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RESUMO 

O uso de álcool, atualmente, é caracterizado como um fenômeno social que 

representa um grave problema de saúde pública no mundo. Por isso e pela 

relevância dentro da comunidade atendida pela nossa equipe, na área de 

abrangência da equipe de saúde da família Jovem e Saúde no município Pintópolis, 

Minas Gerais este  estudo teve como objetivo elaborar um projeto de intervenção 

para melhorar a abordagem do etilismo, pela equipe de saúde da família. Os 

procedimentos metodológicos incluíram: diagnóstico situacional, revisão bibliográfica 

nas bases de dados da SciELO e Biblioteca Virtual do Nescon com os descritores: 

alcoolismo, Estratégia Saúde da Família e intervenção e elaboração do plano de 

intervenção. Os problemas foram analisados pela equipe de saúde junto com as 

pessoas que conhecem a área e que têm domínio dos problemas de saúde 

existentes em cada microárea e das suas possíveis causas e consequências. Com 

este trabalho esperamos que a população mude seus hábitos e estilos de vida 

inadequados, que a influência negativa da família diminua, que o nível de 

conhecimento da população sobre as consequências do consumo de álcool aumente 

e que haja melhoria na estrutura dos serviços de saúde para enfrentar o processo de 

desintoxicação. 

 

Palavras-chave: Alcoolismo.  Estratégia Saúde da Família. Intervenção 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Alcohol use is currently characterized as a social phenomenon that represents a 

serious public health problem in the world. For this reason and due to the relevance 

within the community served by our team, in the area covered by the Young Family 

Health team in the municipality of Pintópolis, Minas Gerais, this study aimed to 

elaborate an intervention project to improve the approach to alcoholism, by Family 

health team. The methodological procedures included: situational diagnosis, 

bibliographic review in the SciELO databases and Nescon Virtual Library with the 

descriptors: alcoholism, Family Health Strategy and intervention and elaboration of 

the intervention plan. The problems were analyzed by the health team together with 

people who know the area and who have mastery of the health problems in each 

micro area and their possible causes and consequences. With this work we hope that 

the population will change their inappropriate habits and lifestyles, that the negative 

influence of the family will diminish, that the population's level of knowledge about the 

consequences of alcohol consumption will increase and that the structure of health 

services will improve. face the detoxification process.. 

 

Keywords: Alcoholism. Family Health Strategy. Intervention. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Pintópolis é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, Região 

Sudeste do país. A cidade foi criada pela lei estadual nº 12.030, de 21 de dezembro 

de 1995, desmembrando-se de Urucuia. Seu nome é em homenagem ao fundador 

da cidade, Germano Pinto.  Fica a 45 km de São Francisco e a 78 km de Urucuia, 

que são os municípios mais próximos. Sua renda se concentra principalmente na 

extração de carvão vegetal, agricultura e pecuária de gado de leite e corte 

(PINTOPÓLIS, 2018).  

No censo de 2010, Pintópolis tinha 7.211 habitantes e população estimada em 

2018 é de 7 490 habitantes (IBGE, 2018). 

Pintópolis é considerada uma cidade de pequeno porte e tem uma forte 

tradição religiosa: a festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora de Abadia, que 

sempre se realiza no mês de agosto. Na parte de turismo, Pintópolis conta com 

cachoeiras e a Igreja de Nossa Senhora da Abadia. (PINTOPÓLIS, 2018) 

Pintópolis uma creche responsável pela educação infantil, quatro escolas 

estaduais que atendem alunos do 6ª ao 9ª Ano, do 2° grau e sete escolas municipais 

que atendem do ensino introdutório e da 4ª série ao 1º grau.  Além das escolas e 

creche citados, em Pintópolis, como recursos comunitários, há também igrejas 

católicas e evangélicas, pracinhas e quadras para lazer da população. 

De acordo com o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica 

(SISAB,2018), na sede do município ocorre tratamento de água e coleta de lixo em 

100% das moradias. No entanto, a cidade ainda não possui rede de esgoto. 

 

1.2 O sistema municipal de saúde de Pintópolis 

Pintópolis é um município de porte pequeno, e não possui os níveis de atenção 

de alta ou média complexidade. Logo, esses serviços especializados, de média 

complexidade, são referenciados para os municípios de São Francisco e Brasília de 

Minas, e os de alta complexidade para o município de Montes Claros. Segundo os 

dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2018) o 

município apresenta as seguintes instituições de saúde: um posto de saúde, uma 
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unidade básica de saúde, três equipes de saúde da família, uma farmácia, uma 

secretaria de saúde e um polo academia da saúde. Há ainda no município uma 

unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para o atendimento 

das urgências e emergências locais. 

1.3 A Unidade Básica de Saúde  

A Unidade de Saúde da Equipe Jovem e Saúde foi inaugurada em 1998. É 

uma casa adaptada para ser uma Unidade de Saúde. Sua área pode ser 

considerada inadequada considerando a demanda e a população atendida. 

A área destinada à recepção é pequena, razão pela qual, nos horários de pico 

de atendimento (manhã), cria-se certo tumulto na Unidade. Não existe espaço nem 

cadeiras para todos, e muita gente tem que aguardar o atendimento em pé. 

A Unidade, atualmente, não está bem equipada e falta alguns recursos 

adequados para o trabalho da equipe. 

 

1.4 A Equipe de Saúde da Família Jovem e Saúde. 

 

A equipe Jovem e Saúde atualmente conta com tais membros: um médico, que 

deve realizar as consultas clínicas, quando e onde for necessário, além de 

atividades programadas, encaminhamentos para outros pontos de atenção, bem 

como contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de 

todos os membros da equipe; uma enfermeira, que deve realizar as consultas e 

procedimentos de enfermagem, as atividades programadas e de atenção à demanda 

espontânea, além de planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 

agentes comunitários, juntamente com os outros membros da equipe, e participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; 

Uma técnica de enfermagem que deve, além de realizar os procedimentos cabíveis 

ao exercício de sua profissão, realizar as atividades programas e de atenção 

espontânea, e ações de educação em saúde à população, participar do 

gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da UBS, e contribuir, 

participar e realizar atividades de educação permanente. Essas atividades são 

condizentes com o programado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). E os oito 

agentes comunitários de saúde (ACS) que devem mediar a relação da comunidade 

com a equipe, cadastrando-as e mantendo o cadastro atualizado, orientando-as 
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quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis, acompanhando-as por meio 

de visitas domiciliares, desenvolvendo atividades de promoção de saúde e 

prevenção de doenças e de vigilância à saúde, e mantendo contato permanente com 

as famílias (BRASIL, 2012). 

 

1.5 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe 

A Unidade de Saúde funciona das sete às 11 horas e das 13 às 17 horas, com 

intervalo de almoço das onze às treze horas, durante todos os dias da semana. Os 

ACS seguem um cronograma de atividades relacionadas à assistência de saúde. 

Temos um calendário de visitas domiciliares e atividades coletivas. 

  

1.6 O dia a dia da equipe Jovem e Saúde 

 

O tempo da Equipe está ocupado quase que exclusivamente com as atividades 

de atendimento da demanda espontânea. Realizamos grupos e reuniões com 

pacientes portadores de doenças crônicas todas as quintas-feiras as 9h da manhã. 

A equipe já tentou desenvolver outras ações de saúde que, com o tempo, se 

mostraram pouco produtivas. No início essas iniciativas conseguiram despertar 

algum interesse da comunidade, mas logo as pessoas “sumiam” das reuniões e o 

trabalho “morria”. A ausência de avaliação do trabalho tem sido motivo de alguns 

conflitos entre os membros da equipe. Uma queixa geral é a falta de tempo, devido à 

demanda de atendimento.  

 

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

(primeiro passo) 

A partir da estimativa rápida, podemos conhecer melhor os problemas da 

comunidade. Esse método é fácil, barato e de boa acurácia. Assim, definiu-se como 

problemas: Etilismo de 90% da população; aumento de HAS na comunidade; 

dificuldade de acesso à média e alta complexidade; falta de planejamento da equipe 

e falta de capacitação dos funcionários. 

 

1.8 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 
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No Quadro 1 encontram-se elencados, por ordem de prioridade os problemas 

identificados no diagnóstico situacional da nossa área de abrangência.  

Quadro 1: Priorização dos problemas diagnosticados na Unidade de Saúde 

Jovem e Saúde, quanto à urgência de intervenção, no município de Pintópolis, 

2018   

Principais 
Problemas 

Importância* Urgência(0-10)** Capacidade de 
enfrentamento***  

Seleção**** 

Etilismo Alta 10 Parcial 1 

HAS Alta 10 Máxima 2 

Falta de 
Planejamento 
da equipe 

Alta 9 Máxima 3 

Falta de 
capacitação 
dos 
funcionários 

Alta 9 Parcial 4 

Dificuldade de 
acesso à 
média e alta 
complexidade 

Alta 9 Fora 5 

*Alta, média ou baixa. 
**Total dos pontos distribuídos até o máximo de 10. 
***Máxima, parcial ou fora. 
****Ordenar considerando os três itens 

 
  

O etilismo é a ação de consumir de maneira excessiva, periódica e/ou 

permanente álcool, ocasionando, por sua vez, dependência psíquica e/ou física. 

 A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial (PA), que se associa frequentemente a alterações 

funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos 

sanguíneos) e a alterações metabólicas (BRASIL,2013). 

 A falta de planejamento da equipe e de capacitação dos funcionários faz com 

que esta não consiga prever possíveis agravos ou antever situações previsíveis que 

sua população pode estar sujeita a sofrer, portanto arcará com situações que 

poderiam ser evitados. A dificuldade de acesso à média e alta complexidade se dá 

devido à distância do município aos locais de referências.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 
De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013, p.94), 

 

O abuso de álcool é a situação mais comum que encontramos na Atenção 
Básica. A abordagem ao alcoolismo na Atenção Básica tem como objetivo a 
detecção precoce de problemas relacionados, além da integração do 
tratamento de outras patologias agravadas pelo álcool, como, por exemplo, 
a hipertensão.[...] Neste nível de cuidado, é possível reconhecer sinais e 
sintomas de abuso de álcool, discutir o risco envolvido, fazer orientações 
contrárias ao consumo abusivo nas famílias e encaminhar os pacientes para 
serviços especializados quando indicado. 
 

Meloni e Laranjeira (2004) citados por Moretti-Pires e Corradi-Webster (2011) 

apontam que o uso do álcool é tema relevante dentro dos problemas de Saúde 

Pública e se relaciona com variados problemas sociais, causas de adoecimento e 

outrqs doenças associadas. Ainda Moretti-Pires e Corradi-Webster (2011) dizem que 

devido à relevância do problema, hoje, são  condições  propostas pelos órgãos 

governamentais as ações de prevenção primária, diagnóstico precoce, tratamento de 

casos envolvendo tanto as pessoas  usuárias do álcool quanto seus familiares. 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2004), pode-se entender o 

alcoólatra como um indivíduo que ingere bebidas alcoólicas em excesso, e sua 

dependência gera alterações físicas, mentais, comportamentais, sociais e 

econômicas ao indivíduo exposto à substância. A saúde física é prejudicada pela 

ação patológica destrutiva que o álcool exerce sobre os tecidos, órgãos, aparelhos e 

sistemas do organismo, determinando alterações graves no funcionamento do corpo 

humano; a agressão à saúde mental se manifesta pela desestabilização do sistema 

nervoso e pelas alterações de comportamento.  

Portanto, conclui-se que o papel de atuação da equipe da atenção básica é 

imprescindível para o tratamento do indivíduo e sua reintrodução à sociedade. É 

necessária, para isso, a sensibilização da família e do indivíduo em relação ao 

reconhecimento da doença e ao tratamento. A percepção da necessidade de ajuda é 

um processo longo.  

Sendo a família considerada como base da sociedade desde o início dos 

tempos, a assistência ao dependente terá maior adesão se a família do usuário 

estiver ativamente presente nesse processo. Para o sucesso desse trabalho, os 
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profissionais necessitam de conscientizar os indivíduos incluídos no processo e a 

importância do envolvimento da família para o tratamento. A equipe do Programa de 

Saúde da Família deve então estar preparada para conscientizar, informar e 

caminhar junto com a família proposta rumo à cura deste paciente e pela 

reestruturação desta família muitas vezes afetada pelo problema. Para isso serão 

necessárias estratégias para manejo da patologia, atendimento multidisciplinar e 

encaminhamento para grupos de apoio.  

Por isso nossa equipe considerou essencial a discussão do problema que 

neste momento tem um impacto e uma relevância significativa em nossa área de 

abrangência.   
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 

• Elaborar um projeto de intervenção para melhorar a abordagem do etilismo, 

pela equipe de saúde da família Jovem e Saúde, no município de Pintópolis/MG. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Melhorar a prática da educação em saúde pela equipe de trabalho. 

• Elevar o nível de conhecimento dos usuários sobre o etilismo e suas 

consequências. 

• Propiciar melhoria na estrutura assistencial em atenção primária aos 

pacientes alcoólatras. 

• Realizar ações educativas nos grupos, considerando os fatores inerentes ao 

paciente, ao vício, à terapêutica e aos serviços de saúde. 

• Melhorar a relação entre equipe de saúde, usuários e família para o bem-

estar da população, melhor adesão e seguimento do tratamento. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

A realização do presente trabalho deu-se, inicialmente, por meio do 

diagnóstico situacional de saúde da área de abrangência da Equipe de Saúde da 

Família Jovem e Saúde (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018) e de revisão 

bibliográfica e da elaboração do plano de intervenção.  

Para a realização do diagnóstico situacional foi utilizado o método de 

estimativa rápida que possibilitou melhor conhecimento sobre os problemas da área 

de abrangência da equipe. 

O projeto de intervenção também se fundamentou em uma revisão 

bibliográfica, através da busca de informações cientificas sobre o tema na base de 

dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e a Biblioteca Virtual do Nescon a 

partir dos descritores: alcoolismo, Estratégia Saúde da Família e intervenção. 

O plano de Intervenção foi idealizado em conjunto com a equipe de saúde da 

família e seguiu os passos do Planejamento Estratégico Situacional: identificação 

dos problemas, priorização dos mesmos, descrição e explicação do problema 

selecionado, identificação dos “nós críticos” e desenho das operações (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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Nos dias atuais, o uso de álcool é caracterizado como um fenômeno social que 

representa um problema grave à saúde pública do mundo, o que despertou a 

atenção das autoridades médicas e sanitárias em muitos países. O consumo 

abusivo resulta em diversas consequências negativas à saúde e à qualidade de vida 

do indivíduo, dos seus familiares e da população, contribuindo para o aparecimento 

de morbidades que causam limitações funcionais e até a morte.  Ademais, estima-se 

que cerca de 5,0% das mortes de pessoas entre 15 e 29 anos, em todo o mundo, 

estejam relacionadas ao consumo de álcool (RONZANI et al., 2005).  

Heckmann e Silveira (2009, p. 71) mencionam que :  

Os indivíduos que fazem consumo excessivo do álcool revelam um conjunto 
de sintomas físicos ou psicológicos. Os sintomas físicos manifestam-se 
como pequenos sinais de abstinência, que podem ser neuromusculares, 
caracterizados por tremores, cãibras ou parestesias; digestivos, 
caracterizados por náuseas ou vômitos; neurovegetativos, por suores, 
taquicardia ou hipotensão ortostática; e psíquicos, tais como: ansiedade, 
humor depressivo, irritabilidade, insônias ou pesadelos. A tolerância 
também é sintoma latente e caracteriza-se pela resistência aos efeitos do 
álcool 

O prejuízo à saúde causado pelo consumo excessivo de álcool é influenciado 

pelo padrão de consumo e pela quantidade de álcool ingerida. O uso equivalente a 

60 gramas (cerca de 5 doses) ou mais de álcool puro em uma única ocasião ao 

menos uma vez no último mês, é considerado como uso pesado episódico, e está 

associado a diversos problemas agudos, como  acidentes e violência. Esse padrão 

foi constatado no mundo em 16% dos indivíduos que usam álcool, em 2010. No 

Brasil, o uso pesado episódico foi constatado em 22% das pessoas que fazem uso 

de álcool, sendo 11% em mulheres e 30% em homens (OMS, 2014). 

Diante deste quadro, as triagens configuram-se em um método importante para 

a detecção de pacientes que apresentam uso nocivo de álcool, devendo ser 

utilizadas como precursoras intervenções terapêuticas por médicos da atenção 

primária à saúde (CORDEIRO, 2006).  

A avaliação do padrão de uso de álcool entre usuários desses municípios 

torna-se ainda mais importante se considerarmos as dificuldades de identificação de 

usuários dependentes que necessitam de tratamento especializado. Assim, os 

serviços de atenção primária à saúde são a principal via de acesso aos cuidados em 

saúde para o uso de álcool (RONZANI et al., 2005).  

Ronzani et al.(2005, p.858), em pesquisa realizada encontram também que  
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[...] os resultados deste estudo sugerem que a implantação, em serviços 
públicos de atenção primária, de rotinas de rastreamento do uso de risco de 
álcool e posterior intervenção breve necessita, ao menos, levar em conta 
dois aspectos fundamentais ao entendimento de sua dinâmica: (1) o 
contexto de valores, atitudes e normas sociais relativos às práticas de 
consumo de substâncias psicoativas na população envolvida; e (2) a 
complexa relação entre técnicos e gestores dos serviços de saúde. 

Deve-se iniciar o tratamento buscando ativamente e reconhecendo o indivíduo, 

suas características e necessidades, implantando novas estratégias de vínculo e 

contato com ele e seus familiares para que seja possível implementar programas de 

prevenção, educação e tratamento. Para que uma política de saúde seja coerente, 

eficaz e efetiva, deve-se levar em conta que as estratégias são complementares e 

que a redução dos danos associada ao consumo e a superação do consumo, são 

elementos fundamentais para sua construção (BRASIL, 2003). 

O diagnóstico e tratamento precoces do alcoolismo são muito importantes no 

prognóstico do paciente, porém muitas vezes lidamos com despreparo para a 

abordagem da patologia e falta de informação dos próprios profissionais de saúde 

que lidam diariamente com o problema. Segundo pesquisas, 20% dos pacientes 

tratados na rede primária ingerem bebidas alcoólicas em grande quantidade. Estas 

pessoas têm contato primário na atenção básica com o médico clínico geral na 

Estratégia de Saúde da Família. Poucos pacientes são analisados em relação a 

patologia, retardando assim o processo de diagnóstico e tratamento. Percebemos 

assim, que as consequências do uso crônico de álcool são tratadas, porém o 

tratamento da etiologia destas, ou seja, a doença primária, não é (BRASIL, 2003). 

 Ainda de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2003, p.20), 

 
Educar a população é fundamental, pois promove a redução dos obstáculos 
relativos ao ao tratamento e à atenção integral voltada para os 
consumidores de álcool, aumentando a consciência coletiva sobre a 
freqüência dos transtornos decorrentes do uso indevido de álcool e drogas. 
As opções de atenção disponíveis e seus benefícios devem ser amplamente 
divulgados 

 

 
Para Souza e Carvalho (2012) vale a seguinte reflexão: a abordagem ao sujeito 

em uso de álcool não deve se pautar em uma única regra. Cada sujeito é um sujeito. 

Assim como é inviável parar e conversar com as pessoas alcoólatras no meio da 

rua, também é inviável indicar todas para uma visita ao Centro de Saúde ou ao 

Caps-ad. Essa compreensão do outro nos permite respeitar a singularidade de cada 
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pessoa, de cada encontro. É preciso estar atento ao momento certo da abordagem e 

compartilhar com o usuário alcóolatra seus anseios e construção de vínculos.  É 

imprescindível que eles queiram se cuidar , se tratar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 PLANO DE INTERVENÇÃO   
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O plano de intervenção proposto diz respeito ao problema priorizado, o 

etilismo, identificado por ocasião do diagnóstico situacional feito na área de 

abrangência atendida pela equipe de saúde da família Jovem e Saúde, no município 

de Pintópolis/Minas Gerais. O diagnóstico se pautou na metodologia do 

Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 
 
A ESF Jovem e Saúde possui mais de 900 usuários inscritos que fazem uso de 

álcool. A maioria se encontra entre 15 e 60 anos e são do sexo masculino. O etilismo 

traz inúmeras preocupações para a equipe porque temos pacientes que enfrentam 

quadros clínicos graves secundários ao alcoolismo, como problemas hepáticos, de 

pâncreas e de diferentes orgãos-alvo. Além disso, o álcool, muitas vezes, tem sido a 

droga inicial para o consumo de outros tipos de drogas, principalmente do tabaco. 

Além disso, dirigir alcoolizado está entre os cinco principais fatores de risco para a 

mortalidade no trânsito. 

 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
  
Dados da Organização Mundial de Saúde (2014) mostram que no Brasil, o 

consumo total estimado de álcool é equivalente a 8,7L por pessoa, quantidade 

superior à média mundial. 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 parcial ou totalmente ao álcool. 

Entre as principais doenças e prejuízos associados ao álcool estão: violência 

interpessoal, câncer de esôfago, câncer na laringe, pancreatite e cirrose hepática. 

No Brasil, o álcool esteve associado a 63% e 60% dos índices de cirrose hepática e 

a 18% e 5% dos acidentes de trânsito entre homens e mulheres em 2012.  

O etilismo em nossa área de abrangência é um problema complexo, que está 

relacionado, principalmente a fatores como: hábitos e estilos de vida inadequados, 

pois é frequente a existência das adições em pacientes com estilos de vidas não 

saudáveis; Influência negativa da família e pressão social, já que muitas vezes 

ocorre devido a influencia de amigos, sobre tudo em adolescentes; Baixo nível de 

conhecimento da população sobre as consequências do consumo do álcool; 
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Estrutura dos serviços de saúde inadequados para enfrentar o processo de 

desintoxicação e acompanhamento do paciente que faz o tratamento. Ademais, 

pacientes etilistas não são consideras como pessoas doentes ou que precisam de 

atenção médica, pela sociedade, o que dificulta a busca destas por serviços e apoio.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 
Foram identificados quatro fatores principais relacionados ao etilismo na 

unidade, são eles: hábitos e estilos de vida inadequados, influência negativa da 

família, baixo nível de conhecimento da população sobre as consequências do 

consumo de álcool e uma estrutura dos serviços de saúde inadequada para 

enfrentar o processo de desintoxicação 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

Nos Quadros 2, 3, 4 e 5 encontram-se apresentados, para cada nó crítico, os 

produtos, resultados,  operações, projetos, responsáveis e recursos necessários . 

Quadro 2: Desenho das operações para o nó crítico 1, relacionado ao 

problema de  hábitos e estilos de vida inadequados ,  na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Jovem e Saúde, município 

Pintópolis, 2018  

 

Nó crítico 1 Hábitos e estilos de vida inadequados 

Operação  Sensibilizar a população sobre a necessidade da modificação dos 

estilos e hábitos de vida 

Projeto Mais saúde  

Resultados 

esperados 

 Diminuir o consumo de bebidas alcoólicas; Melhorar qualidade de 

vida; Diminuir risco de doenças secundárias ao etilismo e aos hábitos 

de vida inadequados. 

Produtos 

esperados 

Programas educacionais, principalmente com população mais 

vulnerável e população dependente, mas também em escolas para 

conscientização de crianças e adolescentes. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: ambiente adequado para realização dos programas 

Cognitivo: Atualização constante da equipe sobre estilos e hábitos de 

vida adequados para uma vida saudável 

Financeiro: recurso para impressão de cartazes sobre o grupo 

operativo, e folders com informações relevantes sobre estilos de vida 

saudáveis. Recursos também para proporcionar lanches coletivos 
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durante os grupos, que sirvam de exemplo para os hábitos 

alimentares que devem ser seguidos.   

Político: mobilização da população 

Organizacional: Agenda organizada 

Recursos críticos Organizacional: Agenda organizada  

Controle dos 
recursos críticos 

Coordenadora da agenda da ESF 

Ações 
estratégicas 

Conscientizar a população e estimula-la a comparecer aos 
grupos,  conciliar lazer e prática de exercício físico nos grupos 
operativos para maior interesse da população em participar 

Prazo Fevereiro 2019 – Julho 2019  

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

ACS e enfermeiro 

Toda a equipe deve ser responsável por acompanhar e 
promover a ação 

 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Através das reuniões mensais da equipe deverão ser feitas as 
avaliações do andamento do projeto. 

 

 

 

Quadro 3: Desenho das operações para o nó crítico 2, relacionado ao 

problema de influência negativa da família, na população sob responsabilidade 

da Equipe de Saúde da Família Jovem e Saúde, município de Pintópolis, 2018 

 

Nó crítico 2 Influência negativa da família 

Operação  Aumentar a participação da família com o paciente, organizar 

grupos de família para discutirem conjuntamente ações 

estratégicas para lidar com a situação e ajudar o familiar. 

Projeto Família mais amiga 

Resultados 

esperados 

 Melhoria da influência familiar, fortalecimento dos vínculos 

familiares, diminuição do consumo de bebidas alcoólicas dentro 

da família, maior participação da família e maior adesão dos 

usuários no tratamento. 

Produtos 

esperados 

Programas educativos com participação ativa da família, 

atendimento de grupos de alcoolista com a participação 

multiprofissional, aumento de visitas domiciliares a esses 

pacientes e suas famílias. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Local de fácil acesso à maior parte da comunidade 

Financeiro: recursos para cartazes informativos sobre a 
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realização dos grupos operativos e folhetos educativos 

Político: mobilização social 

Organizacional: organizar agenda 

Recursos críticos Estrutural: Local de fácil acesso à maior parte da comunidade  

Controle dos 
recursos críticos 

Coordenadora da agenda da ESF 

Ações 
estratégicas 

Estabelecer cronograma com atividades fora da UBS, como 
palestras em diversos locais. 

Prazo Fevereiro 2019 – Julho 2019 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

ACS e Médico 

Toda a equipe de saúde da família deve ser responsável pelo 
acompanhamento das ações 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Através das reuniões mensais da equipe deverão ser feitas as 
avaliações do andamento do projeto, buscando sempre citar 
feedbacks da população para melhorias e correções. 

 

Quadro 4: Desenho das operações para o nó crítico 3, relacionado ao 

problema de baixo nível de conhecimento da população sobre as 

consequências do consumo de álcool, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Jovem e Saúde, município de Pintópolis, 2018 

 

Nó crítico 3 Baixo nível de conhecimento da população sobre as 

consequências do consumo de álcool 

Operação  Aumentar o nível de informação da população sobre as 

principais situações que constituem risco para o consumo de 

álcool e as principais consequências do uso deste. 

Projeto Conhecer e prevenir 

Resultados 

esperados 

População mais informada sobre os riscos do alcoolismo 

Produtos 

esperados 

Avaliação do nível de informação da população.,na unidade de 

saúde, nas ruas, nas escolas ou diretamente nas consultas.  

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Conhecimentos sobre estratégias de comunicação 

Financeiro: Para distribuição de folhetos e cartilhas educativas  

Político: Parceria com o setor educação e mobilização social.  

Recursos críticos Político: Mobilização social 

Controle dos 
recursos críticos 

Coordenadora da agenda da ESF 
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Ações 
estratégicas 

Conciliar lazer e prática de exercício físico nos grupos operativos 
para maior interesse da população em participar 

Prazo Fevereiro 2019 – Julho 2019 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Toda a equipe de saúde da família deve ser responsável pelo 
acompanhamento das ações 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Através das reuniões mensais da equipe deverão ser feitas as 
avaliações do andamento do projeto, buscando sempre citar 
feedbacks da população para melhorias e correções. 

 

Quadro 5: Desenho das operações para o nó crítico 3, relacionado ao 

problema de baixo nível de conhecimento da população sobre as 

consequências do consumo de álcool, na população sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Jovem e Saúde, município de Pintópolis, 2018 

 

Nó crítico 4 Estrutura dos serviços de saúde inadequados para enfrentar o 

processo de desintoxicação 

Operação  Melhorar a estrutura do sistema de saúde para enfrentar este 

tipo de atendimento. 

Projeto Estruturando 

Resultados 

esperados 

Melhoria da estrutura do sistema de saúde para atendimento do 

paciente etilista, diminuir o consumo de álcool 

Produtos 

esperados 

Capacitação dos profissionais da saúde e aumento das 

consultas. 

Recursos 

necessários 

Cognitivo: Elaboração de protocolos para atendimento 

Financeiro: Recursos para melhor atendimento  

Político: Mobilização social e adequação dos programas de 

saúde 

Recursos críticos Financeiro: Recursos para melhor atendimento 

Controle dos 
recursos críticos 

Coordenadora da agenda da ESF 

Ações 
estratégicas 

Elaborar protocolos com resoluções ao nosso alcance 

Prazo Fevereiro 2019 – Julho 2019 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Enfermeiro e Médico 

Toda a equipe de saúde da família deve ser responsável pelo 
acompanhamento das ações 

Processo de Através das reuniões mensais da equipe deverão ser feitas as 
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monitoramento e 
avaliação das 
ações 

avaliações do andamento do projeto, buscando sempre citar 
feedbacks da população para melhorias e correções. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Como foi exposto, o etilismo é uma doença que se expande de forma crescente e 

que, se não tratada devidamente, pode levar a complicações graves e até a óbito. 

Por isso, é necessário que a equipe de saúde da família intervenha de forma 

significativa nos problemas da comunidade, tendo o etilismo e os fatores que levam 

a ele com alguns dos focos principais, devido a alta prevalência de usuários de 

álcool no território. 

 

A resolução dos nós críticos expostos visa melhorar o desempenho da equipe na 

realização de medidas preventivas, a conscientizar a população e a aumentar a 

adesão dos pacientes ao tratamento do alcoolismo. 
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