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RESUMO 

 
O alcoolismo é um importante fator de risco para diversas doenças hepáticas, 
gástricas e nervosas, afetando também a relação interpessoal. Este trabalho se 
justifica pela alta incidência do consumo de álcool na área da Estratégia de 
Saúde da família Noêmia Wanderley no município de Cacimbinhas – Alagoas e 
tem como objetivo elaborar um projeto de intervenção para controlar o 
consumo de álcool dos usuários desse serviço e assim reduzir as 
consequências do alcoolismo. A metodologia utilizada foi uma revisão 
bibliográfica a fim de obter maior embasamento científico sobre o assunto. A 
pesquisa foi feita com busca em artigos indexados nas bases de dados 
SCIELO (Scientific Eletronic Library On-Line), LILACS (Literatura Latino-
Americana em Ciências da Saúde), e MEDLINE por meio dos seguintes 
descritores: Alcoolismo, Atenção Primária em Saúde, Estratégia Saúde da 
Família. No plano de ação, o principal problema foi a hipertensão arterial, mas 
pela importância que tem o consumo nocivo de álcool na comunidade e suas 
complicações a equipe de trabalho, tomando como referência sete meses de 
trabalho nesta área, decidiu-se fazer o projeto sobre alcoolismo. A elaboração 
do plano de intervenção foi realizada por meio do Método do Planejamento 
Estratégico Situacional, conforme orientação da disciplina de Planejamento e 
Avaliação em Ações de Saúde. Espera-se que a aplicação do plano proposto 
auxilie muitas pessoas que fazem uso excessivo de álcool nessa comunidade, 
reincorporando-os novamente na sociedade e melhorando sua qualidade de 
vida. 
 

Palavras-chave: Alcoolismo. Atenção Primária em Saúde. Estratégia de Saúde 

da Família  

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/hepatite-a


 
 

ABSTRACT  

 

Alcoholism is an important risk factor for various hepatic, gastric and nervous 
diseases, also affecting the interpersonal relationship. This study is justified by 
the high incidence of alcohol consumption in the area of the Health Strategy of 
the Noêmia Wanderley family in the municipality of Cacimbinhas - Alagoas and 
aims to elaborate an intervention project to control the alcohol consumption of 
the users of this service and thus reduce consequences of alcoholism. The 
methodology used was a bibliographical review in order to obtain a more 
scientific basis on the subject. The research was done with a search of articles 
indexed in the Scientific Electronic Library Online (LILACS) databases and 
MEDLINE using the following descriptors: Alcoholism, Primary Health Care, 
Family Health Strategy. In the action plan, the main problem was arterial 
hypertension, but because of the importance of harmful alcohol consumption in 
the community and its complications, the team, taking as reference seven 
months of work in this area, decided to do the project on alcoholism. The 
preparation of the intervention plan was carried out using the Situational 
Strategic Planning Method, as directed by the discipline of Planning and 
Evaluation in Health Actions. It is expected that the implementation of the 
proposed plan will help many people who use alcohol excessively in this 
community, reincorporating them again in society and improving their quality of 
life. 

 

Keywords: Alcoholism. Primary Health Care. Family Health Strategy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O município de Cacimbinhas 

 

A origem do atual município de Cacimbinhas teve como local, o antigo Sítio 

Choan, onde caçadores procedentes de Pernambuco costumavam acampar para 

descanso. Próximo à sua sede existia uma cacimba junto a um pé de limoeiro. Com 

o movimento crescente de pessoas que faziam suas estradas, outras cacimbas 

foram abertas, firmando o topônimo Cacimbinhas para a localidade que ali 

começava a florescer (BRASIL, 2016a). 

Cidade pertencente o estado Alagoas, tem uma população de cerca de 

10.193 habitantes com hábitos e costumes religiosos. A população empregada vive 

basicamente do trabalho, as principais atividades econômicas do município são: 

comércio, serviços agropecuária e atividades de extrativismo vegetal, na área de 

pecuária, conta com rebanhos de: bovinos, suínos, equinos, caprinos, ovinos e aves. 

Tem atividades de produção leiteira e de derivados do leite. Na área agrícola produz: 

feijão, mandioca, milho e palma. É grande o número de desempregados, a estrutura 

de saneamento básico na comunidade é bom. A maioria das casas dos moradores 

tem condições adequadas e o analfabetismo é elevado. Em Cacimbinhas trabalham 

quatro equipes de saúde que são Noêmia Wanderley, Cohab Nova, Minador do 

Lucio e Teixeira (BRASIL, 2016a). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O município conta, na atenção primaria, com quatro equipes de Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), dois em zona urbana: ESF I Noêmia Wanderley e ESF II 

Cohab Nova, e dois em zona rural: ESF III Minador do Lucio e ESF IV Teixeira. 

Conta com atenção especializada só com Cardiologista, Ginecologista, Psicólogo, 

Odontologista e Clínicos Geral. Tem um posto de pronto atendimento, não conta 

com atenção hospitalar, tendo-se que encaminhar os pacientes para os municípios 

de Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, Arapiraca e Maceió. Não há sistemas 

de contra referência já que os pacientes são encaminhados e não contam com 
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retorno. Também existe apoio diagnóstico, assistência farmacêutica e vigilância da 

saúde. 

O modelo de atenção utilizada pela equipe de saúde da Unidade Básica de 

Saúde (UBS) Noêmia Wanderley é atenção colegiada. 

 

1.3 A ESF Noêmia Wanderley 

 

A ESF Noêmia Wanderley foi inaugurada no ano 2005, posto de saúde de 

referência, incorporado o Programa Mais Médicos em 2016 com a chegada da 

médica deste programa. Está localizada na Av. Domingos Leites, no centro da 

cidade de Cacimbinhas no Estado de Alagoas.  

A unidade tem suas paredes de blocos, com estrutura muito bem conservada. 

Sua área pode ser considerada muito boa para a demanda da população atendida 

(3.607 pessoas), a área destinada a recepção é grande, com muitas cadeiras onde 

as pessoas podem ser bem atendidas. Não existe sala de reuniões, utilizando-se a 

área da consulta médica para os encontros da equipe. A população tem muito 

apreço pela UBS. Atualmente esta está equipada e conta com os recursos básicos 

para o trabalho da equipe (glicômetro, tensiómetro, balança, nebulizador, sala de 

curativos, sala de vacinas, consulta médica, consulta de dentista, consulta de 

enfermeira e dois banheiros). A consulta médica, da enfermagem e a sala de vacina 

tem ar condicionado. Há boa iluminação e ventilação da unidade. 

O agendamento de consulta programada pelo médico, enfermeira ou agente 

de saúde é realizado pela programação do seguimento de cada doença. Nos casos 

de doenças agudas, como urgência ou emergência médica, são avaliados pela 

enfermeira qualificada para este fim, realizando a classificação do risco. Os 

problemas que não podem ser resolvidos na UBS pelo grau de gravidade do 

paciente, são encaminhados pra o pronto atendimento do município de Palmeira dos 

Índios, Maceió ou Arapiraca. 

Na quarta pela manhã, acontecem as visitas domiciliarias para pacientes com 

neoplasias em estádio terminal, acamados, pós-operatórios, puérperas, recém 

nascidos, hipertensos, diabéticos e outros pacientes. Se surge uma emergência, o 

médico vai na hora ao lugar onde está o paciente e faz avaliação do mesmo, 
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tomando a conduta necessária, seja encaminhamento para serviço especializado ou 

hospitalização para resolver o problema. 

No caso dos grupos educativos, há o de mulheres, que se realiza na quinta 

após horário de trabalho ou grupo de gestantes na terça. O encontro do grupo de 

diabéticos e hipertensos acontece na quarta-feira a tarde, de 15 em 15 dias, antes 

de começar a consulta. As reuniões de equipe são uma vez por mês. Estas 

atividades têm como objetivo principal melhorar a qualidade de vida dos pacientes e 

realizam-se nas unidades básicas de saúde, nas residências dos pacientes e nas 

comunidades para melhor compreensão e melhor qualidade de vida. Além disso, 

todos os dias a equipe faz o atendimento as demandas espontâneas e as condições 

agudas. Neste caso as ações são dirigidas ao diagnóstico oportuno da doença e ao 

tratamento para resolver o mais rápido possível o estado de saúde ao usuário que 

precisa dos profissionais do ESF. 

Até 2014, a rede coletora de esgoto atendia 23,7% da população desta 

comunidade. Com a nova gestão são atendidas 68,5%. São 2 caminhões 

compactadores, 3 caçambas, uma varredeira mecanizada, dois aspiradores de ar 

para sucção do lixo, dois veículos de passeio e uma van para apoio logístico 

implantados para manter limpa a cidade.  

A porcentagem de abastecimento de água tratada é de cerca de 701 (97.2%) 

dos domicílios, enquanto que 20 (2.8%) são abastecidos por poço ou nascentes.  

A taxa de analfabetismo é de 20,3% e o índice de desenvolvimento da 

educação 5,7%. Conta-se com três escolas e três creches. 

O diagnóstico situacional, feito na área de abrangência, mostrou vários 

problemas de saúde: 

-Alta incidência de hipertensão arterial.  

- Alto índice de tabagismo, o consumo de álcool e estupefacientes. 

-Mal manejo da água para o consumo humano.  

-Alto índice de gravidez na adolescência. 

-Alto índice de desemprego 

-Baixo nível de cultura higiênica alimentar e sanitário. 

A equipe de saúde se sente em condições e tem recursos humanos e 

materiais para viabilizar um projeto de intervenção que possa colaborar com a 

diminuição do consumo de álcool na área de abrangência da ESF.  
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1.4 Priorização dos problemas 
 

O Quadro 1 apresenta a classificação de prioridade para os problemas 

identificados no diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde 1, Unidade 

Básica de Saúde Noêmia Wanderley, município de Cacimbinhas, estado de Alagoas. 

Como parâmetros temos: os problemas, a importância, urgência, a capacidade de 

enfrentamento e seleção/priorização, ficando como problema principal o alto índice 

de tabagismo, o consumo de álcool e estupefacientes. 

 

Quadro 1: classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 
da comunidade adscrita à equipe de Saúde 1, Unidade Básica de Saúde Noêmia 
Wanderley, município de Cacimbinhas, estado de Alagoas 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Alta incidência 
de hipertensão 
arterial 

Alta 24 Parcial 2 

Alto índice de 
tabagismo, o 
consumo de 
álcool e 
estupefacientes. 

Alta 28 Parcial 1 

Baixo nível de 
cultura higiênica 
alimentar e 
sanitária. 

Alta 15 Parcial 2 

Alto índice de 
desemprego. 

Alta 12 Fora 4 

Mal manejo da 
água para o 
consumo 
humano.  

Alta 13 Parcial 3 

Fonte: Autoria própria, 2017 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho se justifica pela alta incidência do consumo de álcool na 

comunidade assistida pela Estratégia de Saúde da Família Noêmia Wanderley, no 

município de Cacimbinhas-Alagoas. Na realização do plano de ação, o principal 

problema foi a hipertensão arterial, mas pela importância que tem o consumo nocivo 

de álcool na comunidade e suas complicações, a equipe de trabalho, tomando como 

referência sete meses de trabalho nesta área, decidiu realizar um projeto voltado 

para o alcoolismo. A equipe participou da análise dos problemas levantados e 

considerou que no nível local há recursos humanos e materiais para fazer um 

Projeto de Intervenção, portanto a proposta é viável.  
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3. OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar um Projeto Intervenção para diminuir a alta incidência do consumo abusivo 

de álcool na ESF Noêmia Wanderley. 

 

3.2 Objetivo Especifico 

 

-Identificar fatores de risco para o alcoolismo. 

- Melhorar a qualidade de vida dos pacientes alcoólicos. 

-Inserir na sociedade os pacientes com consumo de álcool abusivo. 
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4.METODOLOGIA 

 

Para desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica a 

fim de obter maior embasamento científico sobre o assunto. A pesquisa foi feita com 

busca em artigos indexados nas bases de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library 

On-Line), LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde), e MEDLINE 

por meio dos seguintes descritores: Alcoolismo. Fatores de risco. Estratégia Saúde 

da Família (BRASIL, 2016b). 

Foram considerados artigos dos últimos 10 anos. Após o levantamento dos 

artigos foi realizada uma leitura inicial dos resumos para seleção de informações 

pertinentes onde foram incluídos os estudos em português, disponíveis na íntegra e 

que estivessem relacionados ao tema. 

Além da pesquisa bibliográfica, elaborou-se um plano de intervenção baseado 

no Método do Planejamento Estratégico Situacional (PES)/Estimativa rápida, 

conforme orientação da disciplina de Planejamento e avaliação em ações de saúde 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

Para tanto, foi realizada a sistematização da análise situacional, onde passos 

que constituem este plano de intervenção foram elaborados de acordo com os nós 

críticos identificados a partir do encontro com usuários e profissionais de saúde para 

a identificação do problema prioritário. 

Para uma melhor descrição e real alcance do problema, a equipe de saúde 

criou um grupo operativo com integrantes da Secretaria de Saúde. Visitou-se os 

assentamentos para fazer o levantamento dos casos entre a população. As viagens 

aos assentamentos foram aproveitadas também para, através de palestras, realizar 

a explicação do problema aos usuários, dando ênfase nas causas e fatores de risco 

do alcoolismo e o modo de combatê-lo, com posteriores debates para fomentar o 

intercâmbio de opiniões. 

A população foi convidada a fazer parte da elaboração do plano e detecção 

dos “nós críticos” que dificultam a promoção de saúde. Além disso, foi realizada uma 

avaliação das estratégias para a elaboração da proposta, bem como a validação da 

proposta junto a outro segmento/comunidade populacional. 
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A gestão do plano é fundamental para garantir a eficiente utilização do 

recurso indicando as correções necessárias de rumo para uma melhor qualidade do 

trabalho. 

A Elaboração do plano operativo é designar os responsáveis por cada 

operação e definir os prazos para a execução das operações, por isso é 

fundamental saber quais são os atores que controlam recursos críticos das 

operações que compõem o plano; quais recursos cada um desses atores controla; 

qual a motivação de cada ator em relação aos objetivos pretendidos com o plano. 

Utilizar os descritores do problema, a explicação do problema é importante 

para conhecer sua gênese a partir da identificação da suas causas para elaborar o 

plano de ação com propostas, soluções para enfrentar os problemas que estão 

causando o problema principal. Para isso é necessário realizar um analise e 

identificar entre as causas, aquela mais importante para o origem do problema. Para 

isto utilizou-se o conceito nós críticos. 

Este plano tem a possibilidade de ser realizado pela equipe e para isso é 

necessário que se faça o desenho de operações, soluções e estratégias. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Alcoolismo é a dependência do indivíduo ao álcool, considerada doença pela 

Organização Mundial da Saúde. O uso constante, descontrolado e progressivo de 

bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o bom funcionamento do 

organismo, levando a consequências irreversíveis à pessoa dependente do álcool, 

além de prejudicá-la (ANDRADE,2017). 

O abuso de álcool é diferente do alcoolismo porque não inclui uma vontade 

incontrolável de beber, perda do controle ou dependência física. Ainda, o abuso de 

álcool tem menos chances de incluir a tolerância (necessidade de aumentar as 

quantias de álcool para ficar "alto") do que o alcoolismo (ANDRADE,2017). 

O uso nocivo do álcool é um dos fatores de risco de maior impacto para a 

morbidade, mortalidade e incapacidades em todo o mundo e, parece estar 

relacionado a 3,3 milhões de mortes a cada ano. Desta forma, quase 6% de todas 

as mortes em todo o mundo são atribuídas total ou parcialmente ao álcool 

(FURBINO, 2017). 

Sendo o alcoolismo uma doença crônica, que consiste no consumo 

compulsivo do álcool, fazendo com que o indivíduo se torne cada vez mais tolerante 

a ele, causando crises de abstinência quando não ingerido. Essas crises se 

caracterizam por meio de tremores, irritabilidade, náusea, ansiedade, taquicardia e 

pupilas dilatadas (ARAGUAIA, 2017). 

O consumo de álcool afeta uma parte importante da população do mundo, daí 

sua urgência de ser tomado com interesse pelo pessoal médico e gestores sociais 

(EBERSPÄCHER, 2014). 

Por se tratar de uma sociedade em que o uso do álcool não é considerado um 

comportamento ilícito e também pela falta de clareza entre o que é beber 

socialmente, abuso e o que já caracteriza o vício, o acesso a essa substância é 

relativamente fácil, fazendo com que ela seja a substância psicoativa mais popular 

do planeta. Assim, não é raro vermos adolescentes ou mesmo crianças fazendo o 

uso dele e até grupos idolatrando a ingestão de bebidas alcoólicas e 

comportamentos de embriaguez (ARAGUAIA, 2017). 

O álcool é consumido praticamente em todo o mundo. Globalmente, estima-

se que indivíduos com idade de 15 anos ou mais consumiram em torno de 6,2 litros 

de álcool puro por ano (equivalente a cerca de 13,5g por dia). No Brasil, o consumo 
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total estimado é equivalente a 8,9 litros por pessoa, quantidade superior à média 

mundial. Estima-se que homens consumam 13,6 litros/ano, e as mulheres, 4,2 

litros/ano. Quando são considerados apenas os indivíduos que consomem álcool, 

esta média sobe para 15,1 litros de álcool puro por pessoa. O Brasil apresenta um 

consumo elevado de álcool, o consumo per capita aumentou 43.5% em dez anos 

superando a média internacional. A média mundial é de 6,4 litros por anos. A África 

tem uma média de 6 litros/ano, nas Américas a taxa é de 8.2 e na Europa de 10.3 

litros. Além disso, a qualidade das bebidas deve ser levada em consideração já que 

podem ter impacto na saúde e na mortalidade. Quando feitas em casa ou 

produzidas ilegalmente podem, por exemplo, ser contaminadas com metanol e 

outras substâncias tóxicas, como desinfetantes (CHADE, 2017). 

O uso nocivo do álcool é um dos fatores de risco de maior impacto para a 

morbidade, mortalidade e incapacidades em todo o mundo, e parece estar 

relacionado a 3.3 milhões de mortes a cada ano. Desta forma quase 6% de todas as 

mortes em todo o mundo são atribuídas total ou parcialmente ao álcool 

(CHADE,2017). 

No Brasil, aproximadamente 15% da população sofre deste mal, que pode, a 

longo prazo, causar doenças como câncer na boca, língua, fígado e outras regiões 

do sistema digestório; danos cerebrais irreversíveis; problemas no sistema cardíaco; 

malformações, em caso de gestantes alcoólicas e diminuição da produtividade no 

trabalho (ARAGUAIA, 2017). 

Como doença crônica, o alcoolismo tem fatores de risco, abordados na 

literatura. Eles podem incluir a história familiar, idade e até mesmo o círculo de 

amigos. Porém, nem todos os fatores de risco levam à dependência do álcool. Por 

exemplo, muitas pessoas enfrentam depressão e nunca se tornam alcoólicas. Para 

outras pessoas, um problema pode ser tão arrasador que sozinho pode ser a causa 

de um vício.  

Os fatores de risco incluem:  

 Histórico de consumo de bebidas. Beber regularmente e por um longo período 

de tempo pode criar dependência física e vício.  

 Idade. Pessoas que começam a beber ainda jovens têm risco maior de abuso 

ou dependência do álcool.  
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 História familiar. Fatores genéticos podem tornar as pessoas mais suscetíveis 

à dependência do álcool. Se um dos pais é ou foi viciado em álcool, isso aumenta a 

probabilidade de a pessoa se tornar dependente do álcool. No entanto, ter história 

familiar de alcoolismo não significa que a pessoa obrigatoriamente terá o mesmo 

problema. Do mesmo modo, a ausência de história familiar de dependência do álcool 

nem sempre protege contra o desenvolvimento da dependência mais tarde na vida.  

 Problemas de saúde mental. As pessoas com algum problema de saúde 

mental, como depressão, podem começar a beber muito, para tentar lidar com o 

sofrimento mental ou emocional.  

 Fatores psicológicos. Algumas pessoas com dependência de álcool podem 

começar a beber para lidar com problemas emocionais como baixa autoestima, 

ansiedade ou necessidade de se sentir parte de um grupo.  

 Sexo. Os homens têm mais chance de sofrer de alcoolismo do que as 

mulheres. Mas, de acordo com a American Psychological Association (Associação 

Psicológica Americana - APA), as mulheres que são dependentes de álcool são mais 

sensíveis aos efeitos do álcool e podem desenvolver complicações médicas mais 

cedo e de forma mais dramática, mesmo que consumam menos álcool do que os 

homens (APA, 2012).  

 Influências sociais. A influência de amigos, parceiros ou até mesmo dos 

meios de comunicação podem aumentar o risco de uma pessoa se tornar 

dependente do álcool (HEALTHLINE,2017). 

Esses fatores de riscos devem ser tomados em conta pela equipe de saúde, 

conhecer e trabalhar com os mesmos, evitando que muitas pessoas cheguem o 

consumo excessivo de álcool. A população também deve conhecê-los para uma 

identificação oportuna da doença. 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Esta proposta refere-se ao problema priorizado “Alto consumo de álcool”, para 

o qual se registra uma descrição, explicação e seleção de seus nós críticos, de 

acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado  

 

O alto índice de consumo de álcool foi o problema priorizado, por ser 

considerado complexo, traduzindo-se em dificuldades para seu enfrentamento, uma 

vez que só e possível identificar algumas variáveis que o compõem: é multi causado, 

não é visto como um problema por todos os atores, é um problema produzido no 

processo social e precisa ser enfrentado com base na elaboração de um plano de 

ação. Também pode-se dizer que é um problema finalístico porque é vivido 

diretamente pelos clientes ou usuários e para enfrentá-lo deve-se enfrentar os 

problemas intermediários que interferem ou são causadores do problema final.  

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 

O consumo álcool na população da ESF Noêmia Wanderley cada dia é maior. 

Todo ano se diagnosticam mais pessoas com esta doença. É importante trabalhar 

com os fatores de risco da doença, para assim evitar que outras pessoas cheguem a 

o consumo excessivo de álcool, uma vez que quando o paciente é diagnosticado é 

muito difícil convencê-lo a realizar um tratamento adequado. 

Portanto, a equipe de saúde tem que fazer seu trabalho e conseguir que esse 

paciente alcoólico se incorpore a um processo de reabilitação. 

Na comunidade da ESF Noêmia Wanderley existe um baixo nível educacional 

e um alto nível de desemprego, fatores que tem relacionamento direto com a 

doença. Portanto, é de muita importância fazer ações de promoção, prevenção e 

tratamento oportuno, para uma recuperação do paciente e sua reincorporação na 

sociedade.  

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS,%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
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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6.3 Seleção dos nós críticos  

 

Os “nós críticos” identificados pela equipe a respeito do elevado índice de 

consumo de álcool são: 

 Uso nocivo de álcool 

 Consumo irresponsável de álcool 

 Nível de informação deficiente sobre alcoolismo. 

 Processo de trabalho da equipe de saúde da família inadequado para 

enfrentar o problema. 

 

6.4 Desenho das operações 

 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alcoolismo”, 

na população sob responsabilidade da ESF Noêmia Wanderley, do município 

Cacimbinhas, estado de Alagoas 

Nó crítico 1 Uso nocivo de álcool 

Operação 

(operações) 

Modificar hábitos de consumo de álcool das pessoas e condições das 

moradias. 

Projeto Mais saúde 

Resultados 

esperados 

Melhora em um 30 % consumo inadequado de álcool pessoal e nas moradias 

no prazo de um ano. 

Produtos 

esperados 

- Programas de educação em indivíduo, família na comunidade. 

-Campanhas educativas realizadas pela equipe básica de saúde.  

-Campanha educativa na rádio comunitária e publicidade de volante. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Para organizar realização de palestras sobre uso nocivo de álcool 

para evitar e alcoolismo. 

Cognitivo:  Informação sobre o tema e capacitação do pessoal encarregado 

das atividades. 

Financeiro:  Aquisição de folhetos educativos e outros recursos materiais 

necessários. 

Político:  Garantir transporte e alimentação as pessoas encarregadas de fazer 

palestras e atividades de promoção de saúde nas diferentes comunidades. 

Conseguir espaço na rádio comunitária. 

Recursos críticos Estrutural: Organizar visitas da companhia de saneamento básico. 

Cognitivo: Informação sobre o tema. 

Político: Garantir transporte e alimentação as pessoas encarregadas de fazer 

palestras e atividades de promoção de saúde nas diferentes comunidades. 
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Fonte: Autoria própria, 2017 

  

Financeiro:  Aquisição de folhetos educativos e outros recursos materiais 

necessários. 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretário de saúde - Favorável 

Equipe de saúde - Favorável 

Prefeito do município - Favorável 

Ações estratégicas Programas de educação individues, família e na comunidade. 

Palestras na Unidade Básica de Saúde. 

Campanha educativa na rádio comunitária e publicidade de volante. 

Campanhas de prevenção. 

Uso de grupos de ajuda mútua 

Visitas domiciliarias 

Prazo Início em 3 meses e terminação em 12 meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Psicólogo, terapeuta ocupacional da reabilitação psico social e vigilância 

epidemiológica. 

Enfermeira de atenção básica. 

Agentes Comunitários de saúde. 

Secretaria de saúde. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Avaliação a cada 3 meses dos pacientes participantes com consumo de 

álcool através de palestras.  
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Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alcoolismo”, 

na população sob responsabilidade da ESF Noêmia Wanderley, do município 

Cacimbinhas, Estado de Alagoas 

  

Nó crítico 2 Consumo irresponsável de álcool 

Operação 

(operações) 

Oferecer recreação a maior parte da população. 

Projeto Viver melhor. 

Resultados 

esperados 

Redução de 50 % do consumo. 

Produtos 

esperados 

Levar atividade educativas adequadas à comunidade 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Para organizar realização de palestras sobre importância de 

diminuir e consumo irresponsável de álcool. 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema. 

Financeiro: Financiamento de material de informação. 

Político: Articulação Inter setorial. 

Recursos críticos Estrutural:  Organizar visitas da companhia de saneamento básico. 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema. 

Político: Mobilização social, articulação intersetorial. 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretário de saúde - Favorável. 

Prefeito do município - Favorável. 

Ações estratégicas Levar bebidas sem álcool à comunidade e garantir área desportivas 

recreativas 

Prazo 1 ano. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Prefeito do município. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Avaliação cada 3 meses mediante atividades recreativas e ai ratificar o 

conhecimento adquirido pela população.  
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Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alcoolismo”, 

na população sob responsabilidade da ESF Noêmia Wanderley, do município 

Cacimbinhas, estado de Alagoas. 

Fonte: Autoria própria, 2017 
 

  

Nó crítico 1 Nível de informação deficiente sobre alcoolismo. 

Operação 

(operações) 

Aumentar o nível de informação sobre e alcoolismo 

Projeto Saber mais 

Resultados 

esperados 

População mais informada sobre alcoolismo e suas complicações 

Produtos 

esperados 

Avaliação do nível de informação da população sobre. Alcoolismo e suas 

complicações 

Capacitação dos ACS. 

Palestras na unidade básica de saúde. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Organizar palestras na unidade básica de saúde. 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema e sobre estratégias de comunicação. 

Financeiro: Para aquisição de folhetos. 

Para alimentação e transporte das pessoas encarregadas das palestras. 

Político: Organização intersetorial e mobilização social. 

Recursos críticos Estrutural: Organizar palestras na unidade básica de saúde. 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema 

Político: Apoio intersetorial e mobilização social. 

Financeiro: Para aquisição de folhetos.  

Para alimentação e transporte das pessoas encarregadas das palestras. 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretário de saúde - Favorável 

Prefeito do município - Favorável 

Ações estratégicas Avaliação do nível de informação da população sobre alcoolismo. 

Capacitação dos ACS. 

Palestras na unidade básica de saúde. 

Prazo Início em 2 meses e termino em 12 meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Médica 

Enfermeira (Coordenadora de atenção básica). 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Palestras educativas sobre o alcoolismo a cada 2 meses para avaliar 

conhecimentos adquiridos.  
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Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Alcoolismo”, 

na população sob responsabilidade da ESF Noêmia Wanderley, do município 

Cacimbinhas, estado de Alagoas 

Fonte: Autoria própria, 2017 
 

Nó crítico 1 Processo de trabalho da equipe de saúde da família inadequado para 

enfrentar o problema. 

Operação 

(operações) 

Implantar linha de cuida do para usuários alcoólatras ou em risco 

Projeto Linha do cuidado. 

Resultados 

esperados 

Cobertura de 100 % da população com risco de e alcoolismo. 

Produtos 

esperados 

Recursos humanos capacitados. 

Linha do cuidado para e alcoolismo. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Organização da agenda. 

Cognitivo: Elaboração de projeto. 

Financeiro:  Aumento da oferta de ambientes mais saudável.  

Político: Articulação intersetorial. 

Recursos críticos Estrutural:  Organização do profissional para acompanhar o grupo operativo. 

Cognitivo:  Conhecimento sobre o tema. 

Político: Articulação intersetorial e mobilização social. 

Financeiro:  Aumento da oferta área recreativas e desportivas. Recurso para 

impressão de folder. 

Controle dos 

recursos críticos 

Coordenadora de atenção básica - Favorável 

Ações estratégicas Recursos humanos capacitados. 

Linha do ajuda pra pessoal com problemas relacionado o álcool. 

Prazo Início em dois meses e término em 12 meses. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Equipe de saúde   

Coordenadora de atenção básica. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Capacitação a cada 2 meses da equipe de saúde, para oferecer melhor 

informação da população.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Alcoolismo constitui-se hoje em dia um dos desafios para os profissionais 

da Atenção Básica pelas complicações que traz a mesma. Diante deste panorama, o 

propósito deste trabalho foi propor uma intervenção para vincular os usuários 

alcoólicos à unidade de saúde, garantindo-lhes acompanhamento sistemático 

mediante ações de capacitação dos profissionais da atenção básica e de 

reorganização dos serviços.  

Para a realização da intervenção será exigida a capacitação da equipe para 

seguir as recomendações do Ministério da Saúde relativas ao rastreamento, 

diagnóstico, tratamento e monitoramento do Alcoolismo, promovendo o trabalho 

integrado da médica, da enfermeira, da auxiliar de enfermagem e da recepção. Cada 

um dos profissionais da equipe terá seu papel no trabalho: atendimento odontológico 

pela auxiliar de dentista e a dentista, atendimento clinico realizado pela medica e 

enfermeira coordenadora e a busca ativa de usuários faltosos pelos agentes de 

saúde. 

Espera-se que as pessoas com alcoolismo e a comunidade se apropriem dos 

conhecimentos sobre a doença, seus riscos, a importância de um tratamento 

oportuno e a melhoria da qualidade de vida de todos eles. 
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