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RESUMO 

O município de Camanducaia está localizado ao sul/sudoeste de Minas Gerais e 
possui uma população estimada de 21.844 habitantes. Após análise dos problemas 
que acometem a população da área de abrangência da equipe de saúde da família, 
bairro Tancredo Neves, foi considerado como problema principal a alta incidência e 
prevalência de usuários de drogas na população jovem menor de 21 anos. Assim, 
este trabalho tem como objetivo elaborar um plano de intervenção para intervir 
positivamente junto aos jovens usuários de drogas ilícitas atendidos pela Estratégia 
Saúde da Família Tancredo Neves, em Camanducaia, 2018. O plano de intervenção  
seguiu os passos propostos pelo Planejamento Estratégico Situacional, sendo 
utilizada a metodologia da Estimativa Rápida para chegar aos problemas 
enfrentados pela comunidade e uma revisão de literatura sobre o tema -uso de 
drogas ilícitas na adolescência. Espera-se que, após aplicação do plano de 
intervenção, haja melhora da saúde da população, elevando o nível de 
conhecimento da mesma sobre os malefícios do uso de drogas, com consequente 
mudança nos estilos de vida. 
 

Palavras-chave: Adolescente. Atenção Primária em Saúde. Drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The municipality of Camanducaia is located south / southwest of Minas Gerais and 
has an estimated population of 21,844 inhabitants. After analyzing the problems that 
affect the population in the area covered by the family health team, Tancredo Neves 
neighborhood, the high incidence and prevalence of drug users in the young 
population under 21 years old was considered as the main problem. Thus, this paper 
aims to develop an intervention plan to positively intervene with young illicit drug 
users assisted by the Tancredo Neves Family Health Strategy, in Camanducaia, 
2018. The intervention planIt followed the steps proposed by the Situational Strategic 
Planning, using the Rapid Estimate methodology to reach the problems faced by the 
community and a literature review on the theme of illicit drug use in adolescence. It is 
expected that, after application of the intervention plan, there will be improved health 
of the population, increasing the level of knowledge about the harm of drug use, with 
consequent change in lifestyles. 
 

Keywords: Adolescent. Primary Health Care. Drugs. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A partir de uma experiência profissional constituída de atendimento diário como 

médico da ESF, foi possível identificar que a abordagem do problema do uso de 

drogas na adolescência é tema relevante devido sua magnitude na população que 

demanda os serviços; e, por conseguinte, sua importante repercussão sobre a saúde 

e a vida do usuário.  

O uso de drogas na adolescência é um tema delicado e, por vezes, ignorado pelas 

eSF pela sua complexidade e pela falta de preparo da equipe para lidar com tal 

situação.  

Tendo em mente a alta complexidade das abordagens em saúde da família, por 

meio deste trabalho de conclusão de curso, registro uma descrição do processo de 

trabalho da equipe onde atuo e apresento uma proposta de intervenção para reduzir 

o número de adolescentes usuários de drogas ilícitas no município de Camanducaia.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

Este capítulo tratará da contextualização do tema, onde serão apresentados o problema 

de pesquisa do trabalho, o município, o sistema de saúde e a priorização do problema. 

 

1.1 Aspectos gerais do município  

 

O município de Camanducaia está localizado no Sul do Estado de Minas Gerais na divisa 

com o estado de São Paulo. De acordo com o último censo , o município tinha   21.080 

em 2010  e estimativa para 2019 de 21 844 pessoas.  A extensão territorial é de 5258,476 

Km², com densidade demográfica 39,89hab/Km², altitude 1015m, com clima tropical 

(IBGE, 2018). 

 

Em relação à economia, Camanducaia tem, como principal economia o agronegócio, 

estimulado pelos fatores essenciais de produção como solo fértil, água em abundância, 

biodiversidade e o clima ameno. Destaca-se, também, na produção de batata, couve-flor, 

brócolis, milho, feijão, leite e seus derivados, carne bovina e suína. Destaca-se também o 

plantio de arvores de reflorestamento que alimentam o mercado da construção civil e 

fabricação de móveis (CAMANDUCAIA, 2018). 

Quanto à educação, Camanducaia tem sete escolas municipais, seis estaduais, 

oferecendo ensino fundamental e médio; uma pré escola e sete creches também 

municipais (CAMANDUCAIA, 2018).  

 

O perfil populacional é de baixo nível de instrução, sendo a maioria alfabetizada.  As 

principais ocupações da população são serviços gerais, diarista, pedreiro, doméstica, 

vendedor, costureiras, agricultores, pecuaristas, lavradores, aposentados (idosos), sendo 

muitos trabalhadores rurais 

 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

O sistema municipal de saúde conta com cinco Estratégias Saúde da Família (ESF), 

quatro Unidades Básica de Saúde (UBS), um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

três farmácias municipais e um Centro de Centro de Regulação, todos integrados por um 
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único sistema de gestão de dados. Conta, ainda, com um Centro de Vigilância Sanitária, 

Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses . 

 

1.3 A Unidade Básica de Saúde Tancredo Neves 

 

A estratégia de Saúde da Família Tancredo Neves está localizada na rua da nascente, 

número 314, bairro Tancredo Neves. A ESF se encontra centralizada na comunidade. 

Possui 894 famílias e 2.260 habitantes. A ESF conta com um médico, uma enfermeira, 

seis agentes comunitárias de saúde (ACS) uma técnica de enfermagem. O atendimento 

médico é feito para todas as faixas etárias. 

 

Nossa Unidade tem um consultório médico, uma sala para procedimentos, uma 

recepção, um banheiro coletivo, uma área de atividades coletivas, copa e sala de agente 

comunitário. 

 

1.4 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Tancredo Neves 

 

O atendimento médico ocorre de segunda-feira à quinta-feira na UBS e nas residências, 

em dias e horários previamente agendados. Destes atendimentos algumas vagas são 

reservadas para urgências e emergências.  

 

O atendimento da enfermagem ocorre de segunda à sexta-feira, na UBS e nas 

residências, em dias e horários previamente agendados e por demanda espontânea.  

 

Os agentes comunitários de saúde realizam visitas domiciliares diariamente, sendo eles 

a ponte de ligação entre a população e unidade de saúde. Trazem informações 

importantes e favorecem o bem-estar físico, mental e social dos usuários. 

 

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

passo) 

 

Segundo o sistema de informação municipal VIVVER, os principais agravos de saúde 

da população adulta são: hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus, 
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obesidade, doenças respiratórias, doença hoste articular degenerativa e uso de drogas 

ilícitas na adolescência.  

 

A população atendida da ESF Tancredo Neves, com base no diagnóstico situacional 

tem:  317 hipertensos, 120 diabéticos e 19 pacientes de saúde mental. Possui 24 

crianças com idade de 0 a 1 ano e 117 crianças de 1 a 5 anos e aproximadamente 220 

adolescentes com idade de 10 a19 anos.  

 

Pautado na estimativa rápida (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018) os dados foram 

levantados através de coleta de dados primários, durante as visitas domiciliares 

realizadas pelos membros equipe de Saúde da Família. Nesse diagnóstico foram 

observados acentuado número de usuários de crack, álcool, cocaína, maconha entre 

os adolescentes. 

 

Dentro do tema escolhido, alguns critérios devem ser atendidos para que a pesquisa se 

justifique. Segundo Castro (apud MATTAR, 1994), esses critérios são: importância da 

redução de danos, originalidade e viabilidade. 

 

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

(segundo passo) 

 

Quadro 1:  Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade descrita à equipe de Saúde ESF Tancredo Neves, em 

Camanducaia, Minas Gerais, 2018 

Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção/ **** 

Adolescentes 

usuários  de drogas 

ilícitas 

Alta 10 Parcial 1 

Hipertensos Alta 10 Total 2 

Diabetes Média 5 Total 3 

Saúde Mental Média 5 Fora 4 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2018) 
* Alta, média ou baixa  
**Total de pontos distribuídos em “Urgência” deve totalizar 30  
*** Total, parcial ou fora 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Para conhecer inicialmente o perfil da população e identificar suas demandas e seus 

problemas, foram fundamentais os dados coletados na própria ESF Tancredo 

Neves, na Secretaria de Saúde de Camanducaia, assim como dados coletados 

durante a rotina de atendimento, durante as reuniões semanais de equipe com os 

demais componentes da ESF e também em conversas cotidianas. 

Tudo começa com a definição do diagnóstico situacional. No caso da ESF Tancredo 

Neves, após várias reuniões e discussões com a equipe de saúde da família 

percebe-se que os principais problemas são o uso de drogas licitas e ilícitas por 

adolescente, má adesão ao tratamento em caso de doenças crônicas como 

Hipertensão e Diabetes, não participação dos pacientes em seu próprio processo de 

tratamento e cuidados. 

De acordo com o Ministério da Justiça, alguns fatores de risco ou de proteção 

colaboram para o uso de drogas. Estes não são  determinantes, mas contribuem 

para aumentar ou diminuir a possibilidade da pessoa vir ou não a fazer o uso de 

drogas ( BRASIL, 2011). 

Para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD, 2006 apud BRASIL, 

2011, p.99) alguns dos fatores de risco que potencializam o uso de drogas são: 

Falta de oportunidades socioeconômicas para a construção de um projeto 
de vida; Existência de oportunidades de estudo, trabalho, lazer e inserção 
social que possibilitem ao indivíduo concretizar seu projeto de vida; Fácil 
acesso às drogas lícitas e ilícitas; Controle efetivo do comércio de drogas 
legais e ilegais; Permissividade em relação a algumas drogas; 
Reconhecimento e valorização, por parte da comunidade, de normas e leis 
que regulam o uso de drogas; Inexistência de incentivos para que o jovem 
se envolva em serviços comunitários; Incentivos ao envolvimento dos jovens 
em serviços comunitários; Negligência no cumprimento de normas e leis 
que regulam o uso de drogas. Realização de campanhas e ações que 
ajudem o cumprimento das normas e leis que regulam o uso de drogas.  

 

Devido à necessidade de uma maior atenção ao uso de álcool e drogas na 

adolescência, esse projeto proposto de intervenção se justifica através da visão de 

redução do uso de drogas por esses indivíduos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

Elaborar um plano de intervenção para intervir positivamente junto aos jovens 

usuários de drogas ilícitas atendidos pela ESF Tancredo Neves, em Camanducaia, 

2018  

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar jovens e familiares em situação de uso de drogas. 

• Realizar cadastro de jovens usuários de drogas na área  

• Realizar agendamento periódico desses jovens na UBS para 

acompanhamento 

• Promover palestras, reuniões com a comunidade sobre o impacto social do 

uso de drogas.  

• Propor alternativas de soluções sob a uma construção coletiva.  
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4 METODOLOGIA  

 

A elaboração do plano de intervenção para acompanhamento de adolescentes 

usuários de drogas deu-se em três etapas: diagnóstico situacional, revisão 

bibliográfica e elaboração de um plano de ação.   

A intervenção proposta para acompanhamento pela equipe Tancredo Neves, do 

município de Camanducaia, é para uma população de aproximadamente 220 

adolescentes com idade de 10 a19 anos.  

Inicialmente, foi realizado o diagnóstico situacional da área de abrangência da eSF 

Tancredo Neves, com identificação dos problemas de saúde mais prevalentes e 

priorização do problema. O plano teve, como fundamentação, os 10 passos do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018).  

Posteriormente, realizou-se uma revisão de literatura sobre o tema uso de drogas na 

adolescência, com pesquisa bibliográfica, do tipo revisão narrativa, considerando as 

revistas indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), bem como no acervo da 

Biblioteca Virtual do NESCON, manuais livros e demais textos científicos. 

Os descritores usados para identificação dos artigos foram:  Atenção Primária em 

Saúde, adolescente e drogas ilícitas.  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

A adolescência é considerada um fenômeno que ocorre na vida de qualquer ser 

humano, obtendo etapas de transformações do ponto de vista individual, biológico e 

psicológico. Esse é um período de grande impacto no desenvolvimento humano, e 

se molda como o principal momento ao consumo de drogas (GUIMARÃES et al., 

2019). 

Avaliando o crescimento do uso de álcool e drogas de modo geral, na sociedade em 

que esses adolescentes estão inseridos, há transtornos da dependência química. 

Atualmente, há uma preocupação do contexto social, familiar e acadêmico quanto ao 

grande número de crianças, adolescentes e jovens adultos que apresentam atitudes 

adictas. Considerando que a disponibilidade de drogas aumentou muito, esses 

indivíduos se tornam ainda mais vulneráveis ao consumo (SILVA; RODRIGUES; 

GOMES, 2015). 

O uso de drogas constitui um grave problema de saúde pública, com várias 

consequências que podem refletir nos jovens e em toda a sociedade. A adolescência 

é período em que o jovem é resistente a orientações, já que começa a se sentir 

capaz de agir com um adulto, tendo poder e controle sobre si mesmo. É um 

momento onde geralmente o jovem afasta-se da família e adere ao seu grupo de 

semelhantes. Trata-se de uma fase onde as influências surgem como inclusão, ou 

seja, o jovem só se sente pertencente se comungar das ações dos outros. Isso 

também é válido na questão das drogas. Ao entrar em contato com drogas nesse 

período de maior vulnerabilidade, expõe-se a inúmeros riscos. O contato do 

adolescente com a droga é um fenômeno mais frequente do que parece e, por sua 

complexidade, difícil de ser abordado e discutido, sendo por isso muitas vezes 

ignorado. (MARQUES; CRUZ, 2000).  

 

Um recente estudo identificou que o uso de drogas se inicia na adolescência na faixa 

etária de 12 a 14 anos, com maior prevalência no gênero masculino para o consumo 

de drogas ilegais. O álcool (39,6%), seguido do tabaco (10,2%) são as drogas de 
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maior consumo entre a população adolescente, seguidas de outras drogas ilícitas, 

com destaque para maconha (3,8%).  (CARLINI et al., 2010).  

 

Embora várias dessas dificuldades encontradas sejam temporariamente 

intransponíveis, tendo em vista a falta de recursos ou interesse das autoridades que 

gerenciam o sistema de saúde municipal, a proposta de mudanças na realidade 

desses jovens foi muito bem recebida e encontrou grande apoio e adesão por parte 

de todos os componentes da ESF Tancredo Neves. Tal receptividade talvez reflita o 

interesse e o comprometimento dos profissionais em aprimorar o processo de 

trabalho para melhorar a assistência aos pacientes. Porém, desde o início destacou-

se a consciência de que a grande rotatividade dos profissionais que compõem a 

equipe é um fator limitante para o sucesso de tentativa de mudanças.  

Em um estudo realizado, observou-se que o absenteísmo, evasão escolar, 

repetências e dificuldades de aprendizagem têm sido apontados como problemas 

associados ao uso de drogas. E esses adolescentes sofrem como consequência a 

menor participação no mercado de trabalho, problemas de saúde, sanções legais 

além de conflitos familiares e sociais (SOARES; FARIAS; MONTEIRO, 2019). 

A falta de suporte parental associado ao uso de drogas pelos responsáveis, atitudes 

permissivas dos mesmos perante o consumo e a incapacidade dos pais de controlar 

os filhos são fatores predisponentes à formação sacerdotal (PAIVA; RONZANI, 

2009). 

Em um estudo realizado para caracterizar os motivos que influenciavam 

universitários de uma instituição no Rio Grande do Norte ao consumo de álcool, 

observou-se que 32,04% consumiam por diversão, 18,53% por curiosidade, 13,89% 

por influência, 11,58% por estar em festas, 9,65% por entrosamento, 9,26% por 

vontade ou por gostar e 15,78% escolheram outros motivos (ARAÚJO et al., 2019). 

Observando esses dados podemos salientar que 90,74% dos usuários de álcool não 

o consomem por vontade ou por gostar, mas sim por outros motivos. Isso é de suma 

importância para que possamos compreender cada motivo e com isso agir 

precocemente. 
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Durante a adolescência é que ocorre a maior vulnerabilidade para experimentação e 

uso abusivo de drogas. Esses fatores podem estar relacionados a essa fase da vida, 

como a sensação juvenil de onipotência, o desafio à estrutura familiar e social, e a 

busca de novas experiências (ELICKER et al., 2015).  

No Brasil, o uso do tabaco por adolescentes é bastante prevalente e os fumantes 

têm maior risco de desenvolver diversos tipos de câncer, particularmente câncer de 

pulmão, e maior probabilidade de ocorrência de doenças cardíacas, acidente 

vascular encefálico e enfisema pulmonar. E além do tabaco também há consumo de 

álcool, e esse é um dos responsáveis pelo aumento das mortes no trânsito, 

principalmente na adolescência (ELICKER et al., 2015). 

Tendo em vista que o ambiente escolar ajuda na formação de cidadãos, seu espaço 

deve ser utilizado para implementar atividades que visam à prevenção e à ampliação 

de políticas públicas envolvendo o tema álcool e outras drogas direcionadas aos 

jovens. Entretanto, as escolas muitas vezes não possuem recursos para lidar com tal 

temática (SOUZA et al., 2015). 

A introdução do tema em escolas ajuda também a procura de jovens e familiares nas 

unidades de saúde. Onde um profissional capacitado, poderá orientar e acompanhar 

o jovem e a família a lidar e tratar a dependência. Com orientações de psicólogos e 

demais profissionais de saúde devidamente capacitados. 

O próprio Ministério da Saúde lançou, em 2015, um Guia para cuidado de pessoas 

usuárias de drogas com “o propósito de orientar os trabalhadores do SUS na 

construção de atendimentos integrais que conjuguem diversos níveis de atenção e 

formas de acolhimento, vínculo e tratamento para usuários e familiares” (BRASIL, 

2015, p.14). 

Os temas apresentados têm a intenção de qualificar a discussão de 
aspectos relacionados ao uso, ao abuso e à dependência de drogas, 
proporcionando o suporte necessário para a gestão do cuidado. As 
intervenções devem ter como norte a questão do uso abusivo de 
substâncias psicoativas enquanto um fenômeno complexo, que requer 
respostas intersetoriais; a redução de danos como estratégia e diretriz de 
gestão de cuidado; a preconização de ações voltadas para promoção da 
saúde, prevenção, tratamento e reabilitação social, com foco em superar o 
senso comum sobre os usuários de drogas e o fortalecimento da autonomia 
dos usuários para o exercício de sua cidadania e coesão social ( BRASIL, 
2015, p.14). 
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Esperamos, portanto, com ações educativas e de acolhimento, possibilitar ao 

usuário de drogas resgatar sua autonomia e fortalecer-se para afastar-se delas. 

 

Entretanto, a aplicação de tal proposta embasa em uma questão mais ampla, tendo 

em vista que esse problema não pode ser abordado apenas pela ESF. Ele requer 

envolvimento das áreas de educação, política e até mesmo de empresários locais. 

Falta também um interesse da população, que prefere não lidar com essa realidade, 

e age como se esse não fosse um problema seu.  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

A elaboração deste plano de intervenção se fundamentou no método do 

Planejamento Estratégico Situacional (PES) que propõe, a partir de seus 

fundamentos e método, o desenvolvimento do planejamento como um processo 

participativo (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

.  

6.1 Descrição do problema (terceiro passo) 

 

Foram consideradas as três fontes principais descritas no método: registros escritos 

existentes ou fontes secundárias com informantes-chaves e observação ativa da 

área.  

A partir do método de estimativa rápida, foram identificados os principais problemas 

da área de abrangência da ESF Tancredo Neves: tabagismo, alcoolismo, uso de 

drogas na adolescência e abuso de benzodiazepínicos. 

Foi feito um levantamento do número de adolescentes usuários de drogas ilícitas e o 

número encontrado foi de 34 cadastrados com 10 a 19 anos, usuários de drogas 

ilícitas. Entretanto, desde o início de minha atuação na ESF, poucos adolescentes 

procuraram por ajuda na UBS e grande parte dos atendimentos a tais pacientes foi 

realizada na busca ativa quando os familiares dos mesmos solicitavam atendimento 

para esses jovens.   

Conforme explicitam Araldi et al. (2012, p. 143) diversas escolas não têm estratégias 

sistematizadas de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas bem como 

carecem de diálogo com as famílias e destas com a escola visando superar os 

entraves no que tange ao uso de drogas. “O trabalho preventivo deve estar 

vinculado a uma proposta abrangente, no qual o uso de drogas deve ser discutido 

em um contexto mais amplo de saúde”.  
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6.2 Explicação do problema (quarto passo) 

 

Dentre os problemas levantados, em reunião da equipe estabeleceu-se como 

prioridade o uso de drogas ilícitas na adolescência, visto a importância do problema, 

o caráter de urgência relativa do mesmo e a violência gerada por esses problemas 

no município de Camanducaia. 

Após a identificação dos problemas, foi realizada uma seleção e priorização dos 

problemas que seriam possivelmente enfrentados. Os problemas identificados foram 

colocados em ordem crescente de prioridade, tendo em vista sua 

importância/magnitude, o caráter de urgência do problema e a capacidade de 

enfrentamento do problema.  

O problema de saúde desses jovens está, principalmente, relacionado à 

socialização, problemas com a família onde a maioria tenta ocultar problemas de 

agressões, muitos apresentam doenças infectocontagiosas, tuberculose ,hepatite 

entre outras.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

Foi realizada uma análise capaz de destacar, dentre as várias causas, as que são 

consideradas mais importantes no contexto da comunidade e, por consequência, 

aquela que devem ser priorizadas.  

 Os nós críticos, de acordo com Toni (2004, p. 5) se referem à: 

 

Identificação, seleção e priorização de problemas, bem como o debate 
sobre as causas, sintomas e efeitos estamos prontos para desenhar o 
conjunto de ações ou operação necessárias e suficientes para atacar as 
causas fundamentais dos problemas. 

 

Os nós críticos que estão relacionados à socialização entre os jovens bem 

como a estrutura familiar estão descritas a seguir: 

• Uso de drogas ilícitas por adolescentes; 

• Aumento da violência por conta do consumo de drogas; 

• Falta de capacitação da equipe da ESF sobre a temática do uso de drogas;  

• Falta de Programas de prevenção ao consumo de drogas;  
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• Falta de estrutura familiar contribui para a dependência. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

Esta etapa do Projeto tem como objetivo integrar todos os profissionais que 

compõem a equipe da ESF, buscando o apoio também dos educadores 

pertencentes às diversas instituições escolares da comunidade e também da 

Secretaria de Promoção Social através dos coordenadores das políticas públicas, da 

saúde mental e da criança e do adolescente.  

A organização dos temas a serem tratados com os adolescentes deve ser 

pautada em situações práticas e reais, os quais devem também ter característica de 

promoção de autoconhecimento por parte dos jovens, de forma a possibili tar 

momentos de reflexão respaldada na ação.  

 
O Momento Tático-Operacional é o momento de fazer, de decidir as coisas, 
de finalmente agir sobre a realidade concreta. É quando tudo se decide e 
por isso do ponto-de-vista do impacto do plano é o momento mais 
importante. Neste momento é importante debater o sistema de gestão da 
organização e até que ponto ele está pronto para sustentar o plano e 
executar as estratégias propostas. Para garantir uma resposta positiva será 
preciso acompanhar a conjuntura detalhadamente e monitorar não só o 
andamento das ações propostas, mas também a situação dos problemas 
originais. Deve-se reavaliar criticamente todo o processo interno de tomada 
de decisões, o sistema de suporte à direção, como os sistemas de 
informações, devem ser revistos e reformulados. Outros temas vitais neste 
momento são a estrutura organizacional, o fluxo interno de informações, a 
coordenação e avaliação do plano, o sistema de prestação de contas, as 
ferramentas gerenciais existentes e necessárias e finalmente a forma, 
dinâmica e conteúdo da participação democrática na condução do plano. 
Não podemos esquecer que o planejamento estratégico só termina quando 
é executado, é o oposto à visão tradicional do “plano-livro” que, separando 
planejadores dos executores, estabelecia uma dicotomia insuperável entre o 
conhecer e o agir (TONI, 2004, p.6). 

 

Uribe, Testa e Matus (1992) resumem como momento de conhecer a situação 

atual, procurando identificar, priorizar e analisar seus problemas, com a visão de 

cada ator. No momento explicativo busca-se realizar a análise situacional da saúde. 

O plano de intervenção será implantado na ESF Tancredo Noves, observando 

os cinco nós críticos apurados, conforme apresentados com respectivas operações, 

produtos, resultados, recursos e responsáveis nos quadros 2, 3, 4, 5 e 6. 
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Quadro 2: Desenho das operações criadas sobre o “nó crítico 1” do problema “Uso 
de drogas ilícitas por adolescentes” na população sob responsabilidade da ESF 
Tancredo Neves em Camanducaia-MG. 

Nó crítico 1 Uso de Drogas ilícitas por adolescentes 

Operações 
Levantamento situacional dos adolescentes em risco/uso de drogas 
 

Projeto 
Adolescente Vivo 

Resultados 
esperados 

• Mapear a  comunidade com destaque para conhecimento do 
número de adolescentes; 

• Levantar o nível sócio demográfico dos jovens entre 10 e 19 anos 
de idade; 

• Levantar quem são os jovens usuários de drogas. 

Produtos 
esperados 

• Banco de dados fidedigno com a realidade da comunidade; 

• Grupos de conversa periódicos com a Equipe da ESF para 
discussão e elaboração de Programas; 

• Parcerias com as escolas da comunidade; 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Computador, ferramenta Excel, local para 
discussão/elaboração dos programas 
Cognitivo: equipe capacitada para coleta de dados (Agentes 
Comunitários de Saúde – ACS). 
Financeiro: Sem custo. 
Político: Equipe da ESF e Secretaria de Saúde do Município.  

Recursos 
críticos 

Político: efetivar parceria entre ESF e Secretaria da Saúde do 
município. 
Financeiro: Sem custo. 
Motivação: favorável 

Controle dos 
recursos críticos 

Financeiro: Sem custo 
Motivação: Favorável 

Ações 
estratégicas 

• Elaboração de Plano de Ação e apresentação do projeto para 
Secretaria da Saúde e Dirigentes das escolas, mostrando os 
benefícios que o projeto poderá trazer para a população; 

• Roda de Conversa com equipe ESF sobre os objetivos do projeto; 

• Convocação dos ACS. 

Prazo 
 
Apresentação do projeto: dois meses 
Grupos de Conversa: uma vez até o término do projeto 
Convocação dos ACS: Imediatamente após aprovação pela 
Secretaria da Saúde 

 

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 
das ações 

 
Médico, enfermeiro e toda equipe de saúde além dos 
integrantes da secretaria de saúde 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
ações 

• Planilha dos dados colhidos; 

• Check list dos dados e confrontamento com dados da população 
local. 
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Por meio deste projeto, espera-se o real diagnóstico do problema com o uso de 

drogas ilícitas entre os adolescentes sob responsabilidade da ESF Tancredo Neves. 

Desta forma, a equipe terá uma importante ferramenta para a formulação das 

estratégias a serem traçadas para os demais nós críticos. Comporão os dados 

informações como: Idade dos adolescentes, grau de instrução, situação escolar, 

estrutura e renda familiar, interesse por atividades, etc. 

 

O projeto buscará traçar o perfil sócio demográfico destes jovens, situação escolar, 

grau de risco para o uso de drogas ilícitas e situação da estrutura familiar. 

 

A metodologia do Planejamento Estratégico Situacional - PES -, proposta por Carlos 

Matus, “propõe identificar e intervir sobre problemas de saúde da população, cuja 

delimitação resulta de negociação e consenso entre distintos modos de entender a 

saúde” (TEIXEIRA; PAIM, 1995 apud KLEBA; KRAUSER; VENDRUSCOLO, 2011).  

 

Uma concepção de “situação”: 

Um conjunto de problemas, identificados, descritos e analisados na 
perspectiva de um determinado ator social”... “Admitindo a pluralidade de 
“planejamentos”, isto é, o reconhecimento de que todos os atores sociais 
planejam (mesmo que não escrevam planos), isto é, tomam decisões e 
estabelecem cursos de ação voltados à consecução de seus objetivos. 
(TEIXEIRA ; PAIM, 2000, p. 69) 

 

No setor da saúde, o planejamento tem papel vital para o direcionamento de ações 

visando atingir ou alcançar um resultado previamente escolhido. Portanto, esse 

processo não se resume a um conjunto de intenções ou à tomada de decisões em si 

(VIEIRA, 2009).  

Dessa forma, por meio do levantamento destes dados, a ESF terá um panorama do 

público que irá trabalhar e através dele, poderá traçar estratégias que atinja os 

objetivos dos programas a serem desenvolvidos. 

Será utilizada a pesquisa-ação que se refere a “um tipo de pesquisa com base 

empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação” 

(THIOLLENT, 1985, p. 14).  
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Nesse sentido, Gil (2010, p. 42) afirma que se trata de uma “metodologia para 

intervenção, desenvolvimento e mudança no âmbito de grupos, organizações e 

comunidades” 
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Quadro 3: Desenho das operações criadas sobre o “nó crítico 2” do problema 
“Aumento da violência por conta do consumo de drogas” na população sob 
responsabilidade da ESF Tancredo Neves em Camanducaia-MG. 

Nó crítico 2 Aumento da violência por conta do consumo de drogas 

Operações 
Reduzir a violência por meio da informação à população jovem sobre 
seus direitos à educação e oportunidades de trabalho 

Projeto 
Direito do Jovem 

Resultados 
esperados 

• Levar a informação para 100% dos jovens da comunidade; 

• Encaminhar jovens para oportunidades de emprego e educação. 

Produtos 
esperados 

• Parceria com Escolas;  

• Parcerias com Conselho Tutelar, empresários e Secretaria de 
Promoção Social. 

• Rodas de conversas com os jovens 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Local para reuniões com os parceiros do projeto e espaço 
coletivo para rodas de conversas com os jovens; material áudio visual, 
panfletos; 
Cognitivo: Equipe Conselho Tutelar, Instituições participantes do 
Projeto Jovem Aprendiz 
Financeiro: Custo cartazes e panfletos. 
Político: Equipe da ESF, Secretaria de Educação e Secretaria de 
Saúde. 

Recursos 
críticos 

Cognitivo: efetivar parcerias 
Financeiro: Custo material áudio visual e panfletos. 
Motivação: favorável 

Controle dos 
recursos críticos 

Financeiro: Equipe ESF/Secretaria de Saúde 
Motivação: Favorável 

Ações 
estratégicas 

• Elaboração de Plano de Ação e apresentação do projeto para 
Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar e 
Instituições participantes do Projeto Jovem Aprendiz; 

• Preparo material áudio visual (vídeos e cartazes) para melhor 
entendimento e acompanhamento pelos jovens; 

• Roda de Conversa entre equipe ESF jovens sobre as 
oportunidades. 

Prazo 
 
Apresentação do projeto: dois meses 
Preparo material: dois meses 
Roda de Conversa: uma vez ao mês com início após parcerias e 
confecção material áudio visual. 

 

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 
das ações 

 
Médico, enfermeiro e toda equipe de saúde além dos 
integrantes da secretaria da Educação 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
ações 

• Verificar com Secretaria de Educação a assiduidade dos alunos 
nas aulas; 

• Verificar com instituições participantes, os resultados alcançados 
pelos jovens. 
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Para diminuir a violência na comunidade por conta do uso de drogas por 

adolescentes, este projeto tem o objetivo de firmar parcerias com a Secretaria de 

Promoção Social, Secretaria de Educação e empresários, buscando inserir os jovens 

no programa Jovem Aprendiz. Será de responsabilidade da ESF a articulação do 

projeto e a campanha para informação e conscientização da população. 

 

De acordo com a Constituição Brasileira, no artigo 227, é assegurada a proteção 

integral à criança e ao adolescente: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão." (BRASIL, 1990, s.p.). 

 

Com a criação da Secretaria Nacional da Juventude no ano de 2005, as 

necessidades e particularidades dos jovens passaram a ser reconhecidas, tendo 

seus direitos garantidos por lei. Entre os principais desafios que o jovem no Brasil 

está o desemprego, a educação e a segurança. Porém, para o enfrentamento 

desses desafios é preciso que a juventude esteja saudável, educada, produzindo e 

engajada, podendo dessa forma quebrar um ciclo de pobreza e deixando de estar 

exposta às grandes vulnerabilidades sociais (BRASIL, 2013). 

 

De acordo com o ECA – Estatuto da Criança e Adolescente: 

Art.16. O direito à profissionalização e à proteção no trabalho dos 
adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos de idade será 
regido pelo disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e em leis específicas, não se aplicando o previsto 
nesta Seção (BRASIL, 1990, s.p.) 

A aprendizagem é um contrato regido pela CLT em caráter especial e com tempo 

pré-determinado. Por isso há registro na carteira de trabalho e as empresas podem 

realizar descontos, como vale-transporte. O programa é destinado para jovens entre 

14 e 24 anos incompletos, que estão cursando ensino fundamental, médio ou já 

concluíram. A Lei da Aprendizagem (Lei Nº 10097/2000) é única medida pública que 

combate a evasão escolar e o trabalho infantil (CIEE, 2019). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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Quadro 4: Desenho das operações criadas sobre o “nó crítico 3” do problema “Falta 
de capacitação da equipe da ESF sobre a temática do uso de drogas; ”na população 
sob responsabilidade da ESF Tancredo Neves em Camanducaia-MG. 

Nó crítico 3 Falta de capacitação da equipe da ESF sobre a temática do 
uso de drogas 

Operações • Levantamento das deficiências técnicas da equipe da ESF; 

• Implantação de Educação Continuada na equipe. 

Projeto 
Programa profissional Capacitado 

Resultados 
esperados 

• Equipe ESF com maior preparo técnico e domínio sobre os 
cuidados com adolescentes usuários de drogas; 

• Melhora na qualidade do atendimento á população; 

• Credibilidade do trabalho técnico desenvolvido pela equipe; 

• Melhora na rotina da Unidade de Saúde 

Produtos 
esperados 

• Contratação de 1 Psicólogo; 

• Encaminhamento de jovens usuários de drogas para os serviços 
do CAPSAD; 

• Atendimento qualificado para o problema do uso de drogas; 

• Diminuição do uso de drogas por adolescentes. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: Local para desenvolvimento dos treinamentos e material 
didático. 
Cognitivo: equipe capacitada (Equipe CAPSAD); 
Financeiro: Deslocamento equipes CAPSAD/ESF;Salário Psicólogo. 
Político: Equipe da ESF e Secretaria de Saúde do Município; 
CAPSAD.  

Recursos críticos 
Político: efetivar parceria entre ESF, Secretaria da saúde do 
município e CAPSAD; 
Financeiro: verbas para aquisição de material didático, audiovisual e 
folhetos, locomoção equipes. 
Motivação: favorável 

Controle dos 
recursos críticos 

Político: Secretaria da Saúde; 
Financeiro: Secretaria Municipal de Saúde; 
Motivação: Favorável 

Ações estratégicas • Elaboração de Plano de Ação e apresentação do projeto para 
Secretaria de Saúde e CAPSAD sobre a necessidade da 
capacitação da equipe da ESF; 

• Cooperação da equipe da Unidade com relação aos horários 
reservados para capacitações– remanejamento de atividades; 

•  Readequação de atividades – Comunicação aos usuários. 

Prazo • Levantamento dificuldades técnicas: um mês 

• Capacitação Contínua – início em até seis meses – duração por 
tempo indeterminado. 

Responsável (eis) 
acompanhamento 

das ações 

Médico, Psicólogo, enfermeiro e toda equipe da ESF e 

Secretaria da Saúde. 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das ações 

• Avaliação por meio da demanda/rotina da Unidade de Saúde; 

• Avaliações periódicas – no final de cada capacitação e 
semestralmente com conteúdo ministrado no período. 
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O nó crítico 3 refere-se à falta de preparo e capacitação técnica da equipe sobre a 

temática do uso de drogas. Desse modo, torna-se essencial o trabalho de um 

profissional da área para nortear e alavancar o projeto. O psicólogo seria, para este 

nó crítico, essencial no desenvolvimento das atividades a serem trabalhadas com os 

adolescentes. 

Por meio dos conhecimentos de um psicólogo, juntamente com a parceria com o 

CAPSAD, a equipe poderá receber melhor direcionamento das condutas a serem 

realizadas na ESF. 

Dessa forma, podem-se dirigir esforços para o entendimento dos aspectos 

psicossociais envolvidos no uso abusivo de álcool e outras drogas entre os jovens e 

nesse momento entra a equipe multiprofissional da ESF para contribuir com 

fortalecimento de políticas de saúde e educação que pretendam concorrer para a 

promoção de uma vida mais saudável entre adolescentes. Porém, é importante 

ressaltar que a própria equipe deve ampliar os conhecimentos, pois lida, 

cotidianamente, com os desafios impostos pela questão das drogas em nossa 

sociedade.  

De acordo com Aberastury (1980), a adolescência é como “um momento crucial na 

vida do homem, constituindo etapa decisiva de um processo de desprendimento”, 

destacando neste período sentimentos de contradição, confusão e dor, tornando, em 

sua concepção, a adolescência o momento mais difícil da vida do homem.  

Os adolescentes são particularmente susceptíveis às ofertas de droga (DUPONT, 

1987) devido à inerente pressão do grupo ao qual está vinculados (ALBERTS et al., 

1992), o afastamento da família ao longo do fenômeno de “experimentar” o sentir-se 

adulto e, além disso, o fator “vulnerabilidade”, característico da adolescência, torna 

maior a chance do consumo de drogas.  

 

Esclarecem Scivoletto e  Morihisa (2001), que há consenso no meio científico de que 

ouso e abuso de substâncias psicotrópicas é multifatorial (dimensão biopsicossocial) 

e que os principais fatores envolvidos são: curiosidade, obtenção de prazer, 

influência do grupo, pressão social, isolamento social, baixa autoestima e dinâmica 

familiar. 
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Quadro 5: Desenho das operações criadas sobre o “nó crítico 4” do problema “Falta 
de Programas de prevenção ao consumo de drogas; ”na população sob 
responsabilidade da ESF Tancredo Neves em Camanducaia-MG. 

Nó crítico 4 Falta de Programas de prevenção ao consumo de drogas 

Operações • Campanhas de prevenção para o uso de drogas 
. 

Projeto 
Programa “Jovem Limpo” 

Resultados 
esperados 

• Jovens conscientes sobre os problemas e malefícios com uso de 
drogas; 

• Jovens usuários que aceitem tratamento; 

• População orientada e atenta sobre o consumo de drogas por 
adolescentes. 

Produtos 
esperados 

• Campanha nas Escolas; 

• Campanhas nas redes sociais; 

• Encontros quinzenais com jovens da comunidade; 

• Promoção de gincanas educativas entre os jovens 

Recursos 
necessários 

Estrutural: 

• Espaços coletivos em escolas da comunidade;  

• Espaço coletivo na ESF para realização dos encontros 
com os jovens; 

• Rede social. 
Cognitivo: Psicólogos CAPSAD, Secretaria de Saúde; 
Financeiro: Deslocamento equipes para as escolas; material 
áudio visual e panfletos. 
Político: Equipe da ESF e Secretaria de Saúde do Município; 
CAPSAD.  

Recursos 
críticos 

Financeiro: verbas para aquisição de material didático, 
audiovisual e folhetos, locomoção equipes. 
Motivação: favorável 

Controle dos 
recursos críticos 

Financeiro: Secretaria Municipal de Saúde; 
Motivação: Favorável 

 

Ações 
estratégicas 

• Plano de Ação para apresentação de palestras nas escolas;  

• Parceria com Psicólogos para elaboração de atividades lúdicas com 
os jovens da comunidade. 

Prazo • Elaboração do projeto: dois meses 

• Início do Programa em até seis meses 

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 
das ações 

Médico,  

enfermeiro e  

Psicólogos 

 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
ações 

• Enquete nas escolas avaliadas; 

• Acompanhamento dos jovens participantes das campanhas. 
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Este projeto visa elaborar campanhas educativas e de conscientização sobre os 

malefícios do uso de drogas. Para maior abrangência do público alvo (adolescentes), 

serão feitas parcerias com a Secretaria de Educação para que as campanhas sejam 

levadas para dentro das escolas. Desse modo, todos os jovens em idade escolar 

poderão participar do programa. 

As campanhas de conscientização são o conjunto de ações na promoção de apoio a 

iniciativas de solidariedade e de promoção à vida. Tem como objetivo promover a 

vida, despertando a consciência sobre o cuidado com a saúde do corpo e da terra. 

A promoção da saúde do adolescente é objeto de debates, tanto na área acadêmica 

como nas instituições de saúde e educação. A principal preocupação é no sentido 

de estimular nos adolescentes comportamentos e estilos de vida saudáveis que 

insiram no eixo de motivação para o autocuidado (CAVALCANTE; ALVES; 

BARROSO, 2008).  

A prevenção mostra-se como uma das formas mais eficazes de lidar com o uso e o 

abuso de drogas, principalmente entre os adolescentes. A precaução não deve se 

limitar a ações isoladas, mas desenvolver-se em todas as frentes, enfatizando-se a 

orientação e mobilização desses adolescentes, enfocando ações de redução de 

danos, reabilitação e socialização desses jovens (CAVALCANTE; ALVES; 

BARROSO, 2008). 
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Quadro 6: Desenho das operações criadas sobre o “nó crítico 5” do problema “Falta 
de estrutura familiar contribui para a dependência química” na população sob 
responsabilidade da ESF Tancredo Neves em Camanducaia-MG. 

 

A configuração de um ambiente favorável à adoção de comportamentos prejudiciais 

à saúde pelos jovens, como o consumo de álcool e drogas é influenciada por uma 

série de fatores, sendo a família um dos mais importantes (GUO et al., 2001). 

 

Conforme Soares, Salvetti e Ávila (2003), o uso de drogas foi frequentemente 

problematizado pelos coordenadores, associando-o à falta de lazer e às condições 

Nó crítico 5 Falta de estrutura familiar contribui para a dependência 
química. 

Operações • Visitas periódicas às famílias em situação de risco 
. 

Projeto 
Família Participativa 

Resultados 
esperados 

• Levantamento da estrutura familiar da comunidade; 

• Entrosamento entre ESF e famílias. 

Produtos 
esperados 

• Participação da família tanto na orientação quanto no 
encaminhamento do jovem para as atividades da ESF; 

• Grande participação de jovens nos programas da ESF. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: ACS 
Cognitivo: Psicólogo e ACS; 
Financeiro: sem custos 
Político: Equipe da ESF e Secretaria de Saúde do Município; 
CAPSAD.  

 

Recursos 
críticos 

Político: Parceria CAPSAD. 

 
Motivação: favorável 

Controle dos 
recursos críticos 

 
Político: Secretaria Municipal de Saúde; 
Motivação: Favorável 

 

Ações 
estratégicas 

• Plano de Ação para nortear visita dos ACS. 

Prazo • Elaboração do projeto: dois meses 

• Início do Programa em até seis meses 

Responsável (eis) 
pelo 

acompanhamento 
das ações 

Psicólogos e ACS. 

Processo de 
monitoramento e 

avaliação das 
ações 

• Avaliação dos relatórios de visitas; 

• Relato dos ACS. 
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de vida dos jovens, enquanto o etilismo foi considerado de maneira específica, 

relacionado mais frequentemente aos pais dos alunos. Portanto, o grupo social em 

que os jovens estão inseridos parece contribuir para a adoção desse hábito. 

 

A convivência dos familiares com o usuário, como uma via de mão dupla, também é 

afetada na medida em que a dependência química evolui e se desenvolve. Estudos 

evidenciam que esposas de maridos dependentes de álcool apresentam sofrimento 

e um apelo para uma vida de resignação e sacrifícios acompanhada por sentimentos 

de solidão, frustrações e tristezas em virtude da deficiência desses maridos no 

exercício do papel de pai e esposo (TOBO; ZAGO, 2005  apud ARAGÃO et al., 

2009).  

 

Analisando a dependência química sob o aspecto de que o núcleo familiar do 

dependente também sofre graves danos psicológicos, percebe-se que não só o 

usuário de drogas necessita de tratamento, mas também todas as pessoas que 

convivem com ele. 

 

Silva (2001), explica que apesar da instituição familiar ter uma história antiga, 

somente a partir da década de 1950, passou a constituir uma área de interesse da 

psicologia, contribuindo para o desenvolvimento da psicoterapia familiar como 

abordagem de tratamento de problemas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao término deste Plano de Intervenção realizado na ESF Tancredo Neves no 

município de Cambuí-MG, verifica-se que o problema com o uso de drogas é uma 

questão de saúde pública e atinge grande parcela dos jovens da comunidade.  

Foram identificados, neste trabalho, cinco nós críticos, para os quais foram 

desenvolvidas estratégias para sanar, ou, pelo menos, diminuir as dificuldades 

existentes para a promoção da saúde na comunidade. 

Os objetivos propostos foram atingidos, pois foi elaborado um Plano de Intervenção 

que irá atender jovens usuários de drogas ilícitas atendidos pela ESF. As ações 

deste plano permitirão identificar e cadastrar jovens e familiares em situação de uso 

de drogas e serão acompanhados periodicamente por profissionais capacitados. 

Serão realizadas campanhas, palestras e encontros lúdicos e reuniões com a 

comunidade sobre o impacto social do uso de drogas.  

Entende-se que para o sucesso do Plano, a parceria com as Secretarias de Saúde, 

Promoção Social e Educação são essenciais para o sucesso do projeto. 

Espera-se que as estratégias desenvolvidas em grupo irão propiciar a todos os 

envolvidos a aproximação de realidades, por meio da troca de experiências e 

vivencias entre profissional e usuário do serviço.  

Observou-se, também, que as práticas educativas são estratégias necessárias para 

a efetiva promoção da saúde na comunidade, e nesse contexto, os profissionais 

necessitam de constante qualificação e aperfeiçoamento de suas práticas, a fim de 

promover a saúde de forma integral e universal. 

Diante disso, mesmo se tratando de um tema amplo e complexo, a necessidade de 

mudança é notável, e as pequenas iniciativas que estão sendo praticadas têm 

levado a uma maior reflexão dos usuários da ESF e dos envolvidos (adolescentes e 

familiares). Espera-se que com a continuidade do projeto e o envolvimento das 

outras esferas o número de adolescentes usuários de álcool e/ou drogas reduza, 

mesmo que em longo prazo, na cidade de Camanducaia.  
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