oportunizar a aprendizagem e o desenvolvimento 

humano. O Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas é também instituído entre os 

Ministérios da Educação e da Saúde e conta com o apoio da Organização das 

nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO), Fundo das nações 

unidas para infância (UNICEF) e Fundo de população das nações unidas (UNFPA) 

desde o ano de 2003 (BRASIL, 2007). 

A promoção da saúde no território escolar engloba a prevenção do uso de 

drogas e caminha em direção a um bem-estar global, individual e coletivo. As 

escolas estão em posição privilegiada para promover e manter a saúde dos 

adolescentes e da comunidade (BRASIL, 2006). 

. 

 

 



29 
 

  

6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 
Essa proposta refere-se ao problema priorizado do alto índice do “uso de 

drogas na adolescência” para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS;  

SANTOS, 2018). 

A elaboração da proposta de prevenção da escola atende ao modelo da 

educação para a saúde e das redes sociais e parte do pressuposto de que o 

envolvimento com drogas não é uma questão apenas do indivíduo, ou seja, as 

relações sociais e familiares devem ser consideradas (BRASIL, 2006; 2010).  

É importante lembrar que a escola não pode ser considerada, 

isoladamente, como a única promotora desta ação de educação e saúde. A 

instituição escolar deve se reconhecer como integrante de uma teia de relações 

com outras instituições para atingir os seus objetivos. 

Na perspectiva da metodologia aqui apresentada, as intervenções de 

promoção de saúde com ênfase na prevenção do uso de drogas devem ser 

direcionadas para os diferentes contextos de socialização do adolescente 

(CARVALHO, 2008; BRASIL, 2006; 2010). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
No processo de priorização dos problemas identificados na área de 

abrangência da equipe do Córrego do Ouro 01 de caráter mais emergenciais, 

observou-se o alto índice de uso de outras drogas e álcool na adolescência, visto 

que o número levantado parece ter relação direta com os seis casos de gravidez 

na adolescência e 42 de violência , no caso desta comunidade, tendo relação 

direta com o uso de drogas lícitas e ilícitas. 

Portanto, o problema selecionado foi o alto índice do consumo de álcool e 

outras drogas, porque se acredita que ao diminuir o consumo das drogas pelos 

adolescentes que frequentam a escola, os outros dois problemas encontrados 

nesta população sejam possíveis de diminuição.  

O uso de álcool e outras drogas foi escolhido como problema principal na 

área de abrangência da ESF – Córrego do Ouro 1. Há um número elevado de 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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adolescentes que fazem uso de substâncias entorpecentes, principalmente o 

álcool.  

A faixa etária dessas adolescentes varia dos 13 aos 18 anos. Cursam o 

ensino fundamental, não possuem atividades complementares e a maioria possui 

problemas de falta de estrutura familiar. 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 
O uso de drogas na adolescência e consequente gravidez foram escolhidos 

como problema principal na área de abrangência da ESF – Córrego do Ouro 1. 

Há um número elevado de adolescentes que fazem uso de substâncias 

entorpecentes e que acabam engravidando. Elas iniciam sua vida sexual 

precocemente e são estimuladas muitas vezes por seus parceiros ao uso de drogas. 

Em alguns casos se prostituem para obter o dinheiro necessário para comprar drogas 

e, com isso, adquirido DSTs, principalmente Sífilis. 

A ESF – Córrego do Ouro 1 tem atualmente 30 gestantes cadastradas, das 

quais 6 são adolescentes. O que corresponde ao total de 20% de grávidas 

acompanhadas em nossa unidade.  

Percebemos em nossa área de abrangência que nos últimos dois anos um 

número elevado de gravidez na adolescência em quase todas as micro-áreas que 

fazem parte da ESF Córrego do Ouro1. E que para esta situação se tornou importante 

a busca de uma solução que envolva toda equipe de saúde, as famílias e a 

participação também da Escola para ajudar essas adolescentes, bem como tentar 

diminuir ou evitar novos casos desta natureza. 

A maioria das adolescentes tem família nuclear tradicional com pai, mãe e 

irmãos; as famílias possuem residência fixa, bem como a renda. Em alguns casos, 

são famílias desestruturadas, com dificuldades de gerar renda e problemas de relação 

familiar, levando essas jovens a se revoltarem e a usar drogas.  

Apesar destes contextos diferentes percebemos que todos os adolescentes 

são vulneráveis. Mesmo os com uma base familiar configurada são influenciados por 

seus amigos e parceiros românticos a usarem drogas. 

Deduzimos que esta situação se deve ao fato de informações de ordem de 

saúde, educação e familiar não serem assimiladas de forma correta, ou não existirem 

no espaço da unidade de saúde, escola e famílias, o que contribui muito para o 

aumento e manutenção do uso de drogas e todas as suas consequências.  
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6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 
Diante do problema selecionado, “Alto índice de uso de álcool e outras drogas 

na adolescência”, foram selecionados os seguintes nós críticos: 

 

Nó crítico 1: Informações sobre saúde e prevenção de drogas, de forma 

incorreta ou a falta destas aos adolescentes. 

Nó crítico 2: Falta de estrutura adequada da unidade de saúde compromete a 

formação e o trabalho de grupos.  

Nó crítico 3: Ausência de calendário para ações educativas do setor de saúde 

junto às escolas, para que informações de promoção e prevenção do cuidado sejam 

efetivadas regularmente nestes estabelecimentos. 

Nó crítico 4: Falta de parceria ampliada entre as secretarias de educação e 

saúde. 

Nó Crítico 5: Inexistência de material informativo sobre drogas e outros temas, 

que deveriam ser distribuídos na Unidade de Saúde, bem como nas escolas.  

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 
 
Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “alto 

índice de consumo de álcool e outras drogas”, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Córrego do Ouro1, da Unidade Básica de Saúde Córrego 

do Ouro 1 da Cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. 

 

Nó crítico 1 Informações sobre saúde e prevenção de drogas de forma incorreta ou 

a falta destas aos adolescentes.  

Operações Estabelecer práticas educativas na comunidade visando conscientizar 

a população sobre uso de drogas ilícitas e os possíveis riscos 

associados ao sexo desprotegidos;  

Capacitar os ACS para replicadores de informações corretas e como 

repassá-las aos adolescentes e suas famílias.  

 

Projeto Prevenindo os adolescentes quanto aos ricos do uso de álcool e outras 

drogas.  
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Resultados 
esperados 

Reduzir o consumo de álcool e outras drogas pelos adolescentes; 

Implantar ação de educação permanente em saúde para os 

estudantes;  

Conhecer o que os alunos pensam afim de uma maior aproximação e 

manutenção das ações; Aumentar a autoestima. 

 

Produtos 
esperados 

Palestras de conscientização na unidade de saúde;  

Grupos de debates sobre drogas; 

Palestras nas Escolas sobre drogas na adolescência;  

Debates na aula de ciências sobre as ações do álcool e outras drogas 

e sua relação com o desenvolvimento pautado no interesse do aluno. 

 

Recursos 
necessários 

Cognitivo: Informações sobre o tema. 

Organizacional: mobilização da equipe de saúde e dos profissionais 

das escolas, organização da agenda, estrutura física adequada para 

reuniões. 

Econômico-Financeiro: folders, folhetos, recursos audiovisuais, etc. 

Político: mobilização social, participação dos gestores da educação, 

saúde e dos servidores. 

Recursos críticos Organizacional: Conseguir melhorar a estrutura física da unidade de 

Saúde para desenvolvimento do projeto e local apropriado para 

realizar as palestras nas escolas. 

Financeiro: Impressão de Folders, folhetos e aquisição de recursos 

audiovisuais.  

Político: Participação da secretaria de saúde, educação e obras.  

 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde, Educação e de Obras.  – Favorável 

Ações 
estratégicas 

Informar a população sobre as palestras e também organizar junto às 

escolas calendários para realização das mesmas. 

Prazo Inicio de três meses e término em 12 meses. 

 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica, agentes comunitários de saúde, equipe de enfermagem, 

secretário de saúde, educação e obras. 
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Quadro 6 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “alto índice de 

consumo de álcool e outras drogas”, na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde da Família Córrego do Ouro1, da Unidade Básica de Saúde Córrego do 

Ouro 1 da Cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. 

 

Nó crítico 2 A falta de estrutura adequada da UBS compromete a formação e o 

trabalho de grupos.  

 

Operação  Melhorar a estrutura física da UBS para realizar as palestras em um 

local adequado para receber os adolescentes e familiares. 

 

Projeto Espaço já existente. 

 

 

Resultados 
esperados 

Espaços adequados na UBS para realização de grupos educativos 

com adolescentes.  

Aluno construindo sua autonomia e tornando-se protagonista de ações 

que envolvam o exercício da cidadania e a convivência responsável, 

para o não uso das drogas. 

 

Produtos 
esperados 

Atividade colaborativa por meio da participação criativa, construtiva e 

solidária, o protagonismo torna o adolescente responsável e 

compromissado com o outro, principalmente porque não existe 

protagonismo sem a construção e o respeito às regras. 

 

Recursos 
necessários 

Organizacional: mobilização da equipe responsável pela obra do 

município e secretaria de saúde. 

Político: Garantir recursos para adequar a estrutura física da UBS. 

 

Recursos críticos  Político: Priorizados recursos para melhorar a estrutura física da 

unidade. 

 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, 

Coordenador das Unidades de Saúde-Favorável. 

 

Ações 
estratégicas 

Mobilizar o Conselho Municipal de Saúde para garantir recurso para a 

adequação da UBS; 

Reunião estratégica com membros de gestão da saúde e educação, 

bem como a diretora e coordenadora pedagógica da escola; 

Fórum temático com os professores e demais funcionários da escola 

com a ESF. 
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Quadro 7– Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “alto índice de 

consumo de álcool e outras drogas”, na população adolescente sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde, da Unidade Básica de Saúde Córrego do 

Ouro 1 da Cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. 

 

 

Prazo Inicio de três meses e término em 24 meses  

 

 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Coordenador da Unidade de Saúde,  

Secretário da saúde e educação. 
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Quadro 8 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “alto índice de 

consumo de álcool e outras drogas”, na população adolescente sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família, da Unidade Básica de Saúde 

Córrego do Ouro 1 da Cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. 

Nó crítico 3 Ausência de calendário para ações educativas do setor de saúde 

junto às escolas, para que informações de promoção e prevenção do 

cuidado sejam efetivadas regularmente nestes estabelecimentos. 

 

Operação  Criar um calendário de ações preventivas e informativas para ser 

executado na escola. 

Projeto Plano estratégico de Prevenção de Saúde na Escola.  

 

Resultados 
esperados 

Elaboração do plano por profissionais da saúde, alunos e 

professores.  

   

Produtos 
esperados 

Planejamento estratégico de ações que corrobore com a 

implementação com qualidade do projeto de prevenção. 

 

Recursos 
necessários 

Estrutural - profissional para acompanhar a elaboração do 

cronograma; 

Cognitivo. Informação sobre o tema e as demandas dos 

adolescentes; 

Político: mobilização social;  

Financeiro: recurso para o desenvolvimento das ações. 

 

Recursos críticos  Político: disponibilização de verba. 

Controle dos 
recursos críticos 

Equipe. 

Ações 
estratégicas 

Reunir profissionais da ESF, Coordenação Pedagógica da Escola e 

representantes discentes. 

Prazo Inicio de três meses e término em 24 meses. 

 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Coordenador das Unidades de Saúde, Secretário da saúde e 

Educação. 
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Nó crítico 3 Falta de parceria ampliada entre as secretarias de educação e saúde. 

 

Operação Reuniões estratégicas entre as duas secretarias; 

Definição das ações a fim de aumentar a qualidade de vida dos alunos, 

promovendo saúde integral. 

 

Projeto Promoção de Fóruns temáticos. 

 

Resultados 
esperados 

Aumentar a proximidade das duas secretarias, através da realização dos 

fóruns. 

Produtos 
esperados 

Fóruns temáticos; 

Relatórios técnicos, considerando as variáveis referentes ao 

adolescente. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Profissional com interesse comum as duas secretarias para 

fazer a ponte dos objetos. 

Cognitivo: Informação sobre o tema e as demandas dos adolescentes. 

Político: Mobilização das secretarias. 

Financeiro: Tempo de trabalho extra dos envolvidos. 

 

Recursos críticos  Político: disponibilização dos recursos necessários. 

Controle dos 
recursos críticos 

Equipe. 

Ações 
estratégicas 

Reunir dos profissionais da ESF; Coordenação Pedagógica e 

representante dos discentes. 

 

Prazo Inicio de três meses e término em 24 meses. 

 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Coordenador das Unidades de Saúde, Secretários da Saúde e 

Educação e a médica do projeto. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
O contexto da escola precisa ser avaliado em seus potenciais e também nas 

suas fragilidades enquanto espaço de socialização, acolhimento e desenvolvimento 

dos educandos, considerando que este é essencial à proteção dos discentes.  

O bom relacionamento do adolescente com a sua escola é, sem dúvida, um 

fator fundamental na prevenção do uso de drogas. Da mesma forma que a exclusão e 

o mau desempenho escolar e as dificuldades de pertencimento deste constituem 

fatores de risco que podem ser evitados. 

É importante ressaltar que o mesmo movimento que ocorre na educação 

ocorre também na saúde, entendendo esta ser um estado de bem-estar físico, mental 

e social e não meramente a ausência de doença.  

Assim, discutir a integralidade na saúde significa percebê-la para além da 

doença, é reconhecer suas articulações sociais, seus determinantes históricos e 

repensar aspectos da organização do processo de trabalho, gestão e planejamento, 

construindo novos saberes e adotando inovações nas práticas em saúde.  

Portanto, a proposta de intervenção aborda temas que favorecem o 

desenvolvimento dos adolescentes, o planejamento como parte das atividades 

escolares, reconhece a escola como espaço de convergência das políticas públicas 

integradas de saúde e educação, integra ações de promoção e prevenção ao não uso 

de álcool e outras drogas.  

Concluo, portanto, que com a participação de toda a equipe, gestores e a 

comunidade, espera-se atingir as metas preconizadas para alcançarmos os objetivos 

da proposta de intervenção, impactando assim na vida diária dos adolescentes em 

relação ao uso de álcool e outras drogas.   
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