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RESUMO 

O alcoolismo é um dos problemas que tem uma maior ênfase nos últimos anos, 
especialmente no município de Mâncio Lima - Acre, evidenciado pelo seu grande 
número de vendas, pelo fato de ser um vício de cultura popular e pela sua aberta 
venda aos usuários. Há inúmeros indícios que o álcool pode afetar outros problemas 
de saúde e se relacionar com esses problemas de maneira negativa. Este projeto é 
a busca pelo combate ao alcoolismo no município, analisando seus principais fatores 
de risco na busca por estratégias adequadas para o combate. O projeto de 
intervenção de justifica pelos altos números de alcoolismo na comunidade, e, 
contudo, apresenta uma boa modelagem dos fatos à medida que existem debates 
acerca da problemática, que possibilitam uma maior visibilidade para as atividades 
apresentadas nele. Com o objetivo de elaborar um projeto que visa a redução dos 
casos de alcoolismo na comunidade adscrita à Unidade Básica de Saúde Sofia 
Almeida Barreto no município de Mâncio Lima estado do Acre. Após a seleção do 
tema fez-se necessário buscar embasamentos teóricos para a elaboração e o 
primeiro passo foi a realização do diagnóstico situacional e pesquisas bibliográficas 
nas plataformas digitais e com a junção desses recursos partiu-se para a elaboração 
de nós críticos específicos para enaltecer o combate ao alcoolismo. O maior desafio 
do sistema de saúde pública é compreender como o problema se instala em 
determinada região e desenvolver mecanismos de combate que sejam efetivos ao 
controle dessa doença, por esta razão pé necessário o entendimento do problema e 
o seu combate. Espera-se que com a implantação do plano seja possível superar os 
desafios que o alcoolismo representa para a sociedade. 

Palavras-chave: Alcoolismo. Atenção Primária à Saúde. Educação em Saúde.   

 



 

 

ABSTRACT 

Alcoholism is one of the problems that has had a greater emphasis in recent years, 
especially in the municipality of Mâncio Lima - Acre, evidenced by its large number of 
sales, the fact that it is an addiction to popular culture and its open sale to users. 
There are numerous indications that alcohol can affect other health problems and 
relate to these problems in a negative way. This project is the search for combating 
alcoholism in the municipality, analyzing its main risk factors in the search for 
appropriate strategies to combat it. The intervention project justifies the high numbers 
of alcoholism in the community, and yet it presents a good modeling of the facts as 
there are debates about the problem, which allow greater visibility for the activities 
presented in it. With the objective of elaborating a project that aims to reduce the 
cases of alcoholism in the community assigned to the Basic Health Unit Sofia 
Almeida Barreto in the municipality of Mâncio Lima state of Acre. After selecting the 
theme, it was necessary to seek theoretical foundations for the elaboration and the 
first step was the realization of the situational diagnosis and bibliographic researches 
on the digital platforms and with the combination of these resources, we started to 
elaborate specific critical nodes to enhance the combating alcoholism. The greatest 
challenge of the public health system is to understand how the problem is installed in 
a given region and to develop mechanisms of combat that are effective to control this 
disease, for this reason it is necessary to understand the problem and fight it. It is 
expected that with the implementation of the plan it will be possible to overcome the 
challenges that alcoholism represents for society. 

Keywords: Alcoholism. Primary Health Care. Health Education.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município Mâncio Lima 

Mâncio Lima é um município que se localiza no interior do estado do Acre e é 

conhecido como o município mais ocidental do Brasil, estando no extremo oeste do 

território brasileiro, situado na nascente do rio Moa, fronteira com o Peru. A distância 

entre Mâncio Lima e Brasília é de aproximadamente 2.870 km, sendo por isso 

considerado o município brasileiro mais distante em linha reta da Capital Federal. 

Sua população em 2019 era de 18 977 habitantes, conforme estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e sua área é de 5.452,853 km² com 

densidade demográfica de 2,79 hab./km² (IBGE, 2020).  

Limita-se ao norte com o estado do Amazonas, ao sul e a oeste com o Peru, a leste 

com o município acreano Rodrigues Alves e a nordeste com Cruzeiro do Sul (IBGE, 

2020).  

Mâncio Lima tem suas origens em um povoado chamado Vila Japiim. Segundo o 

IBGE (2020, sp.) numerosos nordestinos, principalmente os cearenses, ocuparam 

uma “imensa região banhada pelo Rio Moa e afluentes, cortada por paranás, 

igarapés e igapós”, e ai se fixaram como seringueiros ou agricultores. “Foram eles os 

heroicos e anônimos pioneiros que com o sacrifício da própria vida, desbravaram e 

conquistaram a Amazônia, ligando-a às gerações futuras com todo o seu imenso 

potencial de riquezas naturais”. 

1.2 O sistema municipal de saúde 

A Atenção Básica à Saúde (ABS) caracteriza-se, segundo o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2012, p.19) como um conjunto de ações de saúde que “abrangem a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde” tanto individual como 

coletivamente. A ABS se desenvolve “por meio do exercício de práticas gerenciais e 

sanitárias democráticas e participativas”, na modalidade de trabalho em equipe, de 

forma a atender populações em seus territórios bem delimitados, assumindo a 
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responsabilidade pela saúde desta população, considerando o modo de viver das 

pessoas.  

A ABS é considerada como a porta de entrada para os usuários no sistema de 

saúde. Sua prática deve-se dar pelos “critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e 

o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 

devem ser acolhidos” (BRASIL, 2012, p.19). Ser universal, integral, acessível e 

coordenar o cuidado, estabelecendo o vínculo e continuidade, mantendo os 

princípios da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social com apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

No município há, segundo cadastro nacional de estabelecimento de saúde (CNES) 

(BRASIL, 2020), nove unidades básicas de saúde (UBS) com oito equipes de saúde 

da família (eSF) e sete equipes de saúde bucal, que abrangem um total de 85% da 

população do município, principalmente levando em consideração o número de 

pessoas que moram na zona rural e só buscam o atendimento quando necessitam.  

Há pontos de atenção secundários e terciários, no estado, porém o município ainda 

carece deste tipo de atendimento, no município vizinho de Cruzeiro do Sul, há uma 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o hospital Regional do Juruá, que é o 

modelo de referência aos atendimentos de maior gravidade; já na capital do estado 

Rio Branco há hospitais de maior porte, que inclusive ofertam atendimentos que no 

município de Mâncio Lima e região acaba por não ofertar, como ressonância 

magnética e quimioterapia. 

Há uma carência enorme por médicos especialistas e diversas modalidades de 

atendimento, no nosso município. Portanto, todos os casos que necessitam desses 

atendimentos são encaminhados; são feitos ultrassom, exames de rotinas se for o 

caso, uma vez ao mês na cidade. Há três farmácias básicas que não contam ainda 

com todos os medicamentos, mas ainda ajudam a suprir as necessidades do 

município. 

Neste modelo de organização é feito através do Tratamento Fora do Município 

(TFD) para Rio Branco, a depender do quadro clínico do paciente, em situações de 

extrema urgência. A contrarreferência por sua vez é bem precária, pois na maioria 
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dos casos temos que nos planejarmos, o mais rápido possível, indo por meio de 

avião de pequeno porte. 

1.3 Aspectos da comunidade São Francisco 

Na comunidade São Francisco, onde está localizada UBS Sofia Almeida Barreto, a 

estrutura de saneamento básico é precária; existe coleta de lixo, porém grande parte 

das casas que é de madeira e palafitas acumula lixo embaixo sem qualquer cuidado 

por parte das pessoas e do município. O índice de pessoas analfabetas é alto e 

também a evasão escolar entre os menores de idade. Nas últimas administrações, a 

comunidade recebeu uma Unidade de Saúde da Família com a equipe completa, por 

poder contar com médicos do projeto Mais Médicos para o Brasil, que não ficavam 

no município anteriormente ou a prefeitura não conseguia de alguma forma contrato 

fixo com eles. Existem nesse bairro no bairro São Francisco alguns investimentos 

públicos (uma escola, uma creche e algumas igrejas evangélicas). Não há 

investimentos de Organizações não governamentais (ONG). Entre a população há 

muita desinformação e muitas mães adolescentes. 

A distribuição da população é descrita no quadro 1. 

Quadro 1 - Distribuição da população, por faixa etária e sexo, da área de 

abrangência da Equipe de Saúde da Família Sofia Almeida Barreto - 2018.  

Faixa Etária/Ano Masculino Feminino Total 

< 1  1 0 1 

1-4  16 15 31 

5-14  99 81 180 

15-19  105 104 209 

20-24 85 89 174 

25-29 54 66 120 

30-39  67 99 166 

40-49 62 90 152 

50-59  27 31 58 

60-69 17 26 43 

70-79   10  13 23 

≥ 80  17  14 31 

TOTAL 560 628 1188 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência. 
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 1.4 A Unidade Básica de Saúde Sofia Almeida Barreto 

A UBS Sofia Almeida Barreto possui uma boa estrutura, e abrange atendimentos a 

população da comunidade.  É um estabelecimento mantido pela secretaria municipal 

de saúde e oferece boas instalações, todas as salas apresentam um bom espaço 

para desempenho profissional da equipe. Está apta para os atendimentos voltados 

para a atenção primária em estratégia a saúde da família e a voltada para a saúde 

bucal.   

Todos os equipamentos são novos tudo graças à gestão que trouxe renovação do 

material de trabalho diário da equipe.  

1. 5 A Equipe de Saúde da Família São Francisco 

Há duas equipes na UBS Sofia Almeida Barreto: a de saúde bucal e a de saúde da 

família, formadas pelos profissionais, conforme mostra a tabela 2. 

Quadro 2 - Composição das equipes da Unidade Básica de Saúde Sofia Almeida 

Barreto 

Classificação brasileira de ocupações 
(CBO) 

Quantidade 

Agente comunitário de Saúde 10 

Agente de Combate às Endemias 10 

Auxiliar em Saúde Bucal 1 

Agente de Saúde Publica 1 

Técnico de Enfermagem 3 

Cirurgião dentista 1 

Enfermeiro 2 

Medico 1 

  

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe São Francisco  
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A unidade funciona no horário padrão das unidades do município, que é do horário 

de 7:00h da manha às 17:00h, O atendimento se dá através de uma tabela 

especifica das atividades a serem realizadas a cada dia por turno manhã e tarde. 

Durante os atendimentos há a realização da triagem para avaliar a pressão arterial e 

a temperatura de cada usuário.  

Na quarta e sexta feira pela parte da tarde não há atendimento médico na unidade, 

pois esses dois dias são reservados para as visitas domiciliares aos usuários da 

comunidade. A UBS conta com atendimentos de demanda espontânea na parte da 

manha e à tarde trabalha-se com grupos operativos que são: HIPERDIA, grupo dos 

adolescentes voltado para a educação sexual no que diz respeito à saúde e 

reprodução, as gestantes e ao tabagismo. 

1.7 O dia a dia da equipe São Francisco 

A eSF São Francisco prontifica-se a orientar os pacientes e atendê-los da melhor 

maneira possível, sempre havendo reuniões para alavancar os atendimentos a 

comunidade. A rotina de trabalho se dá através do acompanhamento de ações 

programadas, como visitas a unidade dos educadores físicos para atividades na 

unidade, atividade com psicólogos da equipe do NASF e também atividades 

programadas da secretaria municipal de saúde como campanhas de vacinação, 

auxiliando médico e demais profissionais que a equipe possui. No município há a 

recomendação que cada ACS atenda uma microárea para potencializar os 

atendimentos às famílias, por esta razão os ACS atendem as dez microáreas na 

comunidade.  

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

passo) 

Por meio da estimativa rápida a eSF São Francisco pode identificar os principais 

problemas de saúde do território. São eles: Alcoolismo, Doenças cardíacas, 

Hipertensão arterial, AVC, Insuficiência renal, Doenças respiratórias (DPOC, asma, 

enfisema e outras), Diabetes Mellitus, Dengue e Malária, além da falta de 

saneamento básico e analfabetismo. 
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1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

Quadro 3 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Equipe de Saúde da Família São Francisco 

em Mâncio Lima, estado do Acre. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**

** 

Alcoolismo  Alta 8 Parcial 1 

Doenças cardíacas  Alta 6 Parcial 2 

Diabetes  Alta 5 Parcial 3 

Hipertensão  Alta 5 Parcial 4 

Malária  Media 4 Fora 5 

Doenças respiratórias Media 2 Parcial 6 

Fonte: autoria própria 
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenados considerando os três itens 

O problema selecionado para intervenção foi o Alcoolismo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Esse projeto de intervenção se justifica pelos altos números de alcoolismo na 

comunidade, e, contudo, apresenta uma boa modelagem dos fatos à medida que 

existem debates a cerca da problemática, que possibilitam uma maior visibilidade 

para as atividades apresentadas nele. 

Malvezzi e Nascimento (2018) sugerem que na atenção primária à Saúde (APS) as 

ações voltadas para os alcoolistas tenham como foco a detecção precoce do 

alcoolismo, e que as intervenções sobre mudança de hábitos e atitudes estejam 

direcionadas para a motivação do alcoolista e seus familiares. 

Os casos apresentados na comunidade têm um embasamento suficiente para a 

escolha do tema para a produção de objetivos construtivos com o foco em diminuir a 

incidência do alcoolismo em Mâncio Lima - Acre. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Elaborar um plano de intervenção com vista à redução dos casos de alcoolismo na 

comunidade adscrita à Unidade Básica de Saúde Sofia Almeida Barreto no 

município de Mâncio Lima estado do Acre. 

3.2 Objetivos Específicos 

Alavancar os processos de conscientização da população através da implementação 

de uma educação em saúde voltada para os malefícios do consumo de bebidas 

alcoólicas. 

Auxiliar as estratégias de acompanhamento concreto das pessoas com alcoolismo 

na comunidade.  

Esclarecer sobre o alcoolismo e os malefícios do álcool para as pessoas da 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

4 METODOLOGIA 

Foi utilizado como norteador na elaboração deste projeto de intervenção o 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) com seus passos, de acordo com Faria, 

Campos e Santos (2018). 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas nas plataformas virtuais, que 

possibilitaram uma ampla visão das transformações do álcool nas mais variadas 

comunidades do Brasil. Para esta revisão bibliográfica foram utilizados os seguintes 

descritores: Alcoolismo, Atenção Primária à Saúde, Educação em Saúde.  

Foram consultados também o módulo de “Iniciação científica: trabalho de conclusão 

de curso” (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2018) e o “Modelo atualizado de 

trabalho de conclusão de curso” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) 

disponibilizados na plataforma do Curso. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Estima-se que três milhões das mortes estão associados ao consumo excessivo de 

álcool, além de ser agente causador de várias doenças, especialmente, transtornos 

mentais (ORGANIZAÇÃO PAN- AMERICANA DE SAÚDE, 2019).  

5.1 Alcoolismo: aspectos gerais   

O alcoolismo é considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) devido à dependência dos indivíduos a essa substância, bem como os riscos 

de agravos à saúde com o uso constante e progressivo do álcool o que, pode 

acarretar sequelas irreversíveis. Além disso, é importante ressaltar que alcoólatras 

além prejudicarem a si mesmos, abalam também seus familiares e amigos próximos 

(BRASIL, 2015).  

O álcool, substância psicoativa com propriedades que causam 
dependência, tem sido amplamente utilizado em muitas culturas durante os 
séculos. Seu uso nocivo tem um grande peso na carga de doenças, além de 
um ônus social e econômico para as sociedades (ORGANIZAÇÃO PAN- 
AMERICANA DE SAÚDE, 2019, s.p). 

O álcool consumido em bebidas é o etanol gerado através da fermentação de alguns 

elementos naturais como, por exemplo, cana de açúcar e cevada. Ao consumir o 

etanol o mesmo é digerido pelo estomago, absolvido pelo intestino e mandado direto 

para o cérebro pela corrente sanguínea (BRASIL, 2015). Por conta da sua alta 

capacidade de ser dissolvido em água, o álcool afeta as pessoas de massas 

corpóreas diferentes de maneiras distintas conforme os níveis de concentração 

sanguínea alcançada em um determinado em períodos de tempo (REIS et al., 2014).  

Consumido regularmente, o álcool provoca problemas em todos os órgãos do ser 

humano, principalmente para o fígado, órgão responsável por destruir as 

substâncias tóxicas que são ingeridas ou produzidas no próprio organismo. Assim, 

quando ingeridas grandes quantidades de álcool esse órgão recebe uma sobrecarga 

e acaba tendo dificuldades para efetuar o metabolismo (BRASIL, 2015).  

O tratamento para indivíduos dependentes do álcool precisa abranger vários 

aspectos, no entanto, a intervenção medicamentosa é um dos caminhos mais 

utilizados para controlar a dependência dos pacientes (REIS et al., 2014). 
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5.2 Doenças causadas pelo alcoolismo  

Mais de 200 doenças podem ser causadas pelo consumo nocivo de álcool e, os 

transtornos mentais e comportamentais estão entre os principais, bem como 

doenças não transmissíveis graves como a cirrose hepática, alguns tipos de câncer, 

doenças cardiovasculares. Além disso, também podem acarretar em lesões 

causadas por episódios de violência e acidentes de trânsito (ORGANIZAÇÃO PAN- 

AMERICANA DE SAÚDE, 2019).  

O uso prejudicial de álcool é responsável por 7,1% e 2,2% da carga global 
de doenças para homens e mulheres, respectivamente. O álcool é o 
principal fator de risco para mortalidade prematura e incapacidade entre 
aqueles com idade entre 15 e 49 anos, sendo responsável por 10% de 
todas as mortes nessa faixa etária. Populações desfavorecidas e 
especialmente vulneráveis apresentam taxas mais altas de morte e 
hospitalização relacionadas ao álcool (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2018, sp.). 

Quadro 4 - Mortalidade mundial por consumo de álcool no ano de 2016 

Mortes atribuídas ao consumo de álcool  Percentual (%) 

Lesões 28,7% 

Doenças digestivas 21,3% 

Doenças cardiovasculares 19% 

Doenças infecciosas 12,9% 

Câncer 12,6% 

Fonte: WHO, 2018. 

No geral, aproximadamente 49% dos Disability Adjusted Life Years (DALY) estão 

relacionados a agravos mentais e não transmissíveis, e outros 40% são 

consequência de lesões (WHO, 2018). 

5.3 Alcoolismo na Atenção Primária à Saúde 

Uma das iniciativas mais marcantes no combate ao alcoolismo foi Política Nacional 

sobre o Álcool, através do decreto nº 6.117, de 22 de maio de 2007 que, dispõe 

sobre as medidas para redução do uso indevido de álcool e sua associação com a 

violência e criminalidade, e dá outras providências (BRASIL, 2007). Essa política 

sugere um cuidado integral dos usuários de álcool e outras drogas, a capacitação 
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dos profissionais para atender essa demanda e propor tratamento direcionados a 

necessidade (MALVEZZI; NASCIMENTO; 2018).  

São muitos os desafios para a abordagem do alcoolismo na APS e, um dos 

principais ocorre na:  

[...] chegada dos usuários com sofrimento mental e dos usuários de álcool e 
drogas aos serviços da atenção primária tem provocado nos profissionais 
respostas estigmatizantes e pouco acolhedoras, e trazido à tona evidências 

de conhecimentos insuficientes sobre a complexidade do tema (MALVEZZI; 

NASCIMENTO, 2018, p.1097). 

No âmbito da APS as ações prioritárias devem estar direcionadas para detecção 

precoce dos usuários de álcool e outras drogas, para isso podem ser utilizados 

questionários de rastreamento. Já no processo de intervenção, é necessário que 

seja breve e baseado em técnicas de tratamentos com conceitos cognitivo-

comportamentais que motivem o indivíduo e seus familiares a modificarem hábitos e 

atitudes. Essas iniciativas auxiliam na compreensão de um padrão de consumo e 

possibilitam a conscientização para os danos à sua saúde (MALVEZZI; 

NASCIMENTO, 2018). 

A família, diretamente atingida pelos danos do alcoolismo, é de grande importância 

no processo de recuperação do alcoólatra, portanto deve ser também abordada e 

orientada pela equipe de saúde, no sentido de compreender que “o alcoolismo é 

uma doença e que o apoio familiar é fundamental na prevenção da recaída, além de 

ser também um aprendizado da melhor forma de lidar com o alcoolista a fim de 

construir com ele uma relação familiar saudável” (SOARES et al., 2014, p.345). 

Neste sentido, Hirdes et al. (2015, p.85) ressaltam que a visita domiciliar é um 

procedimento importante para a equipe “conhecer a dinâmica familiar, estabelecer 

vínculo com o usuário e a família, realizar contratos terapêuticos, promover a 

inserção da família no tratamento”. 

Oliveira et al. (2017, p.64) sugerem que sejam pensadas estratégias de educação 

em saúde no esclarecimento à população, principalmente aos adolescentes, sobre o 

consumo de bebidas alcoólicas e suas consequências na população “frente à 

publicidade positiva dispensada, o envolvimento da família como formadora da 
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consciência e da conduta do jovem por meio do fortalecimento dos vínculos 

familiares”. Sugere-se que sejam realizadas discussões nas escolas, espaços de 

convivência dos alunos, e em outros locais de lazer direcionados para os 

adolescentes sobre os efeitos do consumo do álcool, conscientizando-os sobre 

danos físicos e psicossociais decorrentes do uso do álcool (MENDONCA et al., 

2018). 

Além disso, é essencial que a equipe de saúde esteja capacitada sobre o consumo 

de bebidas alcoólicas, para que a abordagem aos usuários e comunidade seja 

compreensiva, livre de preconceitos e tabus. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

Este plano de intervenção refere-se ao problema priorizado “Alcoolismo” e após o 

diagnóstico situacional e seleção do problema, são apresentados a seguir os outros 

passos do PES: descrição do problema selecionado e sua explicação, seleção de 

seus nós críticos e as operações (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

O alcoolismo vem sendo nos últimos anos um problema muito explícito na 

comunidade, fato evidenciado pelos relatórios dos ACS. 

O alcoolismo vem sendo nos últimos anos um problema muito explícito na 

comunidade, fato evidenciado pelos relatórios dos ACS, que apresentam 104 

pessoas cadastradas que fazem o uso de bebidas alcoólicas, mais, como é de 

conhecimento de todos, esse número pode ser muito maior, pois há pessoas que 

ainda têm o receio de se auto declararem alcoólatras. 

Na comunidade é possível perceber que o alcoolismo é uma construção social que 

perpassa gerações, nos casos identificados, geralmente, o pai ou responsável 

também faz ou fazia o uso da substância (MEDEIROS et al., 2013). Outro aspecto 

relevante é a frequência com que são consumidas – em conversas com alguns 

pacientes em tratamento os mesmos relataram que bebiam pelo menos seis vezes 

por semana e, em pelo menos quadro dessas a quantidade ingerida era suficiente 

para perder a consciência.     

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

A equipe de saúde atende um grande número de pessoas alcoólicas, e assim 

percebe-se um pequeno despreparo para ações a serem tomadas para reverter esta 

situação, observando todos os pontos a serem trabalhados durante realização de 

atividades com o intuito de diminuir os números de consumidores de álcool. 

Um dos pontos principais que acarretam o consumo de bebidas alcoólicas é a 

influência familiar, que associada à falta de conhecimento sobre os riscos de 

consumir álcool acabam acarretando em cada vez mais pessoas dependentes dessa 
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substância (LOPES et al., 2015). Além disso, os profissionais da equipe ainda então 

em processo de educação permanente para serem aptos a lidar com essa realidade.   

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

• Índice de informação insuficiente da população sobre o alcoolismo e suas 

consequências 

• Influência negativa por parte de membros da família  

• Ausência de um acompanhamento mais efetivo por parte da equipe 

6.4 Desenho das operações sobre nó crítico – operações, projeto, resultados e 

produtos esperados, recursos necessários e críticos (sexto passo) e viabilidade e 

gestão (7º a 10º passos) 

Os passos sexto a décimo estão apresentados nos quadros 5, 6 e 7 a seguir. 
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Quadro 5 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Alcoolismo”, na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família São Francisco, município de 

Mâncio Lima, estado do Acre 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nó crítico 1  Índice de informação insuficiente da população sobre o alcoolismo e 

suas consequências  

6º passo: operação 

(operações) 

Orientar os alcoolistas e familiares a respeito do risco do consumo 
desde produtos, demonstrando o que pode acarretar na vida dos 
usuários. 

6º passo: projeto  Conheça mais!    

6º passo: 

resultados 

esperados  

Conscientização da população para o problema 

 

6º passo: produtos 

esperados  

Divulgação total da campanha com cartazes, nas rádios e redes 
sociais 

Melhora da qualidade de vida dos usuários 

6º passo: recursos 

necessários  

Cognitivo: Conhecimento da equipe para o alcoolismo  

Financeiro: material necessário para as ações  

Organizacional: Elaboração de cartazes e interação com a 
comunidade. 

7º passo: 
viabilidade do plano 
- recursos críticos  

Cognitivo: 

Político: Aprovação e motivação do Secretário de Saúde para o 
projeto  

Financeiro: Verbas para aquisição de material necessário 

8º passo: controle 

dos recursos 

críticos - ações 

estratégicas  

Secretaria municipal de Saúde - Favorável  

Apresentação do projeto para a comunidade 

9º passo; 

acompanhamento 

do plano - 

responsável e 

prazos 

Médico e enfermeira da UBS  

Quatro meses para início das atividades 

10º passo: gestão 

do plano: 

monitoramento e 

avaliação das 

ações  

Relatórios a cada atividade realizada pela equipe e gestores 
responsáveis pelas ações. 
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Quadro 6 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Alcoolismo”, na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família São Francisco, município de 

Mâncio Lima, estado do Acre 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nó crítico 2  Influência negativa por parte de membros da família 

6º passo: 

operações   

Organizar grupos familiares para reuniões a respeito do tema  

6º passo: projeto  Vamos interagir Família 

6º passo: 

resultados 

esperados  

Fortalecimento da interação familiar no combate ao alcoolismo 
presente em sua vivencia diária. 

Maior participação dos usuários com relação ao tratamento  

Influência positiva 

6º passo: produtos 

esperados  

Programa educativo permanente, com atenção especial aos usuários 

6º passo: recursos 

necessários  

Cognitivo: Adesão a atividades realizadas na unidade com o 
conhecimento necessário  

Financeiro: folhetos e cartazes  

Político: mobilização da comunidade nas rádios e redes sociais 

7º passo: 

viabilidade do plano 

- recursos críticos  

Cognitivo: adesão familiar para as ações especificas  

 

8º passo: controle 

dos recursos 

críticos - ações 

estratégicas  

Secretaria Municipal de Saúde – Favorável  

Conversas com grupos familiares na unidade, reuniões com os 
gestores para apresentação do projeto  

9º passo; 

acompanhamento 

do plano - 

responsável e 

prazos  

Equipe de Saúde da Família  

Três meses para início das atividades 

10º passo: gestão 

do plano: 

monitoramento e 

avaliação das 

ações  

Reuniões mensais para debates dos números colhidos a cada ação 
realizada 
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Quadro 7 - Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Alcoolismo”, na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família São Francisco, município de 

Mâncio Lima, estado do Acre 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nó crítico 3 Ausência de um acompanhamento mais efetivo por parte da equipe. 

6º passo: operação 

(operações)   

Propor um acompanhamento mais detalhado de cada usuário 
alcoólatra da comunidade. 

6º passo: projeto  Vamos entender 

6º passo: 

resultados 

esperados  

Uma maior visão dos usuários de bebidas alcoólicas, visando a 
redução nos números de usuários com base no entendimento de seu 
dia a dia.   

6º passo: produtos 

esperados  

Ajuda das pessoas da comunidade na análise diária dos casos 
pertencentes à comunidade. 

Maior envolvimento da equipe no acompanhamento. 

6º passo: recursos 

necessários  

Cognitivo: conhecimento sobre a importância da redução do número 
de casos 

Político: mobilização da comunidade 

7º passo: 

viabilidade do plano 

- recursos críticos  

Cognitivo:  

Político: Mobilização e aceitação pelo gestor municipal  

Financeiro: 

8º passo: controle 

dos recursos 

críticos - ações 

estratégicas  

Secretaria Municipal de Saúde - desfavorável 

Apresentação do plano de intervenção 

9º passo; 

acompanhamento 

do plano - 

responsável e 

prazos  

Equipe de Saúde da Família  

Três meses para início das atividades 

10º passo: gestão 

do plano: 

monitoramento e 

avaliação das 

ações  

Reuniões com os gestores municipais, equipe e comunidade 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não há como negar que o alcoolismo é um problema de saúde grave e muito 

complexo, pois está enraizado na sociedade como algo normal. Assim, o maior 

desafio do sistema de saúde pública é compreender como o problema se instala em 

determinada região e desenvolver mecanismos de combate que sejam efetivos ao 

controle dessa doença.  

Vale destacar que a formação do profissional atuante na atenção primária também 

precisa ser reformulada com intuito de preparar o mesmo para atuar de acordo com 

o preconizado pelo SUS, isto é, realizar o acolhimento e a atenção integral ao 

paciente.  

Portanto, faz-se necessária uma ação conjunta entre os órgãos de saúde pública, os 

profissionais atuantes no setor e os usuários do sistema, pois somente de forma 

articulado será possível superar os desafios que o alcoolismo representa para a 

sociedade.  
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