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RESUMO 

 

A equipe da Estratégia da Saúde da Família 3 da Unidade Básica de Saúde Viva 
Melhor, em Tiradentes, Mina Gerais, é composta por cinco Agentes Comunitárias de 
Saúde, um enfermeiro, um médico, uma dentista, uma auxiliar de dentista e duas 
faxineiras. Este estudo se justifica pelo alto número de jovens que fazem uso de 
drogas ilícitas em sua área de abrangência. O presente trabalho tem como objetivo 
elaborar um plano de intervenção para a redução do uso de drogas ilícitas pelos 
adolescentes da área de abrangência da Estratégia da Saúde da Família 3 da Unidade 
Básica de Saúde Viva Melhor, em Tiradentes, Minas Gerais. Para a realização do 
Plano de Intervenção foi feita uma pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual em 
Saúde e nos documentos do Ministério da Saúde sobre o tema. O projeto de 
intervenção foi construído, seguindo os passos do Planejamento Estratégico 
Situacional. Espera-se, a partir da implantação da intervenção aqui proposta, alcançar 
a redução do número de adolescentes usuários de drogas e que estes tenham um 
futuro promissor, buscando carreiras profissionais prósperas, melhorando assim os 
indicadores sociais.  
 

 

Palavra Chave: Estratégia da Saúde da Família; Adolescente; Drogas Ilícitas 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The Family Health Strategy 3 team at the Basic Unit of Saúde Viva Melhor, in 
Tiradentes, Mina Gerais, is composed of five Community Health Agents, a nurse, 
a doctor, a dentist, a dental assistant and two cleaning women. This study is 
justified by the high number of young people who use illegal drugs in their area of 
coverage. This work aims to develop an intervention plan to reduce the use of illicit 
drugs by adolescents in the area covered by the Family Health Strategy 3 of the 
Basic Unit of Saúde Viva Melhor, in Tiradentes, Mina Gerais. To carry out the 
Intervention Plan, a bibliographic search was made in the Virtual Health Library and 
in the Ministry of Health documents on the subject. The intervention project was 
built, following the steps of Situational Strategic Planning. It is expected, from the 
implementation of the intervention proposed here, to achieve a reduction in the 
number of adolescent drug users and that they have a promising future, seeking 
prosperous professional careers, thus improving social indicators 
 

Keywords: Family Health Strategy. Adolescent; Illicit Drugs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município. 

 

Tiradentes é um município mineiro com uma população de 6961 habitantes de 

acordo com o último censo de 2010 e uma área de unidade territorial de 83,07 Km2 

(IBGE, 2020). Localiza-se junto à Serra de São José, na margem direita do Rio das 

Mortes e encontra-se a 192 km de distância da capital Belo Horizonte e faz limites 

com os municípios de Coronel Xavier Chaves, Prados e São João del Rei. 

Devido a história da cidade, tornou-se, desde alguns anos um importante ponto 

turístico de Minas Gerais, sendo uma das principais fontes de renda da cidade o 

turismo. Contudo, a renda per capita do município é baixa. Em 2016, o salário médio 

mensal era de 1,5 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 32.4%. Na comparação com os outros municípios do estado, 

ocupava as posições 602 de 853 e 21 de 853, respectivamente. Já na comparação 

com cidades do país todo, ficava na posição 4645 de 5570 e 360 de 5570, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, tinha 29.6% da população nessas condições, o que o 

colocava na posição 776 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 4751 de 

5570 dentre as cidades do Brasil (PREFEITURA DE TIRADENTES, 2020a). 

Na saúde, a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 12.20 para 1.000 

nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0.4 para cada 1.000 

habitantes no ano de 2017. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas 

posições 386 de 853 e 421 de 853, respectivamente. Quando comparado a cidades 

do Brasil todo, essas posições são de 2535 de 5570 e 3606 de 5570, respectivamente 

Brasil (PREFEITURA DE TIRADENTES, 2020b). 

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

 

Na cidade de Tiradentes, o sistema de saúde é bem integralizado, uma vez que 

a secretaria de saúde do munícipio coordena tanto as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sempre apoiando em buscas 
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para que haja uma melhora da equipe de profissionais, da infraestrutura dos locais e 

também sempre que possível conseguem que haja uma melhora nos equipamentos. 

O atendimento realizado tanto na UBS como na UPA é um atendimento voltado 

para o paciente, dando a eles uma maior possibilidade de se comunicar e expressar 

tudo o que sente para que a resolutividade do caso seja mais eficiente. 

Na atenção primária, o município conta com três equipes da Estratégia Saúde 

da Família (ESF), sendo que a cobertura chega a 100 % da população. Suas ações 

têm como eixo central a promoção e proteção à saúde da comunidade, de forma 

individual ou coletiva, visando o bem-estar do indivíduo, tanto na prevenção de 

doenças como no tratamento das mesmas e na reabilitação. 

Os encaminhamentos dos casos necessários são para o ponto de referência 

mais próximo que é São João Del Rei. 

 

1.3 Aspectos da comunidade 

 

Grande parte das famílias vivem com a renda do turismo local, as demais 

famílias trabalham na cidade em bares ou restaurantes e tem em média um salário 

mínimo de renda mensalmente. Entretanto, mesmo com a renda média, as moradias 

estão em bom estado de conservação, há uma coleta de lixo três vezes por semana, 

juntamente com ótimas condições de saneamento básico, fazendo com que a taxa de 

doenças infectocontagiosas na área seja baixíssima. 

As crianças da comunidade, devido ao fato de seus responsáveis terem que 

trabalhar, são levadas para as creches, passando o dia e sendo bem cuidadas pelas 

cuidadoras. Houve recentemente um surto de Síndrome Mão Pé Boca, mas houve as 

orientações necessárias e a UBS conseguiu diminuir significativamente os casos. 

Por ser um ponto turístico, a prefeitura se preocupa muito com o cuidado para 

com a cidade. Dessa maneira, a cidade tem coleta seletiva de lixo três vezes na 

semana, varredores de rua todos os dias, diversas cestas de lixo em locais 

estratégicos da cidade. Além disso, a cidade possui saneamento básico em todos os 

bairros, sendo o esgoto tratado em uma pequena estação de tratamento local e 

depositado após limpo, no Rio das Mortes que atravessa a cidade.  

As escolas e creches são bem distribuídas pela cidade, atendendo todo o 

público que necessita. Muitas atividades de âmbito social são criadas pelas escolas e 
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creches, fazendo com que crianças e adolescentes se englobem em um contexto 

social importante e valorizando o seu papel dentro da sociedade em que vivem.  

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Viva Melhor 

 

A UBS Viva Melhor está localizada na Avenida Governador Israel Pinheiro, n° 

411, Estação; que facilita o acesso para todos da área de abrangência, sendo bem 

estruturada e bem qualificada para que haja um atendimento adequado. Preza-se 

sempre por passar informações importantes para os usuários, enquanto estão 

esperando as consultas. Por isso, tem muitos cartazes espalhados, enfatizando a 

importância de medidas para prevenção de doenças tendo assim, uma fonte de 

promoção a saúde dentro do recinto. A equipe tem uma boa relação entre si pois 

vários trabalhos são feitos de forma integrativa e horizontal para que possa dar total 

atenção e cuidado aos pacientes. Somado a isso, a efetividade do trabalho, mesmo 

que as vezes tenha algumas intercorrências, é significativo para a comunidade de 

abrangência.  

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família 3 da Unidade Básica de Saúde Viva Melhor 

 

A equipe da Estratégia da Saúde da Família 3 da Unidade Básica de Saúde 

Viva Melhor é composta por cinco Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), um 

enfermeiro, um médico, uma dentista, uma auxiliar de dentista e duas faxineiras. 

Todos trabalham em uma boa harmonia fazendo com que o fluxo diário da unidade 

renda bem, conseguindo de uma forma organizada atender todos os pacientes, fazer 

todas as visitas, fazer as reuniões semanais, marcar consultas, fazer curativos e de 

uma forma geral atender todas as necessidades que a comunidade nos propõe. 

Em relação aos determinantes sociais de saúde, no último ano, notou-se um 

acentuado nível de desemprego devido a questões políticas que atingiram tanto a 

região como grande parte da população brasileira. 

 

1.6 O funcionamento da Equipe 3. 
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A Unidade de Saúde funciona das 7:00 horas às 17:00 horas e, para tanto, é 

necessário que a equipe trabalhe em harmonia. Esse fato tem sido um dos motivos 

para um bom rendimento da UBS. Existe uma solicitação para que esta fique aberta 

até as 22 horas, entretanto, é inviável devido à grande sobrecarga do dia e devido já 

ao cumprimento do horário de 8 horas diárias. Essa demanda se justifica, devido 

muitas pessoas trabalharem até mais tarde e não conseguirem marcar as consultas 

durante o horário de funcionamento. 

A equipe 3 se divide bem para atender a demanda da micro área. Pela manhã 

algumas ACS saem para as visitas domiciliares. Tanto as ACS quanto todos os outros 

integrantes da ESF fizeram um curso sobre visita domiciliar da Universidade Aberta 

do SUS (UNASUS) com isso aprenderam que é de grande importância sempre se 

preocupando com a atualização das fichas de visita domiciliar e fazer um bom 

atendimento, visando sempre as condições físicas e habitacionais da população. Há 

quatro meses iniciou um projeto de grupo de hipertensos que infelizmente não deu 

uma repercussão boa devido a não adesão da comunidade. 

 

1.7 O dia a dia da equipe 3 

 

Durante a manhã as ACS se dividem para fazer as visitas domiciliares e ficar 

na unidade para fazer a marcação de consultas, tanto médicas como odontológicas. 

A médica começa o atendimento às 8:00 horas, juntamente com a dentista, entretanto, 

antes de ir para a consulta o paciente passa na triagem, onde é aferida a pressão, 

medida a frequência cardíaca e respiratória, temperatura e anotada a queixa principal, 

para então ser realizada a consulta. 

As consultas são de 8:00 às 12:00 horas, retornando as 13:00 horas e 

finalizando às 17:00 horas. 

Às vezes, quando a ACS que faz a visita domiciliar, solicita um atendimento 

domiciliar para algum paciente, a médica desloca juntamente com o enfermeiro e a 

ACS que fez a solicitação para a casa do paciente para que possa ser feito o 

atendimento. 

 

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

passo). 
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Diante das conversas com a equipe e da análise dos dados obtidos através das 

consultas, os profissionais da ESF Viva Melhor, observaram que há altos índices de 

pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM), sendo 

que alguns acompanham e aderem ao tratamento. Além disso, há muitos relatos de 

jovens que fazem uso de Drogas ilícitas, o que mais preocupa os profissionais da ESF 

e grande parte da população da comunidade. Somado  a esses problemas, alguns 

pontos da comunidade apresentam saneamento básico precário, o que está elevando 

as taxas de doenças infectocontagiosas na comunidade. Por isso, os profissionais da 

Equipe 3 da ESF Viva Melhor decidiram pontuar esses quatro pontos como principais: 

 Alta prevalência de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

 Uso de drogas na adolescência 

 Alta prevalência de pacientes com Diabetes Mellitus (DM) 

 Saneamento básico precário 

 

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

(segundo passo) 

 

A priorização dos problemas refere-se a identificar quais problemas são mais 

urgentes de possíveis intervenções na Unidade de Saúde e tem sua importância 

devido a sua capacidade de enfrentamento, ou seja, se a Unidade e a equipe são 

capazes de intervir positivamente nos problemas. Dessa forma, foi elaborado o quadro 

abaixo, abordando a classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Equipe 3 da Unidade Básica de Saúde. 

 

Quadro 1: Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico 

da comunidade adscrita à equipe de Saúde 3 da Unidade Básica de Saúde Viva 

Melhor, município de Tiradentes, estado de Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Alta prevalência de 

pacientes com HAS 

Alta 10 Parcial 2° 

Uso de drogas na 

adolescência 

Alta 10 Parcial 1° 
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Alta prevalência de 

pacientes com DM 

Média 4 Total 4° 

Saneamento básico 

precário 

Média 6 Parcial 3° 

Fonte: Autoria Própria (2020) 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30. 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 

 

Em relação aos quatro problemas encontrados na comunidade de abrangência 

da ESF Viva Melhor, a equipe classificou o uso de drogas na adolescência como o 

principal, devido ao grande número de jovens da comunidade que estão fazendo uso 

de drogas ilícitas, o que gera violência física e psicológica. 

Há também altos índices que idosos que apresentam Hipertensão Arterial 

Sistémica não controlada devido não fazer uso de medicação corretamente, o que 

ultimamente está levando muitos deles a internação ambulatorial para um melhor 

controle do quadro. As pessoas com diabetes mellitus frequentam mais as reuniões 

mensais e são mais bem controladas, mesmo as que necessitam fazer uso de insulina 

como aquelas que não necessitam e aderem bem ao tratamento. 

Outra questão preocupante que a comunidade passou a enfrentar foi a falta de 

saneamento básico em alguns locais da comunidade, o que acabou aumentando os 

níveis de doenças infectocontagiosas nos últimos meses, mas medidas estão sendo 

tomadas juntamente com a secretaria de planejamento para que haja uma solução 

viável para todos.  
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2  JUSTIFICATIVA 

 

Segundo estudos realizados pelo Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (SENAD), o Brasil atualmente apresenta 9,9% de estudantes da rede pública 

e 13,6% de estudantes da rede privada que fazem uso de drogas ilícitas. Esses 

números, apesar de parecerem baixos, apresentam uma alta taxa de jovens que já no 

período escolar entram em contato com as drogas, o que acaba culminando em 

problemas graves no futuro, como vicio, brigas familiares e entre outros (ZEITOUNE 

et al., 2020). 

A área de atuação da equipe é palco de inúmeros casos de violência, 

abandono, insuficiência familiar e agravos dentro da saúde mental, que tem nas 

drogas sua maior vilã. É extremamente importante que se faça algo acerca desse 

assunto para diminuir as suas consequências e aumentar a esperança dessa 

população. 

A escola, que dá nome à equipe de saúde e que fica localizada no bairro, já foi 

várias vezes utilizada como ponto de venda de drogas, principalmente à noite, por 

contar com uma péssima infraestrutura, sem iluminação adequada. 

Os destroços deixados pelo vício das drogas é uma triste realidade que vem se 

mostrando cada vez mais assustadora e devido a dificuldade de se captar os usuários 

e a não adesão ao tratamento é importante que seja feito uma intervenção no sentido 

de prevenir o uso e o vício de drogas. 

A escolha para esse estudo tem como base a área de abrangência que 

apresenta poucos atrativos saudáveis para a vida do jovem que nela reside. Somado 

a isso, ele está inserido num contexto de marginalização e violência muitas vezes 

reforçado pela ociosidade. 

Por serem os principais alvos das drogas os adolescentes e crianças, a 

proposta de intervenção busca diminuir a incidência de jovens no mundo das drogas, 

por meio de conversas explicativas e de apoio para que os jovens tenham 

conhecimento sobre o mundo das drogas e que tenham também alternativas para não 

caírem nele. 

É de extrema importância que os pais estejam envolvidos para também 

entenderem quais são as medidas de prevenção úteis ao sucesso dessa guerra contra 

as drogas.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um plano de intervenção para a redução do uso de drogas ilícitas pelos 

adolescentes da área de abrangência da Estratégia de Saúde da Família Viva Melhor, 

no Município de Tiradentes, Minas Gerais 

 

3.2 Objetivo específico 

 

 Capacitar os profissionais de saúde da ESF Viva Melhor;  

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

de drogas ilícitas; 

 Apresentar a realidade do município de Tiradentes e propostas de soluções sob 

uma construção coletiva; 

 Colaborar com a redução do uso de drogas ilícitas pelos adolescentes 
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4. METODOLOGIA. 

 

O projeto de intervenção para o enfrentamento do problema identificado pela 

Equipe de Saúde da Família 3 da Unidade Básica de Saúde Viva Melhor foi baseado 

nos dez passos do Planejamento Estratégico Situacional (PES) (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018).  

Inicialmente foram levantados os principais problemas da comunidade por meio 

do diagnostico situacional que utilizou o Método de Estimativa Rápida e realizada 

priorização deles, de acordo com sua urgência e governabilidade. A definição do tema 

prioritário foi feita em conjunto com toda a equipe, por meio de discussões, da troca 

de experiências, da vivência do atendimento prestado a população e avaliação de 

documentos da UBS.  

A seguir o problema selecionado foi descrito e explicado, identificado suas 

causas e consequências. A partir daí foram selecionados os nós críticos e desenho 

das operações. 

A revisão de literatura foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica na 

Biblioteca Virtual em Saúde e nos documentos do Ministério da Saúde sobre o tema, 

norteada pelos seguintes descritores em Ciências da Saúde: Estratégia da Saúde da 

Família; Adolescente; Drogas Ilícitas (BRASIL, 2019). 

Para a redação do texto foram aplicadas as normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) e as orientações do módulo de Iniciação à metodologia: 

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA; VASCONCELOS; SOUZA, 2017).  
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Atenção Primária à Saúde 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde. 

Tem como características abranger uma comunidade, tendo uma atuação individual e 

coletiva de proteção, prevenção e promoção de saúde, diminuindo índices de 

doenças, fazendo acompanhamento de usuários com doenças crônicas e 

referenciando os que necessitam para especialidades.  

A Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017 aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) e revisa algumas de suas diretrizes, definindo a APS como: 

Art. 2º A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, 
familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 
cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as 
quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. 
1º A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das 
ações e serviços disponibilizados na rede. 
§ 2º A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a 
todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do 
território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. 
§ 3º É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, 
etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, 
estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação 
física, intelectual, funcional e outras. 
§ 4º Para o cumprimento do previsto no § 3º, serão adotadas 
estratégias que permitam minimizar desigualdades/iniquidades, de 
modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer 
estigmatização ou discriminação, de maneira que impacte na 
autonomia e na situação de saúde (BRASIL, 2017, sp). 

 

5.2 Estratégia Saúde da Família 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) necessita de diretrizes que apoiem as 

diferentes atividades a ela relacionada. Sua organização é pautada por território 

adstrito como estratégia central, reorganizando o processo de trabalho mediante 

operações intersetoriais e ações de promoção, prevenção e atenção à saúde 

(MONKEN; BARCELLOS, 2005). A adstrição dos usuários propicia relações de 

vínculo, afetividade e confiança entre pessoas e/ou famílias e grupos a 
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profissionais/equipes, passando a ser referência para o cuidado, garantindo a 

continuidade, a resolutividade e a longitudinalidade das ações de saúde e do cuidado 

(COSTA et al., 2011). 

 

5.3 Uso de Drogas ilícitas 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) droga é qualquer substância 

não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de 

seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento.  São vários os tipos de 

drogas existentes, tais como: Maconha, Cocaína, Crack, LSD, dentre outas. As drogas 

de nomeada como “drogas de abuso” são substâncias consumidas por qualquer forma 

de administração, que levem a alteração do funcionamento do sistema nervoso 

central, do humor ou do nível de percepção (CARLINI et al., 2001). 

Algumas são advindas para o bem, como é o caso da Maconha, que a partir de 

elementos que a compõem, como o canabis, pode-se fazer alguns medicamentos, 

essenciais para controle de algumas doenças. Entretanto, quase totalidade das 

drogas são advindas para o mal. Em sua maioria, as drogas ilícitas trazem como 

reações alterações de humor, comportamento, cognição podendo levar até a 

dependência. Sempre fazem com que se apresentem sintomas diversos no Sistema 

Nervoso Central, diminuindo, estimulando ou perturbando a atividade cerebral, 

levando a pessoa a tomar atitudes agressivas, aumentando os riscos para a 

sociedade no geral.  

Os índices mundiais do consumo de substâncias psicoativas estão 

aumentando. Segundo dados do Relatório Mundial sobre Drogas da ONU (UNODC, 

2012), o problema da droga atinge 0,6% da população mundial.  

Embora seja um fenômeno antigo na história da humanidade, constitui 

atualmente um grave problema de saúde pública. É considerado pela OMS como uma 

doença crônica e recorrente, que acarreta sérias consequências pessoais e sociais 

para o futuro dos jovens e de toda a sociedade (ABREU et al., 2009). 

A preocupação diante de tal situação é crescente, principalmente em função 

da ausência de políticas públicas de longo prazo para solucioná-la, e o aumento da 

demanda por serviços de tratamento (MACHADO, et al., 2010). 
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5.4 Consequências físicas, emocionais e sociais do uso de drogas ilícitas 

 

O uso de Drogas Ilícitas no Brasil é considerado um problema de ordem social, 

principalmente pelos prejuízos trazidos à saúde afetando pessoas de diferentes 

classes sociais e idades, gerando um prejuízo biopsicossocial para a sociedade 

(CARLINI et al., 2001). 

Os dependentes e seus familiares sofrem perdas e prejuízos em sua saúde 

física, mental e social (MACIEL, 2008). Os familiares, especificamente, sofrem por 

terem um laço afetivo muito forte e por serem vistos como corresponsáveis pela 

formação dos filhos, estando diretamente atrelados ao seu desenvolvimento saudável 

ou doentio (COUTINHO; ARAÚJO; GONTIÈS, 2004). 

Os danos provocados direta e indiretamente pela dependência química fazem 

aumentar o desenvolvimento de vários problemas físicos e mentais (SIQUEIRA et al., 

2015). Entre os impactos à saúde física estão problemas hepáticos e gastrintestinais, 

desmaios, convulsões, emagrecimento e desnutrição, alterações no padrão do sono 

e descuido da higiene corporal. Entre os danos relacionados à saúde mental, 

encontram-se as comorbidades psiquiátricas; alterações de pensamento, 

relacionadas a delírios e alucinações; situações de amnésia transitória, entre outros 

(SILVA et al., 2013). 

 

5.5 Política antidrogas no Brasil e redução de danos 

 

Até a década de 20 não havia, no Brasil, qualquer regulamentação oficial 

sobre as drogas ilícitas e até a década de 80, o consumo de drogas ilícitas não era 

considerado um problema da saúde pública ou de responsabilidade governamental 

(MACHADO; BOARINI, 2013). 

A estratégia de redução de danos foi progressivamente incorporada à 

legislação brasileira sobre drogas e, a partir da aprovação da Lei Federal nº 

10.216/2001 (Brasil, 2001) foi legitimado o movimento da reforma psiquiátrica na área 

da saúde mental, sendo os usuários de drogas aceitos como de responsabilidade da 

saúde pública. Tal lei reconhece que os portadores de transtornos mentais têm o 

direito ao tratamento e a reinserção na sociedade. Através dos Centros de Atenção 
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Psicossocial álcool e drogas (CAPSad), com uma mudança de foco do tratamento 

para um caminho extra hospitalar (MACHADO; MIRANDA, 2007).  

A Lei nº 11.343/2006 que rege a política pública sobre drogas, com recentes 

alterações trazidas pela Lei nº 13.840/2019 (BRASIL, 2019), preconizam que as 

atividades preventivas sejam baseadas em fundamentação científica, para evitar o 

preconceito e a estigmatização dos usuários e dos serviços.  

A intersetorialidade e a corresponsabilização entre os serviços que ofertam 

atividades de prevenção e os que atuam com usuários e suas famílias são indicadas 

na lei, sendo ainda sugeridas parcerias com instituições do setor privado e com os 

diversos segmentos sociais. No entanto, os movimentos sociais, que não aparecem 

como importantes parceiros, atualmente, associados às universidades, têm exercido 

um papel protagonista de controle social das políticas públicas sobre drogas 

(TATMATSU; SIQUEIRA; PRETTE, 2020). 

 

5.6 Papel dos profissionais de saúde e da saúde da família 

 

O profissional da saúde, especialmente os da ESF, tem como foco a prevenção 

ao uso de drogas na comunidade assistida pela mesma. É seu papel passar para a 

sociedade, principalmente, para os adolescentes, o quão prejudicial é o uso de drogas 

para o desenvolvimento biopsicossocial de qualquer pessoa. Essa atitude pode ser 

feita através de palestras nas escolas, distribuição de panfletos na comunidade, 

cartazes na Unidade, dentre outras atitudes que são benéficas para que o índice de 

usuários de drogas diminua. 

O tratamento dos usuários de drogas acontece inicialmente quando os 

profissionais conseguem convencê-los de que necessitam de um acompanhamento e 

que os uso de drogas é prejudicial à sua própria saúde. Ainda, muitos são os fatores 

que fazem com que uma pessoa comece a fazer o consumo de drogas; dentre eles 

nota-se a influência de amizades, do meio em que vivem, fatores emocionais e outros. 

Para isso, os profissionais da saúde devem saber quais são esses principais motivos, 

para que dessa forma consigam fazer com que o usuário aceite o tratamento proposto 

pela equipe. 

Estudo evidenciou a supervalorização do serviço especializado e a 

precariedade na oferta de ações voltadas ao atendimento dos usuários de drogas no 
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território, embora os profissionais reconheçam a necessidade de estabelecer 

parcerias com outros serviços e equipes, bem como a adoção de novas perspectivas 

de ação como a proposição da política de Redução de Danos. Dentro da equipe da 

ESF, o ACS é reconhecido como figura estratégica na construção da atenção aos 

usuários de drogas nesse contexto, especialmente por conhecer as pessoas, 

identificando casos e acompanhando-os, realizando visitas domiciliares, entre outras 

atividades (SCHNEIDER, 2013).  

  



22 
 

 
 

6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Plano de intervenção para a 

redução do uso de droga ilícitas pelos adolescentes da área de abrangência da 

Estratégia da Saúde da Família Viva Melhor, no município de Tiradentes, Minas 

Gerais’’ para o qual se registra uma descrição do problema selecionado (terceiro 

passo), a explicação (quarto passo) e a seleção de seus nós críticos (quinto passo), 

de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA; 

CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Após analisar dados da Unidade Básica de Saúde Viva Melhor juntamente com 

a equipe que compõem a Estratégia Saúde da Família, levantou-se que o número de 

adolescentes relacionados com o uso de drogas está elevado e com progressividade 

com o passar dos anos. Esses dados foram analisados através do método de 

estimativa rápida. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

De acordo com Faria, Campos e Santos (2018), nessa etapa, o objetivo é 

entender a gênese do problema que queremos enfrentar identificando suas causas, 

pois geralmente, a causa de um problema é outro problema ou outros problemas. 

Observa-se com frequência, na área de abrangência, problemas familiares 

graves envolvendo brigas com agressões e separações, crianças com dificuldades de 

aprendizagem e agressividade, abandono escolar, dentre outros, vinculados ao uso 

das drogas. 

Acredita-se que a marginalização e a falta de oportunidades são grandes 

problemas que levam os jovens a se tornarem usuários de drogas ilícitas, o que acaba 

acarretando vários outros problemas na comunidade. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
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Faria; Campos; Santos, (2018) explicam que os “nós críticos” são causas ou 

situações que são consideradas as mais importantes na origem do problema 

priorizado. Para solucionar o problema as causas devem ser enfrentadas para sua 

resolução, consequentemente gera também um impacto na resolução do problema. 

Os nós críticos devem estar dentro do espaço de governabilidade do ator.  

Analisando as causas que podem levar ao problema levantando, selecionou-

se os nós críticos dentre os que podem ser trabalhados pela equipe de saúde: 

 Equipe de saúde com baixo conhecimento sobre o uso de drogas e suas 

consequências; 

 Ações de saúde insuficiente para evitar a aparição de novos casos de usuários 

de drogas.  

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 

No decorrer da elaboração deste projeto de intervenção ressalta-se como 

desafio maior o estímulo para ações de conscientização e prevenção sobre o 

priorizado “Plano de intervenção para a redução do uso de droga ilícitas pelos 

adolescentes da área de abrangência da Estratégia da Saúde da Família Viva Melhor, 

no município de Tiradentes, Minas Gerais. Buscar o envolvimento não somente dos 

profissionais da saúde, mas, também, de gestores municipais, de estabelecer 

parcerias com instituições, e enfim, público em geral. 

Nos Quadros 2 e 3 abaixo, serão apresentadas as operações/projetos, 

resultados, produtos esperados, recursos necessários, recursos críticos ações 

estratégicas, processo de monitoramento e avaliação para os nós críticos identificados 

para o problema priorizado “Plano de intervenção para a redução do uso de droga 

ilícitas pelos adolescentes da área de abrangência da Estratégia da Saúde da Família 

Viva Melhor, no município de Tiradentes, Minas Gerais’’ na população sob a 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 3 da Unidade Básica de Saúde Viva 

Melhor, no Município de Tiradentes, Minas Gerais.  
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Quadro 2 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “uso de drogas na 

adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

3 da Unidade de Saúde Viva Melhor, do município Tiradentes, Minas Gerais. 

 

Nó Critico 1 Equipe de saúde com baixo conhecimento sobre o uso de drogas e 

suas consequências 

6º passo: Operação Realizar reuniões com a equipe para aumentar o conhecimento sobre 

o tema e sensibilizá-los sobre o projeto. 

6º passo: Projeto Uso de drogas na adolescência: Saber mais 

6º passo: Resultados 

esperados 

Envolvimento dos profissionais de saúde nas suas capacitações e em 

ações estratégicas que visem colaborar com a comunidade com o 

problema relacionado  ao uso de drogas na adolescência 

6º passo: Produtos 

esperados 

Maior atuação para práticas de atividades voltadas a orientações para 

adolescentes.  

6º passo: Recursos 

necessários 

Cognitivo: Disponibilidade de Tempo 

7º passo: Recursos 

críticos 

Não se aplica 

8º passo: Controle dos 

recursos críticos 

Não se aplica.  

8º passo: Ações 

estratégicas 

Plano operativo irá de Abril de 2020 a Dezembro de 2020.  

9º passo: Prazo Reuniões mensais com a equipe para discutir sobre o projeto e 

analisar dados para ver se houve melhora 

9º passo: Responsável 

(eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

Profissionais da Equipe de Saúde 3  

10º passo: Processo de 

monitoramento e 

avaliação das ações 

Acompanhamento periódico para avaliação da aplicação das 

estratégias.  

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Quadro 3 – Desenho das operações (6º passo) e viabilidade e gestão (7º a 10º 

passo) sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “uso de drogas na 

adolescência”, na população sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família 

3 da Unidade de Saúde Viva Melhor, do município Tiradentes, Minas Gerais. 

Nó Critico 2 Ações de saúde insuficiente para evitar a aparição de novos casos de 

usuários de drogas. 

6º passo: Operação Informação e educação em saúde  

6º passo: Projeto Saber & Saúde 

6º passo: Resultados 

esperados 

População mais informada sobre o uso de drogas 

6º passo: Produtos 

esperados 

Palestras nas escolas; reuniões com adolescentes; confecção de 

panfletos para o público alvo 

6º passo: Recursos 

necessários 

Cognitivo: Tempo e espaço para a realização das atividades. 

Financeiro: Realização de panfletos para o público alvo. 

Político: Adesão por parte de Escolas.  

6º passo: Recursos 

críticos  

Cognitivo: Falta de tempo para a realização das atividades  

Político: Não adesão da equipe 

7º passo: Controle dos 

recursos críticos - ações 

estratégicas 

Cognitivo: Reorganizar a agenda da equipe e inserir ações 

preventivas e orientadoras quanto ao uso de drogas ilícitas por 

adolescentes. 

Político: realizar reunião de sensibilização com a equipe de saúde 

para maior adesão ao projeto proposto 

8º passo: Ações 

estratégicas 

Apresentar projeto 

9º passo: Prazo 5 meses  

9º passo: Responsável 

(eis) pelo 

acompanhamento das 

ações 

Médica e enfermagem 

10º passo: Gestão do 

plano: monitoramento e 

avaliação das ações 

Reuniões mensais com a equipe para discutir sobre os casos e 

analisar dados para ver se houve melhora 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que a partir da implantação da intervenção aqui proposta, se alcance 

uma redução do número de adolescentes usuários de drogas da área de abrangência 

da comunidade em que a ESF Viva Melhor e que estes tenham um futuro promissor, 

buscando carreiras profissionais prósperas, melhorando assim os indicadores sociais. 
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