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RESUMO 

 

O abuso das drogas lícitas e ilícitas é um grave problema de saúde na população 

mundial, com altos indicadores na população brasileira. Concordamos com diversos 

autores que são múltiplos tipos de drogas, e que a população não está consciente 

do dano que lhes ocasiona, pois isto leva ao aumento da morbidade e mortalidade 

que afeta a população toda, especificamente aos adolescentes, adultos e idosos. O 

nosso estudo é do tipo de intervenção comunitária, e teve como objetivo geral propor 

um plano de ação para a redução do consumo das drogas no distrito de Cavacos no 

município de Alterosa. No diagnóstico situacional foram identificados os principais 

fatores de risco que estão influenciando no aumento do consumo das drogas e os 

danos que estes estão provocando à nossa população. Os dados para a realização 

deste trabalho foram obtidos mediante as consultas médicas individuais no dia a dia, 

as visitas dos agentes de saúde às moradias, as testemunhas dos familiares e os 

próprios pacientes afetados em cada caso, as histórias clínicas familiares, registros 

em prontuários, reuniões e atividades em grupos. Todos esses dados foram 

analisados no período de agosto a novembro do ano 2015. Com os resultados desta 

investigação percebeu-se que o uso exagerado das drogas tem uma base social, 

cujos problemas são: desemprego falta de lazer, traumas psicológicos infantis, falta 

de uma sólida estrutura familiar, maus tratos, costumes e tradições errados 

herdadas de geração em geração, propiciando conseqüências na saúde da 

população consumista e não consumista. Baseado nestes fatos o nosso trabalho 

está direcionado a propor um plano de ação que permita melhorar a qualidade de 

vida desta população como único objetivo, pois as características e fatores de risco 

presentes na comunidade já foram estudados.  

Palavras-chave: Drogas. Problemas Sociais. Estilo de Vida. Estratégia Saúde da 

Família. Atenção Primária à Saúde.  
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ABSTRACT 

 

The abuse of licit and illicit drugs is a serious health problem in the world's 

population, with senior brazilian population indicators. We agree with several authors 

that are multiple types of drugs, and that the population is not aware of the damage 

that causes them, because this leads to increased morbidity and mortality that affects 

the entire population, specifically to teens, adults and seniors. Our study is the type of 

Community intervention, and aimed to propose a general action plan for the 

reduction of drug consumption in the chip district in the municipality of Serra Negra. 

On the Situational diagnosis were identified the major risk factors that are influencing 

the increased consumption of drugs and the damage they are causing to our 

population. The data for this study were obtained by the individual medical queries on 

a daily basis, the visits of health agents to houses, the witnesses of the family 

members and the patients themselves affects. Based on these facts, our work is 

directed to propose a plan of action that allow to improve the quality of life of this 

population as the only goal, because the characteristics and risk factors present in 

the community have already been studied.  

 Key words: Drugs. Social Problems. Life Style. Family Health Strategy. Primary 

Health Care. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A autora desse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é profissional médica 

da Equipe de Saúde da Família 2198185 vinculada à Unidade Básica de Saúde 

(UBS) José Evaristo da Silva do distrito Divino Espírito Santo, município de Alterosa, 

Minas Gerais. O TCC objetiva apresentar um plano de intervenção sobre um dos 

problemas de saúde do território da equipe e de sua comunidade adstrita. 

No sentido de contextualizar a proposta são apresentados inicialmente: 

 Diagnóstico situacional sobre o município de Alterosa-Minas Geral 

 

     -O sistema municipal de saúde 

     - A Equipe de Saúde da Família 2198185, seu território e sua população 

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

 

Diagnóstico situacional sobre o município de Alterosa-Minas Geral 

 

 

1.1- Identificação do município 

 

O município de Alterosa está localizado às margens do Lago de Furnas, 

pertence à região administrativa de Alfenas/Varginha, Sul de Minas Gerais.  A sede 

do município situa-se a 21° 14’ 45’’ de latitude sul e 46º 08’ 30’’ de longitude oeste, 

na região sul do Estado de Minas Gerais e está a 324 km da capital do estado. Os 

municípios limítrofes são Carmo de Rio Claro, Areado, Alfenas, Conceição de 

Aparecida, Monte Belo e Nova Resende. 

População: 13.890 habitantes.  

 

Histórico de criação do município 

 

Diz à história que a cidade de Alterosa foi um dos primeiros povoados do Sul 

de Minas Gerais. Por volta do ano de 1.700, os tropeiros acampavam nas margens 

de um pequeno riacho que posteriormente receberia o nome de Ribeirão São 

Joaquim. A chegada de José Rodrigues Moreira, um português proveniente do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Furnas
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Espírito Santo, marcou o desenvolvimento e o início da povoação do local. Na 

ocasião o povoado era conhecido por São Joaquim da Serra Negra, devido à 

existência de uma serra nas proximidades. Logo foi erguida uma casa que servia de 

pousada aos tropeiros vindos de Lavras e São João Del Rei, devido à decadência da 

extração do ouro nessas regiões. O povoado era parte do território de Jacuí, e ligado 

a freguesia do Carmo do Rio Claro, sendo que em 28 de junho de 1850 foi 

desmembrada e elevada, por Lei Provincial nº 467 em seu parágrafo 1º do artigo 1º, 

a categoria de paróquia. Foi fundado por uma família de um barão de muita 

importância na época, o Barão Silva. Os descendentes da família Silva vivem em 

Alterosa até hoje. O barão, com sua importância política, fez com que Alterosa fosse 

elevada a município. Tornou-se distrito de Caldas permanecendo ligada até 1860 

quando pela lei nº 1.090 em 7 de outubro transferiu-se para o território da Vila 

Formosa de Alfenas, que passaria a chamar Alfenas, de onde São Joaquim da Serra 

Negra permaneceu ligado até a emancipação em 17 de dezembro de 1938. Porém 

cada 17 de dezembro celebram-se o aniversario da cidade de Alterosa. 

 Em 17 de dezembro de 1938 pelo Decreto Lei Estadual nº 148, que frisou o 

quadro territorial para vigorar no qüinqüênio 1939 / 1943, altera a denominação do 

distrito para Serra Negra e cria o Município do mesmo nome, constituído do distrito 

transferido de Alfenas. 

E, por força do decreto-lei Estadual nº 1058, de 31 de dezembro de 1943, o 

município passou a denominar-se Alterosa, ligado ao relevo montanhoso, 

significando “cidade das montanhas - Alta Majestosa”. 

 

 Descrição do município 

 

-Aspectos geográficos 

O município tem uma área total de 366, 101 km². Com um total de 4.725 

famílias e 4.697 vivendas, porém existem algumas casas onde moram duas famílias, 

ou mora só uma pessoa ou vivendas que estão desocupadas, já que todos não têm 

a possibilidade de ter uma vivenda própria. Alem disso não podemos dizer que 

existe um índice de superlotação alto no município. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacu%C3%AD
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-Aspectos socioeconômicos 

Indicadores: 

- Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 1,6 (muito alto) (PROGRAMA 

DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO/PNUD, 2000)     

- Taxa de urbanização: 72,92% 

- Renda média familiar: R$ 463,00 

- % de abastecimento de água tratada: 98,3% 

- % de recolhimento de esgoto por rede pública: 72,9% 

 

Principais atividades econômicas 

O município tem um ótimo desenvolvimento nos trabalhos agropecuário e 

comercial, já que a sua principal atividade econômica é a agricultura. Alterosa se 

destaca no cenário agropecuário pela existência de lavouras que utilizam novas 

tecnologias garantindo alta produtividade. Produtores locais são recordistas de 

produção agrícola, premiados em concursos promovidos pelo Estado. 

A cidade possui cerca de 1.300 propriedades rurais, com tamanho médio de 

25 hectares. De acordo com o Sistema de Avaliação de Terras (SIAT), o município 

conta com 1.214 produtores inscritos. Em geral, concentram suas atividades na 

produção da pecuária de leite e corte, no plantio de café, milho e, recentemente, de 

batata. O modelo familiar de produção agropecuária é expressivo no município, o 

que determina a existência de uma cooperativa de crédito e associações de 

produtores. 

 

Tabela 1 - Distribuição da população pela faixa etária e ubiquação geográfica 

Município: Alterosa/Minas Gerais 

Total de população: 13.890 

N. de 
indivíduos 

>1 ano 1 - 4 5 -9 10 - 14 15-19 20-25 25-39 40-59 +60 Total 

Área urbana 97 419 644 873 865 1.432 1.290 2.814 1.690 10.124 

Área rural 72 217 325 245 176 745 717 756 513 3.766 

Total 169 636 969 1.118 1.041 2.177 2.007 3.570 2.203 13.890 

 

Da Tabela 1, podemos concluir que a maior população está na faixa etária de 

40 a 59 anos, pelo que predomina a população adulta, e a maioria das pessoas 

moram na cidade, o qual significa que o taxa de urbanização é alta, como ficou 

demonstrada. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
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-Aspectos demográficos 

Indicadores:                                                                                                                                  

- Taxa de crescimento anual: 0,56%         

- Densidade demográfica: 37,77 hab./km2     

- Taxa de escolarização: 90,4%        

- Proporção de moradores abaixo da linha da pobreza: 0,75%  

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador 

criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas 

públicas. O último IDEB, realizado em 2013, declara a nota do Brasil sendo 5,2 nos 

anos iniciais, 4,2 nos anos finais e 3,7 no Ensino Médio. O índice é calculado através 

do rendimento escolar (aprovação e evasão) no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) e na Prova Brasil.  

No município de Alterosa está sediado um pólo de apoio presencial da 

Universidade Aberta do Brasil, onde são oferecidos cursos de graduação e pós-

graduação na modalidade a distância pela Universidade Federal de Ouro Preto e 

pela Universidade Federal de Itajubá. 

 

-População usuária da assistência à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) 

O 100% da população tem acesso ao atendimento gratuito pelo SUS e ao 

aproveitamento dos seus benefícios e seus princípios, pois é um dever de estado e 

um direito de todos. 

 

1.2- O Sistema municipal de saúde 

 

O conselho municipal de saúde do município tem uma composição paritária, 

integrada por um 50% de profissionais e o outro 50% da população, as reuniões são 

realizadas mensalmente, com o fim de reorganizar o processo de trabalho de cada 

equipe de saúde e avaliar o que está se realizando em cada instituição do município. 

Existe o fundo municipal de saúde e conta com um orçamento de R$3.484.130,50. O 

Programa de Saúde da Família (PSF) está implementado em todas as unidades de 

saúde do município, com uma cobertura total. Contamos com cinco ESF, 

localizando-se quatro deles na cidade de Alterosa e o quinto no distrito de Cavacos, 

todos prestam atendimento de graça ao total da população. O sistema de referência 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/2013
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_M%C3%A9dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Avalia%C3%A7%C3%A3o_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Avalia%C3%A7%C3%A3o_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prova_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_a_dist%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Ouro_Preto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Itajub%C3%A1
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e contra-referência é usado no município todo, e temos redes de média e alta 

complexidade, já que se realizam algumas pequenas e grandes cirurgias no pronto 

socorro de nossa cidade. Vale destacar que o município criou um grupo comandado 

pela secretaria de saúde e a colaboração dos agentes de saúde e enfermeiras, 

chamado “Amor Exigente”, este é um grupo que oferece apoio às famílias e aos 

pacientes, com problema de abuso de drogas, a participação da população tem sido 

muito boa, e já temos solucionados vários casos deste tipo. Este grupo tem o 

propósito de unir a família nos momentos de crises para procurar superar com 

sucesso os problemas que ocasionam os vícios, e funciona programando uma 

reunião em cada ESF por mês.  Nosso conselho municipal conta com 120 pessoas, 

entre eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, recepcionistas, 

motoristas, assistentes de odontologia, um técnico de laboratório, uma psicóloga, 

uma fisioterapeuta, agentes de saúde, entre outros. Todos estão vinculados ao SUS, 

e existe uma correlação entre o pessoal que trabalha nos PSF e os trabalhadores do 

hospital e da secretaria de saúde, já que os serviços complementar-se. A carga 

horária é de 40 horas semanal, e existem vários horários de trabalho em 

dependência do serviço de cada funcionário, geralmente o horário mais comum é 

desde as 7 horas até as 16 horas. 

 

Equipe de Saúde da Família do distrito de Cavacos, seu território e sua 

população. 

 

-Dados sobre a área de abrangência  

 

Nosso PSF está localizado no distrito de Cavacos, pertencente à micro área 

0,03. Abrange um total de 708 famílias, e com uma população de 2.448 pessoas, 

pelo que podemos observar na Tabela 2 a maior porcentagem da população mora 

na região urbana. Temos um número considerável de idosos, porém o nível de 

alfabetização é de um 87% aproximadamente, já que a maioria da população mais 

envelhecida é analfabeta. A taxa de emprego é de um 43%, e os principais postos 

de trabalho são a construção civil e a indústria agropecuárias, as quais não 

oferecem empregos fixos. Por exemplo, a população consegue serviço fácil durante 

a safra de café, pós a região destaca-se na plantação de café, feijão e batata entre 

outros.  
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Tabela 2 - Distribuição da população segundo ubiquação geográfica 

 Zona Urbana % Zona Rural % Total 

População 1.759 71,8 689 28,2 2.448 

Famílias 436 61,6 272 38,4 708 

 

A comunidade de Cavacos conta com um numero amplio de casas, a maioria 

delas construídas ao estilo moderno, com boas condições estruturais e que ocupam 

um espaço físico amplo, pelo qual são providas dum número adequado de 

habitações, porém a nossa população não tem problemas com super lotação nos 

lares. A população do distrito é uma população que tem muitas pessoas 

desempregadas, já que os postos de emprego que mais se destacam são a 

agricultura e a construção civil. A agricultura se desenvolve por, por safras como a 

do café, e é nesta etapa que a população toda fica com um serviço fixo. Conta com 

uma pequena fábrica que emprega um 2% da população e estas pessoas são as 

únicas que contam com emprego fixo o ano todo, assim como os funcionários da 

prefeitura, os funcionários da saúde e da educação. Também contam com emprego 

fixo aquelas pessoas que tem serviços particulares como são os donos de 

mercados, bares e outros estabelecimentos gastronômicos. Este povo vive 

razoavelmente, tem uma alimentação básica, mas não adequada, já que gostam de 

comer muitos alimentos fritos e ricos em carboidratos, bebem muito café e comem 

muitos doces, mas não tem pessoas morrendo de fome. O 100% da população 

utiliza os serviços do SUS, alem de que menos dos 10% tem convênios médicos, e 

recebem atendimento nas clinicas particulares. Geralmente usam os transportes 

coletivos intermunicipais e interestaduais, já que só um 37% destas pessoas 

possuem transporte próprio que pode ser usado pela família. O sistema de educação 

do distrito é publico, conta com uma escola municipal, que oferece ensino desde o 

pré ao nono nível, e é de caráter obrigatório para todas as crianças, contando com o 

apoio do sistema de saúde do município e do conselho tutelar. 

 

 

1.3- Recursos da comunidade 

 

A comunidade distrito de Cavacos é uma área pequena, onde se encontra 

varias abrangências. Na área de saúde, contamos com o PSF. O atendimento nesta 
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unidade é básico, onde se realizam atividades de promoção, prevenção, atenção 

primaria e reabilitação. Oferecemos consultas de medicina familiar quatro dias na 

semana, consultas de pediatria duas vezes ao mês, consultas de ortopedia, 

cardiologia e psiquiatria uma vez ao mês, e todas as semanas contamos com a visita 

da fisioterapeuta e a psicóloga. Também oferecemos serviço de vacinas, contamos 

com uma farmácia dentro do posto para entregar os medicamentos segundo 

precisarem, curativo, exames de laboratório, e nos casos de emergências se presta 

atendimento numa pequena sala de observação aonde contamos com oxigênio e 

alguns medicamentos de uso parenteral, para manter a vida dos pacientes que 

chegam precisando deles, até que são transferidos ao pronto socorro de Alterosa. 

Além disso, existem duas farmácias e um laboratório clínico particular. 

 O distrito também conta com uma creche, local com as condições 

necessárias para o cuidado das crianças, ao qual tem direito toda a população; um 

lar para pessoas idosas, que é muito útil para o cuidado daqueles idosos que não 

tinham família e até agora estavam morando sozinhos; varias igrejas e uma escola. 

Como centro de recreação existe um poliesportivo que tem pouco uso pelos 

moradores da comunidade. Em se tratando de recursos educacionais, tem-se a 

Escola Professora Yolanda Dias Ribeiro, com nível primário e uma Política Pública 

de Educação: Escola de Jovem e Adulto (EJA). 

Concentram-se, neste distrito, várias igrejas de dogmas diferentes como 

Católica Congregação Crista no Brasil, Assembléia de Deus, Deus é Amor, 

Quadrangular, com maior predominância ao catolicismo. 

O povoado conta com vários serviços prestados à comunidade: luz elétrica 

em todas as moradias com fornecimento de energia pela CEMIG (Centrais Elétricas 

de Minas Gerais). Os recursos hídricos como o fornecimento de água para a 

população provem de poços artesianos construídos na própria comunidade e o 

tratamento é feito por uma cooperativa, a COPASA. Ainda não há um centro para 

tratamento de esgoto. Os dejetos são canalizados e depositados num ribeirão 

próximo. Na questão de telefonia a comunidade utiliza os serviços da Oi fixo e VIVO 

móvel. Outros recursos como correios e bancos, conta-se com postos de 

atendimento com sua sede no município de alterosa, sendo o banco COOPEROSA 

o de funcionamento em Cavacos há pouco tempo. 
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Unidade básica de saúde 

 

A unidade se encontra localizada no centro do distrito, perto da escola. Todos 

os moradores da zona urbana têm acesso ao mesmo, mas não acontece igual com 

os moradores da zona rural, já que muitos deles precisam de transporte para chegar 

ao posto, sendo mais difícil o acesso dos moradores do Cambuí, Correnteza e Palha 

Velha. Porém, nossa equipe de saúde organiza consulta duas vezes por mês para 

essas áreas, e nesse dia o médico, a enfermagem e agente de saúde responsável 

da área se dirigem para lá. Nesta unidade não existe um centro laboratorial, mas o 

material para exames são colhidos na unidade e destinados a um laboratório do 

município. 

 

Recursos humanos 

 

No nosso posto trabalhamos onze pessoas, um dentista, uma auxiliar de 

saúde bucal, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, uma auxiliar geral, 

quatro agentes de saúde, um recepcionista e um médico ou médica. Temos um 

horário que cumprir o qual começa às 7 horas da manha e termina às 16 horas 

completando uma carga horária de 40 horas na semana. 

 

Recursos materiais, área física e uso 

 

Para fazer uma resenha dos recursos materiais, área física e o uso que 

fazemos deles, temos que incluir os recursos do município em geral. Nosso 

município conta com seis espaços físicos destinados para prestar atendimento na 

área da saúde. Contamos com cinco PSF, quatro na cidade de Alterosa e um no 

distrito de Cavacos, que é o PSF em questão; um hospital e a secretaria de saúde. 

Na secretaria está localizada a farmácia popular do município, e ali também se 

realizam alguns exames como os USD e os eletrocardiogramas. Ademais contamos 

com cinco ambulâncias, delas duas grandes e três pequenas e seis carros 

destinados para trasladar o pessoal que trabalha nos postos de saúde e pacientes 

que tenham consultas agendadas em outros municípios ou estados. Nos PSF e no 

hospital estão os recursos materiais, medicamentos e outros produtos e 

equipamentos necessários para prestar uma atenção de graça e de qualidade, 
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contamos com o pessoal qualificado para realizar consultas e procedimentos de 

mediana complexidade, preparado para prestar atendimento que o nosso povo 

merece. 

 

1.4- Estimativas rápidas: problemas de saúde do território e da comunidade. 

 

Analisando que o desemprego é uns dos problemas sociais que mais abunda 

no nosso distrito, também tenho percebido que isto traz como conseqüência 

doenças e problemas sociais como: o abuso de álcool, drogas e outros produtos 

aditivos, depressão tanto nos homes como nas mulheres, prostituição de 

adolescentes, aumento do índice de delitos, entre outros problemas que não se 

consegue resolver em pouco tempo. Somado ao tempo ocioso pela falta de 

emprego, está também à falta de lazer. A maioria das pessoas que mora no distrito 

de Cavacos leva uma vida de rotina, composta por horário de serviço, horário de 

descanso em casa e saídas aos bares ou às igrejas, todos os dias repetem as 

mesmas atividades, e visitam os mesmos lugares já que não tem outros lugares a 

visitar. A população desempregada ocupa o tempo nos fazeres do lar, as mulheres, 

e a maioria dos homes na busca e consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas 

em bares e mercados.  Os adolescentes costumam se sentar na praça, na rodoviária 

e até no campo de futebol todas as tardes, mas entre eles sempre está o uso de 

alguma sustância aditiva. As donas de casa geralmente sofrem de depressão e 

consumem calmantes para controlar poder sobreviver. É assim que acontecem os 

dias neste distrito, a problemática social é a protagonista do aumento da morbidade 

da população.  

 Entre as doenças mais comuns que padece esta população estão as 

doenças crônicas não transmissíveis, a depressão, e as doenças parasitarias. 

Porem, as principais causas de morte são: neoplasias do sistema digestivo (fígado, 

esôfago e estomago), como conseqüência do abuso de drogas como o álcool; e as 

complicações das doenças crônicas como infarto cardíaco e as doenças 

cerebrovasculares, pela mal alimentação e falta de exercícios físicos e de tempo de 

lazer.  
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2.  JUSTIFICATIVA 

 

Depois de morar durante vários anos em uns dos países do sul da América, e 

viver experiências negativas que estiveram relacionadas com o abuso das drogas, 

pensei que podia ser interessante buscar uma forma de incentivar a população a 

mudar seu estilo de vida, e diminuir o consumo de drogas tanto o álcool, como o 

cigarro, a maconha, o café, a cocaína, o ópio, a heroína, os antidepressivos ou 

outras sustâncias aditivas. Tenho conhecido que as drogas são a causa de muitas 

mortes em vários países americanos e europeus, e também africanos. Existem 

muitas causas de abuso de drogas, conhecemos de pessoas que apreenderam a 

beber café ou fumar cigarro com os pais ou os avos, como parte da tradição familiar; 

outras consumem álcool com excesso para formar parte dum grupo, para 

demonstrar que já são adultos, para sentir prazer ou para livrar-se da timidez e dos 

preconceitos e assim expressar os seus sentimentos e preferências. Outros sentem 

a necessidade de usar drogas porque são integrantes de famílias desestruturadas, 

disfuncionais, são vítimas de abuso sexual, de maus tratos infantis ou estão sendo 

explorados, porém, eles sentirão a necessidade de esquecer o mundo em que vivem 

fugir da realidade e refugiar-se em outro mundo, que de vez será pior. Também 

existem aquelas pessoas, geralmente mulheres, que tem muitos problemas em 

casa, com a família, com o esposo, ou simplesmente não conseguem resolver 

alguns problemas e buscam nos antidepressivos uma proteção para não sofrer ou 

sentir menos o sofrimento. As drogas afeitam a saúde, a moral, a economia e 

ocasionam transtornos da personalidade do ser humano, já que oferece uma falsa 

liberdade e poder a quem usa esta e lucro e morte a quem a comercializa. Segundo 

o descrito Queiroz (2000) entre 1980 e 2000, 2,07 milhões de brasileiros morreram 

de causas não-naturais e entre essas causas, os homicídios lideram as estatísticas. 

Os jovens do sexo masculino entre as idades de 15 e 29 anos era o grupo mais 

afetado da população e geralmente eram mortes provocadas por armas de fogo. 

Essa elevada taxa de homicídios era parcialmente provocada pela incapacidade das 

pessoas envolvidas na venda de drogas de acertar sem violência, questões 

relacionadas à divisão de territórios, distribuição e liderança. Em tanto diversos 

trabalhos falam sobre o uso nocivo do álcool, o qual é considerado um dos principais 

fatores de contribuição para mortes prematuras e incapacidades, sendo um dos mais 

graves problemas de saúde pública da atualidade. Somente no ano de 2002, foi 
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estimado que 2,3 milhões de mortes prematuras foram ocasionadas pelo álcool, 

representando 3,7% do total de mortes no mundo. Além disso, o álcool está 

associado a inúmeras conseqüências sociais, como a violência, o desemprego e o 

absenteísmo, gerando alto custam a toda sociedade. “O uso irracional de 

medicamentos é um problema sério e precisa ser combatido e sanado”, afirmou o 

presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Dirceu 

Raposo. Ele expressou “O que as pessoas em geral pensam é o seguinte: ‘essa 

droga faz mal para os outros, para mim, não, eu vou usar por pouco tempo. E 

quando menos eles esperam pronto, tem este quadro de dependência”. Os remédios 

controlados são conhecidos também como tarja preto, são medicamentos mais 

pesados, fortes, têm efeito mais imediato e efeitos colaterais. São usados para 

doenças de um grau de risco maior ou para doenças num nível avançado. Recebem 

esse nome por conter uma faixa preta na embalagem, sinalizando que, no ato da 

compra, há a necessidade de apresentação de receita médica e que, também, 

apresentam riscos médicos; portanto, deve ser usado moderadamente. Mas na 

nossa comunidade o abuso de todas estas drogas é um problema de saúde, porém, 

decidi fazer este trabalho para aportar os meus conhecimentos e compartilhar as 

minhas experiências com meus colegas e professores, e ajudar ao povo brasileiro a 

compartilhar um mundo melhor, que é possível. 
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3.  OBJETIVO 

  

 

Propor um plano de ação para redução do consumo das drogas lícita e ilícitas 

na população do distrito de Cavacos, Alterosa/Minas Gerais. 
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4.  METODOLOGIA       

 

Atendendo às necessidades da comunidade e ao objetivo deste trabalho 

usando o método de intervenção comunitária, a equipe estudou os principais fatores 

de risco do abuso das drogas mediante um curso de superação. Com este curso, e 

as vivências dos agentes de saúde, da equipe de enfermagem, e a minha 

experiência, decidimos pesquisar o que a população opinava sobre esse problema. 

Depois de ser identificado como uns dos problemas sentidos pela população 

começaram fazer as primeiras atividades a favor de uma vida sem drogas. Durante a 

realização deste trabalho podemos identificar quais são as principais causas do 

aumento do abuso das drogas e as conseqüências que estão ocasionando na 

população de Cavacos. Priorizamos os fatores de risco cuja intervenção era possível 

para erradicá-los, segundo as nossas possibilidades. Nessa oportunidade 

realizamos outras atividades mais específicas para tentar diminuir este problema que 

atinge contra a saúde e o bem estar social e econômico do nosso povo e do país. 

Para cumprir com nossos objetivos fizemos questionários na população incluindo 

aos adolescentes, crianças e adultos e realizamos atividades dirigidas à população 

toda, segundo os interesses de cada geração. Também foram consultadas várias 

literaturas que aparecem nos módulos de Planejamento e avaliação em saúde, 

práticas educativas e tecnologia em saúde e iniciação à Metodologia. Também 

analisamos o banco de atividades feitas pela secretaria de saúde do município 

relacionada com este tema e os resultados já obtidos.  
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5.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para registro de bases conceituais ao tema proposto, uma revisão teórica é 

apresentada tomando como referências as palavras-chaves a ele relacionadas, no 

contexto desse Trabalho de Conclusão de Curso: 

 Drogas 

  Problemas sociais 

 Estratégia Saúde da Família 

 

Chama-se droga a toda sustância que possa afeitar o estado cognitivo e ou 

afetivo de um ser humano, provocando distúrbios psicológicos ao individuo, são 

aquelas substâncias que podem desencadear no indivíduo a auto-administração 

repetida, que geralmente resulta em tolerância, abstinência e comportamento 

compulsivo de consumo. Tolerância é a necessidade de crescentes quantidades da 

substância para atingir o efeito desejado. Entre estas substâncias com potencial de 

abuso podemos mencionar: o álcool, a nicotina, a cocaína, as anfetaminas e êxtase, 

inalantes, ansiolíticos benzodiazepínicos e maconha (LARANJEIRA et al., 2003).  

Em dependência do tipo de droga, o tempo e a freqüência com que é usada a 

mesma, pode até ocasionar danos irreversíveis no organismo, e, porém doenças 

crônicas. Entre as tantas alterações observadas nos pacientes podemos citar a 

irritabilidade, a sonolência, a inconsciência, transtornos da memória, euforia, 

transtornos da pressão arterial, episódios psicóticos, agressividade, transtornos da 

personalidade do individuo, a impotência sexual, doenças do sistema digestivo entre 

outros (LARANJEIRA et al., 2003).  

As complicações clínicas e sociais causadas pelo consumo de tais 

substâncias são hoje bem conhecidas e consideradas um problema de saúde 

pública. Por exemplo: o tabaco foi o maior fator responsável pelas mortes nos 

Estados Unidos, em 1990, contribuindo substancialmente para as mortes 

relacionadas a neoplasias, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, baixo 

peso ao nascimento e queimaduras. O aumento do consumo de álcool está 

diretamente relacionado à ocorrência de cirrose hepática, transtornos mentais, 

síndrome alcoólica fetal, neoplasias e doenças cardiovasculares. As substâncias 

psicoativas com potencial de abuso são alvo da preocupação da sociedade 
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brasileira, devido ao aumento considerável do consumo das mesmas nos últimos 

vinte anos, tornando-se cada vez mais precoce entre adolescentes e até em 

crianças. Paralelamente, a comunidade identifica problemas correlacionados com o 

uso destas substâncias com o crescimento da criminalidade e de acidentes 

automotivos, comportamentos anti-sociais, abandono da escola etc. (LARANJEIRA 

et al., 2003).  

O consumo de álcool, tabaco e outras drogas estão presentes em todos os 

países do mundo. Mais da metade da população das Américas e da Europa já 

experimentou álcool alguma vez na vida e cerca de um quarto é fumante. O 

consumo de drogas ilícitas atinge 4,2% da população mundial. A maconha é a mais 

consumida (144 milhões de pessoas), seguida pelas anfetaminas (29 milhões), 

cocaína (14 milhões) e os opiáceos (13,5 milhões), sendo 9 milhões usuários de 

heroína. (Usuários de substâncias psicoativas: abordagem, diagnóstico e tratamento 

(LARANJEIRA et al., 2003). 

Os médicos têm facilidade para identificar e abordar as complicações 

provocadas pelo abuso de drogas, no entanto, o uso nocivo e a dependência de 

substâncias psicoativas são pouco diagnosticados. Tais categorias nosológicas são 

pouco abordadas durante a formação médica. O resultado é um conhecimento 

deficiente sobre um assunto que repercute cotidianamente em todas as 

especialidades médicas. Entretanto, as inovações diagnósticas introduzidas nas 

últimas décadas, as investigações acerca da história natural da doença, bem como 

as novas técnicas terapêuticas (especialmente as intervenções breves) tornaram a 

dependência de substâncias psicoativas um assunto menos complexo e passível de 

ser conduzido por um espectro maior de profissionais. Desse modo, todos os 

profissionais da saúde tornaram-se fundamentais para o tratamento dos indivíduos 

portadores de tal condição. (Usuários de substâncias psicoativas: abordagem, 

diagnóstico e tratamento (LARANJEIRA et al., 2003).  
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6.  PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “abuso de drogas lícitas e 

ilícitas em usuários no município de Alterosa, Minas Gerais”, para o qual se registra 

uma descrição, explicação e descrição de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; FARIA; SANTOS 

2010).  

 

6.1. Definição dos problemas de saúde do território e da comunidade 

 

Depois de um reconhecimento do município de Alterosa, e das 

particularidades do distrito de Cavacos, e concordando com as carências, 

necessidades, cobertura e características socioeconômicas da população e a 

comunidade, a equipe juntou vários problemas que afeitam a população do distrito 

de Cavacos, obtendo 14 problemas principais. Estes problemas estão citados na 

Tabela 3, onde está refletida a pontuação e a prioridade que tem cada um, pra 

nossa população e a equipe de saúde.  

 

6.2 Priorizações dos problemas 

 

Para a priorização dos problemas, a equipe usou uma escala de 1 a 5 pontos 

pra dar pontuação aos problemas identificados, indo de menor a maior segundo o 

grau de gravidade de cada problema; e concordamos em dar uma qualificação maior 

àquele problema mais grave, e a prioridade vai desde alta prioridade até baixa 

prioridade. Cada um dos integrantes da equipe aportou a sua qualificação para 

assim, estabelecer a prioridade com equidade segundo a gravidade do problema, e 

poder resolver os problemas que mais estão afeitando a nossa comunidade.   

 

 

 

 

 

 

 

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/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20André%20dos/1010
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Tabela 3 - Qualificação dos problemas de saúde segundo a pontuação 

PROBLEMA DE SAÚDE PONTUAÇÃO PRIORIDADE 

Número considerável de idosos morando sozinhos 2 BAIXA 

Número elevado de pessoas sem emprego 4 ALTA 

Alimentação não adequada 4 ALTA 

Número elevado de pacientes com hábitos tóxicos 4 ALTA 

Número elevado de indivíduos que abusam das drogas 5 ALTA 

Número de pacientes com depressão 5 ALTA 

Aumento do índice de delitos 2 BAIXA 

Falta de locais e centros para entretenimento da população 5 ALTA 

Aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 5 ALTA 

Aumento das doenças parasitaria 3 MÉDIA 

Falta de centro de tratamento de esgoto 3 MÉDIA 

Aumento das complicações das DCNT 3 MÉDIA 

Escassez de vagas para consulta com especialistas 4 ALTA 

Escassez de vagas para fazer exames de laboratório 5 ALTA 

Nota: Alta: nota desde 4 até 5 pontos; Média: nota de 3   pontos; Baixa: Nota desde 1 até 2 pontos.                                                                                                                 

 

Segundo os resultados da tabela anterior, dos 14 problemas selecionados, 9 

deles são de alta prioridade, número que representa o 64% do total, 3 deles estão 

entre os problemas de media prioridade e 2 entre os de baixa prioridade. Depois de 

fazer uma analise profunda de aqueles problemas de maior gravidade, a equipe 

escolheu três problemas principais, chegando à conclusão que os problemas que 

mais estão afeitando a nossa comunidade são: 

- abuso das drogas lícitas e ilícitas;  

- aumento das doenças crônicas não transmissíveis; 

- número elevado de desempregados.  

 

Observando que estes problemas estão diretamente relacionados entre si, 

porque as doenças crônicas têm entre os principais fatores de risco o alto de 

consumo de álcool, o mal habito de fumar e o elevado consumo de outras drogas 

ilícitas, também podemos dizer que o alto número de desempregados provoca 

doenças psicológicas, já que o individuo não consegue satisfazer as suas 

necessidades básicas adequadamente, e, porém aumenta o consumo de drogas e 

as doenças crônicas não transmissíveis.  

Lembrando que o problema das drogas afeta a população mundial, sem 

distinção de classe social, raça, nível cultural, profissão, ou idade, durante nossa 

investigação observamos vários problemas sociais no distrito provocadas pelo abuso 

de drogas, como abuso sexual, estupros, violência contra as crianças, os idosos e as 

mulheres, abandono e expulsão dos lares, surtos, abandono escolar, desemprego, 
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desestruturação das famílias, agressões físicas e maus tratos psicológicos, aumento 

das atividades delitivas, dificuldades econômicas entre outros. E quanto à saúde 

podemos dizer que se afeita a saúde da pessoa viciada em qualquer tipo de droga, 

como a saúde dos familiares, isto ficou demonstrado no diagnóstico situacional do 

município onde foram expostas as principais causas de morte nesta população que 

são: as complicações das DCNT e as neoplasias do sistema digestivo e o sistema 

respiratório, estas doenças são ocasionadas geralmente por abuso de álcool e 

cigarro. Para uma população pequena como a população do distrito de Cavacos, o 

número de pessoas que adoece e morre cada ano por neoplasias digestivas e dos 

pulmões está sendo significativo. Nestes últimos tempos também estão aparecendo 

os casos de tuberculose pulmonar, e cada um dos pacientes com historia de hábitos 

tóxicos. Com estes dados obtidos procederam à seleção dos nós críticos, a qual foi 

feita sob os nossos conhecimentos e experiências, a nossa capacidade de 

intervenção no problema identificado e os atributos do cuidado da saúde, o qual tem 

um enfoque integral. Estes foram:  

1. Hábitos tóxicos e estilo de vida; 

2. Locais e médios de entretenimento na comunidade; 

3. Processo de trabalho da equipe de saúde; 

4. Desemprego. 

 

Concordando com que os hábitos tóxicos são causa e conseqüência, decidiu 

se trabalhar sobre a base do uso excessivo de drogas, como uma pratica dos 

hábitos tóxicos, para assim traçar um plano de ação que envolva todos os críticos e 

ajude melhorar o estado de saúde da população. Para isto foi aplicado a 300 

pacientes de forma aleatório, o questionário em anexo (ANEXO A). 

Os resultados do questionário aplicado na população de Cavacos encontram-

se resumidos nas tabelas a seguir (TABELAS 4 a 8 ). 
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Tabela 4 - Amostra estudada segundo o sexo 

Sexo Pacientes que 
consomem 

% Pacientes que 
não consomem 

% Total 

Feminino 136 84,5 25 15,5 161 

Masculino 121 87,1 18 12,9 139 

Total 257 85,7 43 14,3 300 

 

Nesta Tabela 4 confirmamos que o abuso das substâncias aditivas é um 

problema de saúde na comunidade, pois de 300 pacientes questionados, 85,7% 

tinha consumido ou consumia alguma droga, sem distinção do sexo, pois estão 

afeitados tanto os homens como as mulheres.  

 

Tabela 5 - Amostra estudada segundo a idade 

Faixa etária 
(anos)

 
Pacientes que 

consomem 
% Pacientes que 

não consomem 
% Total % 

Menores de 20  48 69,6 21 30,4 69 23 

De 20 a 49  129 97,7 3 2,3 132 44 

De 50 a 59  35 83,3 7 16,7 42 14 

De 60 e mais  45 78,9 12 21,1 57 19 

Total 257 85,7 43 14,3 300 100 

 

Segundo a Tabela 5, a população que mais consume alguma droga é a 

população adulta e deles os mais jovens, e depois estão os adolescentes com 44 e 

23 por cento respectivamente. 

 

Tabela 6 - Representação da quantidade de pacientes que tem consumido alguma 

droga 

Substâncias Número de pacientes que consomem % 

Cerveja, cachaça ou outras 183 71,2 

Cigarro ou charuto 65 25,3 

Maconha, cocaína, pedra ou outras 54 21,0 

Medicamentos calmantes 56 21,8 

Várias 163 63,4 

 

A Tabela 6 demonstra quais são as substâncias mais usadas, podemos 

observar que tratar-se do álcool com um número de 183 que usam este, para um 

71,2% da população afeitada e os cigarros com um número de 65 pacientes para um 

25,3%, o uso de remédios calmantes alcança um 21,8% e o 63,4% dos 

entrevistados usam várias drogas.  
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Na Tabela 7, vamos avaliar com que freqüência está sendo usadas estas 

substancias, quando analisamos os resultados, compreendemos que a maioria dos 

pacientes usa um tipo de droga todos os dias, e depois estão os que usam aos fins 

de semana, pelo que o consumo é muito freqüente.  

 

Tabela 7 - Representação da freqüência com a que os pacientes consomem algum 

tipo de droga 

Freqüência  Número de pacientes % 

Só um dia na semana 11 4,3 

Aos fins de semana 55 21,4 

Raramente 36 14,0 

Todos os dias 112 43,6 

Só uma vez na minha vida 36 14,0 

 

Segundo a Tabela 8, entre as causas mais freqüentes de abuso de drogas 

nesta população estão: a curiosidade no primeiro lugar, depois está a imitação como 

uma necessidade da pessoa de sentir-se parte dum grupo social, e no terceiro lugar 

está a depressão, que como foi explicado antes tem varias causas.  

 

Tabela 8 - Principais causas do consumo de drogas 

Causas para o consumo de drogas Número de pacientes % 

Depressão 39 15,2 

Problemas familiares  29 11,3 

Para experimentar 110 42,8 

Porque os amigos e colegas usam 65 25,3 

Solidão 15 5,8 

Problemas na escola ou no serviço 7 2,7 

 

A partir do questionário, também foram investigadas as experiências que 

tinham as pessoas ao usar uma determinada droga, que decisão tinha tomado 

depois de consumi-las e como pensava poderiam eliminar este mau hábito. Entre os 

dados mais relevantes obteve, que o 48% da população não experimentava efeitos 

não desejados e um 34% conseguiria dormir depois de ter consumido. Um 45% tinha 

parado de usar alguma substancia, um 57% não queria parar de usá-las e um 12% 

estava tentando eliminar este hábito. Em quanto às atividades ou atitudes que 

deveria ajudar às pessoas largar desse mal, o 45,7% opinou que deviam praticar 

atividade física, o 42,2% pensava que seria encontrando um emprego, e um 28% 

decidiu que não faria nada para diminuir o abuso das drogas.  
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No seguinte quadro está explicado o plano de ação proposto pela equipe de 

saúde. Este plano envolveu a equipe toda e a outras pessoas relevantes da 

comunidade. Também contamos com o pessoal que trabalha na secretaria de saúde 

do município, nossa secretária de saúde como principal protagonista do grupo Amor 

exigente que funciona na cidade de Alterosa, e com o pessoal da prefeitura do 

município. Estes fatos demonstraram que a saúde de um povo não depende só do 

sistema de saúde nem do pessoal que trabalha nos postos de saúde, também 

depende de outras empresas e instituições. 

 

6.3 Desenhos das operações 

 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema 

abuso de drogas lícitas e ilícitas, na população sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família do distrito de Cavacos, no município Alterosa, estado de Minas 

Gerais, estão descritos no Quadro 1, a seguir. 

 

Quadro 1 - Plano de ação para a população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família do distrito de Cavacos, no município de Alterosa, Minas Gerais 

(Continua) 

Críticos Operações Recursos Resultados Gerente 

Hábitos 
tóxicos e 
estilo de vida  
 

Dar palestras na igreja, no 
salão do PSF, no 
poliesportivo e na escola 
sobre os hábitos tóxicos. 
Formar grupos de terapia de 
apoio para as pessoas que 
abusam das drogas. 
Criar o grupo de Amor 
Exigente no Distrito de 
Cavacos. 

Folhas, lápis, 
canetas, 
computador, 
retroprojetor, 
vídeos, filmes, 
reportagens, 
carros, 
combustível 

Diminuir o consumo de 
álcool, o habito de fumar, 
uso de calmantes e o 
consumo de outras 
drogas ilícitas. 
Ensinar aos pacientes 
tanto doentes como 
familiares e amigos 
outras formas de lazer. 
Troca de experiências e 
aprendizagem mediante 
as terapias de grupo. 

Equipe de 
saúde do PSF, 
professores, 
Psiquiatra e 
psicóloga da 
área e 
secretária de 
saúde do 
município, 
prefeitura 
municipal. 

Locais e 
médios de 
entretenimen
to na 
comunidade 

Criar grupos de dança e de 
vários esportes nas escolas. 
Criar grupos de artesanato, 
de jogos de mesa, de 
culinária e de cinéfilos com 
as donas de casa e os 
aposentados. 
Aproveitar as áreas já 
criadas como a praça, o 
poliesportivo, o campo de 
futebol e o salão do PSF 
para desenvolver atividades 
culturais e esportivas. 

Propagandas, 
convites, visitas 
às escolas, 
visitas às 
famílias. 
Televisão, DVD, 
computador e 
filmes. 
Espaços físicos 
da comunidade. 
Alimentos leves 
e água 

Diminuir a falta de médio 
de entretenimento na 
comunidade.  
Educar as crianças e os 
adolescentes 
integralmente, 
incorporando o esporte e 
a cultura geral aos seus 
conhecimentos 

Equipe de 
saúde do PSF, 
professores de 
cultura física, 
líderes 
informais da 
comunidade, 
prefeitura 
municipal.  
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Quadro 1 - Plano de ação para a população sob responsabilidade da Equipe de 
Saúde da Família do distrito de Cavacos, no município de Alterosa, Minas Gerais 

(Conclusão) 
Processo de 
trabalho da 
equipe de 
saúde 
 

Capacitação da equipe sobre 
temas como: DCNT, abuso 
das drogas, artes culinárias, 
esportes, hábitos tóxicos, 
cinematografia para adultos 
e crianças, com objetivo de 
aportar nossos 
conhecimentos aos 
pacientes, trocar 
experiências durante os 
debates, palestras e as 
terapias de grupo. 

Programas de 
televisão, aulas 
e cursos formais 
e informais 
sobre os temas 
gerais e o tema 
das drogas e os 
outros fatores 
de risco 
identificados.  
Alimentos leves 
e água  

Aumentar os 
conhecimentos que tenha 
a equipe de saúde sobre 
diversos temas, com o 
objetivo de que sejam os 
guias da população, para 
que melhorem o jeito de 
se comunicar com os 
pacientes e possam 
convencê-los de integral 
os grupos formados, para 
que qualquer integrante 
da equipe possa 
desenvolver as atividades 
propostas anteriormente.   

Equipe de 
saúde do PSF, 
professores de 
cultura física e 
outros 
professores, 
psiquiatras, 
psicólogos, 
médicos 
líderes 
informais da 
comunidade, 
secretaria de 
saúde e 
prefeitura 
municipal.  

Desemprego 
 

Criar novos postos de 
serviço 

Recursos 
econômicos e 
sociais 

Empregar a maior parte 
da população que seja 
possível 

Prefeitura do 
município e 
agentes de 
saúde. 

 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização do trabalho vivemos grandes emoções e agradáveis 

experiências, mas também muitas decepções.  Entrar no mundo das drogas, 

qualquer uma destas, será muito fácil e mais ainda quando a pessoa está espiritual 

e economicamente desestabilizada, mas sair será custoso e difícil. Um usuário de 

droga requer de muita paciência, muita compreensão, muitos conselhos e ajuda da 

família e amigos, mas também necessita ter vontade, coragem e decisão. 

Encontramos famílias integras e preocupadas, que apóiam aos seus integrantes 

para sair da adição, casais que assistem as terapias de reabilitação juntos, mães e 

pais que apóiam aos filhos sem descriminação, mas também encontramos outras 

famílias que preferem permanecer longe do problema para não envolver-se ou 

porque não tem interesse no bem estar do próximo. Este trabalho confirma ademais 

que o abuso das drogas é mais um problema social, que pode ser causa e efeito, e 

não pode ser desligado do aumento das doenças crônicas transmissíveis e não 

transmissíveis, do aumento das mortes pela violência e acidentes. Segundo os 

resultados de cada quadro concluímos com os seguintes fatos:  

1. O abuso das drogas afeita mais à população adulta e aos adolescentes 
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2. Existe a tendência de aumentar cada dia o número de alcoólatras e 

fumantes, segundo a pesquisa feita durante a realização do trabalho se observou 

que mais de 50 por cento das pessoas usam varias drogas de vez ou já têm 

experimentado, e este fato, aumentará cada dia à morbidade por doenças crônicas 

fundamentalmente. 

3. As principais causas de uso de drogas é a necessidade de ser parte da 

sociedade, praticar experiências já vividas por outros e depressão por falta de lazer. 

4. Uma vez que as pessoas costumam usar uma droga cria hábito e 

dependência, se abusa destas, como está demonstrado cientificamente. 

5. É um problema social que gera outros problemas também sociais, porque 

esgota a saúde do individuo, tem um efeito negativo na economia familiar, e é usada 

como lazer quando na verdade provoca distúrbios na tranqüilidade da sociedade 

toda. 

  

Espero que este trabalho possa ajudar em varias comunidades, e que a 

pratica deste plano de ação dê a possibilidade de melhorar o estilo de vida da 

população do distrito de Cavacos, em busca dos logros já obtidos.  
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIO 
 
Idade: _____                                                 Sexo: M ____     F _____  
 
Responda segundo o que você tenha experimentado. Assinale com X a sua 
resposta. 
 
1) Já consumiu: 
a) Cerveja ou Cachaça: Sim (   )   Não (   ) 
b) Cigarro ou charuto: Sim (   )    Não (   ) 
c) Maconha, cocaína, pedra ou outras: Sim (   )       Não (   ) 
d) Medicamentos calmantes: Sim (   )       Não (   ) 
e) Vários: Sim (   )   Não (   ) 
 
2) Com que freqüência tem usado essa substancia? Correlacione de acordo 
com as letras da primeira pergunta: 
(   ) Só uma vez na semana              
(   ) Aos fins de semana         
(   ) Só uma vez na minha vida       
(   ) Raramente            
(   ) Todos os dias   
 
3) Por que tem usados estes: 
(   ) Pela depressão 
(   ) Pelos problemas na escola ou no trabalho 
(   ) Pelos problemas familiares 
(   ) Pela fome 
(   ) Para experimentar 
(   ) Porque meus amigos ou colegas usam 
(   ) Foi forçado (a) fazer 
(   ) Sinto-me sozinho (a) 
 
4) O que você sentiu depois de experimentar: 
(   ) Foi muito bom 
(   ) Senti prazer 
(   ) Senti muita tristeza 
(   ) Senti-me contente  
(   ) Senti muita coragem 
(   ) Não senti mais vergonha 
(   ) Consegui dormir 
(   ) Não senti nada raro 
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5) Você já parou de usar essa substância: 
(   ) Sim  
(   ) Não quero parar 
(   ) Não consigo parar 
(   ) Estou tentando largar desta substância  
 
6) O que você pensa que seria bom para parar de usar esta substância: 
(   ) Fazer atividade física 
(   ) Ter mais amigos 
(   ) Assistir filmes 
(   ) Dançar 
(   ) Ter boa alimentação 
(   ) Encontrar namorado (a) 
(   ) Visitar uma igreja 
(   ) Viajar 
(   ) Encontrar um emprego 
(   ) Estudar 
(   ) Nada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

APÊNDICE A  

 

 

Consulta aos idosos da zona rural Palha Velha, distrito Cavacos 

 

 

Atividades com crianças do grupo dos Desbravadores do distrito Cavacos 
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Atividades com crianças do grupo dos Desbravadores do distrito Cavacos 

 

. 
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Terapia ocupacional para as donas de casa do distrito de Cavacos 
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Terapia ocupacional para as donas de casa do distrito de Cavacos 

 

 

 

Atividade recreativa para as crianças e os adolescentes do distrito Cavacos 
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Atividade recreativa para as crianças e os adolescentes do distrito Cavacos 

 

 

 

 

 

. 
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Participando das aulas de violão com os adolescentes de Cavacos 
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Atividade física com a população adulta 

 

 

 

 

 

 


