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RESUMO 
 

 
Pará de Minas é uma cidade do Centro-Oeste de Minas Gerais. Como muitos 
municípios do Brasil, um grande problema da cidade é o alto índice de consumo e 
venda de drogas. A comunidade Padre Libério, localizada na região periférica de 
Pará de Minas, possui cerca de 4.200 habitantes, é famosa pelo tráfico de drogas e 
pelo alto índice de usuários da unidade de saúde Padre Líberio. A equipe de saúde  
lida com estes problemas diariamente, necessitando de uma intervenção desta 
problemática. Sendo assim, foi desenvolvido no presente estudo um plano de 
intervenção para acolhimento aos usuários de drogas da comunidade Padre Líberio 
na cidade de Pará de Minas – Minas Gerais. Foi elaborada uma revisão de literatura, 
sobre as drogas e fatores relacionados a ela, utilizando a Biblioteca Virtual em 
Saúde e a SciELO com os descritores: drogas, estratégia saúde da família e 
acolhimento.  O plano de intervenção seguiu os do Planejamento Estratégico 
Situacional. O Brasil está enfrentando atualmente um crescimento no abuso de 
drogas que precisa ser lidado. A ESF como porta de entrada, atendimento primário 
em saúde, deve se atentar a realizar um bom trabalho voltado aos  pacientes 
adictos. Espera-se  contribuir para que a equipe de saúde seja capaz de acolher a 
população desses usuários de drogas da comunidade, identificando os principais 
fatores de riscos, que atuam sobre eles e assim possa evitar e combater esse 
consumo das drogas assim como suas consequências na comunidade.  
 
Palavras-chave: Drogas. Estratégia Saúde da Família. Acolhimento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Pará de Minas is a city in the Midwest of Minas Gerais. Like many municipalities in 
Brazil, a major problem in the city is the high rate of consumption and sale of drugs. 
The Padre Libério community, located in the peripheral region of Pará de Minas, has 
about 4,200 inhabitants, is famous for drug trafficking and the high rate of users of 
the Padre Líberio health unit. The health team deals with these problems daily, 
requiring an intervention of this problem. Therefore, an intervention plan was 
developed in the present study to welcome drug users from the Padre Líberio 
community in the city of Pará de Minas - Minas Gerais. A literature review was made 
on drugs and factors related to it, using the Virtual Health Library and SciELO with 
the descriptors: drugs, family health strategy and reception. The intervention plan 
followed those of the Situational Strategic Planning. Brazil is currently facing a growth 
in drug abuse that needs to be addressed. The FHS as a gateway, primary health 
care, must pay attention to doing a good job aimed at addicted patients. It is 
expected to contribute so that the health team is able to welcome the population of 
these drug users from the community, identifying the main risk factors that act on 
them and thus avoid and combat this drug use as well as its consequences in the 
community. 
 
Keywords: Drugs. Family Health Strategy. Reception. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Aspectos gerais do município 

 
Pará de Minas é uma cidade do Centro-Oeste de Minas Gerais. Sua origem 

está ligada ao deslocamento de aventureiros e bandeirantes à procura de ouro e 

pedras preciosas, no final do século XVII. O Município surgiu com a descoberta das 

minas de Pitangui, local que se tornou centro de migração e riqueza na área 

compreendida entre os rios Paraopeba, São João e Pará (PARÁ DE MINAS, 2017). 

Em 05 de novembro de 1877, Pará de Minas foi alçada à categoria de cidade 

com o nome de Cidade do Pará. Somente em 1921,  através da a Lei nº 806,  o 

município passou a denominar-se Pará de Minas, nome que se estende à sua sede. 

Essa denominação é devida ao maior rio que banhava o município, o Pará, cujo 

nome na língua tupi significa rio volumoso, o colecionador de águas; e “de Minas”, 

apenas um aditivo para distinguir o município mineiro do Estado do Pará (PARÁ DE 

MINAS, 2017). 

Atualmente, a população estimada para 2019 foi de 93.969 pessoas, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade está situada 

a 76 km de distância da capital do estado, Belo Horizonte (BRASIL, 2019). 

Ainda de acordo com dados do IBGE, Pará de Minas tem  94.4% de 

domicílios com esgotamento sanitário adequado, 77% de domicílios urbanos em vias 

públicas com arborização e 36.5% de domicílios urbanos em vias públicas com 

urbanização adequada, ou seja, presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-

fio ( BRASIL, 2019). 

O serviço de abastecimento de energia elétrica é feito pela Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG), que atende a maior parte do estado de Minas 

Gerais. O fornecimento de água e a coleta de esgoto da cidade são feitos pela 

Águas de Pará de Minas, uma subsidiária da empresa Águas do Brasil.  

A cidade de Pará de Minas possui um comércio bastante intenso, devido ao 

agronegócio, mais especificamente a produção aviária. Na cidade também estão 

instaladas indústrias de tecidos e automóveis, por estar localizada nas margens da 

BR-262, a cidade possui fácil acesso à capital e as cidades vizinhas, que são 

importantes pólos econômicos. A atividade política da cidade é extremamente 

alvoroçada, com inúmeros partidos e personagens políticos que dividem a opinião 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Energ%C3%A9tica_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Energ%C3%A9tica_de_Minas_Gerais
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da população. A cidade sofre com a escassez de água, e que atualmente, piorou 

devido ao desastre ocorrido na cidade de Brumadinho com o rompimento das 

barragens os rejeitos chegaram até o principal rio de abastecimento da cidade o Rio 

Paraupebas (PARÁ DE MINAS, 2020). 

Como muitos municípios do Brasil, um grande problema da cidade é o alto 

índice de consumo e venda de drogas. A cidade de Pará de Minas é muito 

conhecida pela agitada vida noturna, com muitos restaurantes e bares, e também da 

famosa casa de festas Girus que é considerada uma das maiores boates da América 

Latina, boate está que atraí inúmeros visitantes de dentro e fora do estado. A prática 

religiosa na cidade é muito conservada, celebrando-se festas e datas importantes 

para a Igreja Católica, principalmente aquelas relacionadas à Padre Libério, que dá 

nome a bairros, comércios e inclusive à unidade de saúde. 

 
1.2 Aspectos da comunidade 

 
A comunidade Padre Libério com cerca de 4.200 habitantes, está localizada 

na periferia de Pará de Minas, em um local de geografia bastante montanhosa. A 

principal fonte de renda da população é advinda do trabalho realizado nas empresas 

de abate de frango, localizadas no entorno da cidade. Ainda assim existe um grande 

número de trabalhadores autônomos, prestadores de serviços, desempregados e 

trabalhadores do lar. 

Quando se trata de saneamento básico, a comunidade é bem assistida. A 

maioria dos moradores conta com sistema de água, esgoto e coleta de lixo. As 

moradias da comunidade são praticamente todas de alvenaria com sistema elétrico 

disponível. 

A população da comunidade enfrenta inúmeros problemas de “cunho” social, 

como a elevada quantidade de analfabetos maiores de 40 anos e evasão escolar por 

parte de crianças e adolescentes menores de 14 anos, mesmo com um alto número 

de famílias acolhidas pelo “Programa Bolsa Família”. A comunidade ainda enfrenta 

problemas relacionados com drogas, alcoolismo e alto índice de criminalidade. 

Existem na comunidade projetos de auxílio à população, a maioria deles de 

iniciativa privada, como: Restaurante da Criança, o Projeto de Amparo à Criança, o 

Projeto Girassol (na escola, voltado ao combate ao uso de drogas) e a Fazendinha 

de recuperação de usuários de drogas e álcool. 
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Atualmente a Comunidade Padre Libério atua três equipes de Saúde da 

Família, além de uma equipe de Saúde Bucal e o apoio de uma equipe do NASF. 

 
 
1.3 O sistema municipal de saúde 

 
De acordo com os dados disponíveis no município e na Secretaria de Estado 

da Saúde de Minas Gerais (SES/MG), o sistema municipal de saúde da cidade de 

Pará de Minas é da seguinte forma: 

Atenção Primaria à Saúde: São 25 equipes da Estratégia Saúde da Família 

(ESF); 14 equipes da Modalidade Saúde Bucal; Quatro Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF), compostos por nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, 

farmacêutico, educador físico; três polos Academia da Saúde e um Serviço de 

Atenção Domiciliar (MINAS GERAIS, 2019) 

Atenção Especializada: Uma Policlínica (referência para dermatologia, 

endocrinologia, neurologia, nefrologia, reumatologia, ortopedia, cardiologia, 

psiquiatria, urologia, oftalmologia, programa de asma do adulto) e o Centro de 

Atenção à Saúde da Mulher e da Criança (CASMUC), referência para mulheres, 

gestantes de risco e crianças de risco. 

Atenção de urgência e emergência: O município conta com um Pronto 

Atendimento Municipal, uma ambulância de simples remoção municipal e Corpo de 

Bombeiros; na atenção hospitalar: Hospital Nossa Senhora da Conceição 

(filantrópico); para o apoio diagnóstico conta com um Laboratório Municipal e alguns 

laboratórios prestadores de serviços. 

Rede de Atenção Psicossocial: um Centro de Referência em Saúde Mental 

(CERSAM), um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), uma 

Residência Terapêutica e um Centro de Convivência em Saúde Mental. 

Assistência farmacêutica pública: existem uma farmácia municipal e dez 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) com dispensação de medicamentos.  

A cidade tem Itaúna como referência para alguns exames de alta 

complexidade e Belo Horizonte para outros serviços de alta complexidade. Pará de 

Minas possui consórcios de saúde intermunicipal e federal. 

Os principais problemas relacionados à rede de serviços de saúde incluem: 

além da grande quantidade de demanda espontânea que inviabiliza outros serviços, 

grande demanda em especialidades clínicas, como oftalmologia, dermatologia, 
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ortopedia; dificuldade na solicitação de alguns exames de média complexidade, 

como endoscopia digestiva alta (EDA), colonoscopia, ultrassonografia (USG), 

tomografia, ressonância magnética; quantidade insuficiente de equipes de NASF e 

quantidade insuficiente de automóveis disponibilizados para visitas domiciliares. 

 

1.4 A ESF Padre Libério 

 
Apesar de estar de localizada em uma área carente e com inúmeros 

problemas sociais, a comunidade Padre Libério conta com inúmeros recursos 

públicos, como serviços de atenção básica à saúde, farmácia, escolas, creches, 

igrejas, além de instituição privadas como clínicas e escolas. 

A ESF “Padre Libério” funciona na Rua José Camilo Dos Santos no Bairro 

Padre Libério, localização privilegiada para a população. A infraestrutura do local é 

excelente, a unidade possui uma sala de espera, recepção, dois consultórios, sala 

de curativo e de vacinas, sala de medicação e medidas antropométricas, sala para 

reuniões, seis banheiros (dois disponíveis para funcionários, dois para os usuários e 

um em cada um dos consultórios). 

A Unidade é bem equipada e conta com os recursos adequados para o 

trabalho da equipe, os funcionários da unidade são bastante eficientes o que torna o 

serviço de atendimento muito bom.  

 
1.5 A Equipe de Saúde da Família da ESF Padre Libério 

 
A equipe de saúde da ESF Padre Libério é formada pelos profissionais 

apresentados a seguir: 

Enfermeira chefe, responsável por toda a unidade de saúde, como seu 

funcionamento, número de atendimentos, programação de atendimentos, entre 

outras coisas; 

Duas técnicas de enfermagem que auxiliam nos serviços gerais de saúde 

prestados dentro da unidade. 

Médico, clínico geral, atua há quase um ano na unidade, responsável pelos 

atendimentos médicos. 

Uma dentista, responsável pelo atendimento odontológico dos usuários da 

comunidade e uma auxiliar do consultório dentário responsável pelo auxilio nas 

consultas odontológicas. 



16 
 

Três Agentes Comunitários de Saúde; 

Duas auxiliares técnicas, responsáveis pelo agendamento de consultas e 

cuidados nos serviços administrativos gerais da unidade. 

Uma auxiliar de serviços gerais, responsável pela organização e limpeza da 

unidade. 

 

1.6 O funcionamento da ESF Padre Líbério 

 
O horário de atendimento da unidade é de 7 ás 16 horas, o atendimento conta 

com consultas de receitas programadas, de cuidado continuado, agendadas (em 

casos de queixas menos graves), de demanda espontânea, coleta de sangue e 

vacinação. Os atendimentos de demanda espontânea são divididos entre dois 

turnos, na parte da manhã e parte da tarde.  

Quando se trata de números de consultas médicas são realizadas cerca de 

24 consultas ao dia. O serviço é bem divido entre os profissionais da ESF, as ACS 

realizam o cadastramento e a visita domiciliar para conhecer a necessidade de 

saúde de casa família, sendo as mesmas acompanhadas pelo médico todas as 

segundas-feiras na parte da manhã. A enfermeira chefe é a responsável por 

organizar a agenda da unidade e também pela tomada de decisões da unidade. 

 

 
1.7 O dia a dia da equipe de saúde da família Padre Líbério 

 
Os serviços prestados pela ESF “Padre Libério” são praticamente todos 

dedicados à demanda espontânea, que é dividida em dois turnos: consultas 

realizadas pela manhã e pela tarde. Os usuários atendidos por demanda 

espontânea passam por um processo de triagem, feito pela enfermeira e ou técnicas 

de enfermagem, e por ordem de necessidade (condição de saúde) são atendidos. 

Além de demanda espontânea a unidade também realiza consulta a usuários em 

condições crônicas de saúde, atenção continuada, receitas programadas e consultas 

agendadas (em casos de problemas sem gravidade). 

Uma vez ao mês a unidade realizada o atendimento ao trabalhador, dedicado 

àquelas pessoas que não podem visitar a ESF durante o seu turno de 

funcionamento normal. E também uma vez ao mês durante a parte da tarde é feito o 

atendimento ás gestantes. 
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Os atendimentos de puerpério e puericultura são feitos durante a tarde, em 

dias previamente agendados. Na maioria das vezes, o médico da unidade 

acompanha os pacientes em condições de pouco risco, sendo os casos mais graves 

encaminhados ao pediatra. A unidade não segue uma programação pré-definida, 

sendo a mesma feita de acordo com as necessidades dos usuários, de forma a 

melhor atendê-los. 

 

1.8 Problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro passo) 

 

O diagnóstico situacional é o primeiro passo para a construção de um plano 

de ação (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Em discussão com a equipe de saúde 

da ESF Padre Libério inúmeros problemas foram identificados e destacados. 

A população da comunidade enfrenta muitos problemas de “cunho” social, 

como a elevada quantidade de analfabetos maiores de 40 anos e evasão escolar por 

parte de crianças e adolescentes menores de 14 anos, mesmo com um alto número 

de famílias acolhidas pelo “Programa Bolsa Família”. A comunidade ainda enfrenta 

problemas relacionados com drogas, alcoolismo e alto índice de criminalidade. 

Quando se trata de problemas relacionados com a saúde dos usuários da 

unidade de saúde, foi identificado um alto número de pacientes com comorbidades 

como diabetes e hipertensão. A falta de planejamento familiar também em um 

grande problema da comunidade, o número de gestantes menores de 20 anos que 

estão sendo acompanhadas pela equipe de saúde é alto 30% das gestantes são 

menores de idade. A comunidade localizada em uma zona periférica da cidade 

possui um alto índice usuários de drogas lícitas e ilícitas, o problema relacionado ao 

consumo fez com que a comunidade ficasse conhecida como ponto de tráfico e de 

uso de drogas. 

Os problemas mais identificados pela equipe de saúde foram: 

 Elevado índice de pacientes com hipertensão; 

 Alto número de gestantes menores de 20 anos; 

 Muitos analfabetos; 

 Alto índice de usuários que consomem drogas. 
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1.9 A seleção do problema para plano de intervenção (segundo passo) 

 

A ESF Padre Libério enfrenta situações-problemas, diariamente, mesmo com 

a equipe organizada e trabalhando em harmonia, foi fácil identificar e priorizar os 

problemas que acometem a comunidade.  

Após a identificação dos problemas, realizou-se a priorização dos mesmos 

conforme o quadro um, pois dificilmente todos serão resolvidos ao mesmo tempo. 

 

Quadro 1 - Priorização dos problemas identificados na área de abrangência daESF 

Padre Libério em Pará de Minas – Minas Gerais. 

Principais problemas Importância* 
 

Urgência** 
(0 a 30) 

 

Capacidade de 
enfrentamento*** 

 

Seleção**** 
 

Alto índice de usuários 
que consomem drogas 

Alta 
 

10 Parcial 
 

1 

Elevado índice de 
pacientes com 
hipertensão 

Alta 
 

8 Parcial 
 

2 

Alto número de 
gestantes menores de 
20 anos 

Alta 
 

7 Parcial 3 

Muitos analfabetos Média 5 Fora 4 

Fonte: Do autor, 2020. 

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

A comunidade localizada em uma zona periférica da cidade possui um alto 

índice usuários de drogas lícitas e ilícitas, os problemas relacionados ao consumo 

fizeram com que a comunidade ficasse conhecida como ponto de tráfico e de uso de 

drogas. O Brasil está enfrentando atualmente um crescimento no abuso de drogas 

que precisa ser lidado. Todavia, os países emergentes não podem se dar ao luxo de 

gastar os seus recursos na implementação de uma política de proibição eficiente 

dado que nem mesmo os países desenvolvidos, apesar de todos os seus recursos, 

têm sido capazes de fazê-lo. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

O consumo de drogas tem se mostrado um dos mais complexos e 

inquietantes problemas de nossos tempos, exigindo que o governo e a sociedade 

partilhem a responsabilidade na busca de alternativas que levem à sua melhor 

compreensão e abordagem. Droga é o nome genérico dado a todos os tipos de 

substâncias, naturais ou não, que ao serem ingeridas provocam alterações físicas e 

psíquicas (BRASIL, 2017). 

Problemas decorrentes do abuso de drogas têm sido demandas frequentes 

na Atenção Primária. O atendimento aos usuários de drogas lícitas ou ilícitas, 

requerem, conforma Vargas, Oliveira e Luiz (2010, p.70): 

 [...]aqueles usuários que apresentam padrão de dependência para 
substâncias psicoativas não constituem a maior parcela dos clientes com 
esse problema nessas unidades. Portanto, em unidades de atenção 
primária, seria mais adequado o estabelecimento de ações  com maior foco 
na detecção  e tratamento dos problemas associados ao uso de ·álcool e/ 
ou outras drogas, do que aquelas relacionadas à dependência propriamente 
dita . 

 

Pelo fato da cidade de Pará de Minas se encontrar  ás margens da BR-262 

próxima à capital mineira, é uma característica  importante, mas também é um 

grande problema, pois a via tem sido conhecida como “rota do tráfico”. A 

comunidade Padre Líberio está localizada em uma zona periférica da cidade de Pará 

de Minas e possui um alto índice usuários de drogas lícitas e ilícitas, os problemas 

relacionados ao alto consumo tornaram a comunidade conhecida como ponto de 

tráfico e de uso de drogas. 

Diante da problemática torna-se essencial a elaboração de um plano de 

intervenção visando à criação de um projeto de acolhimento adequado, buscando 

atingir o público-alvo e trazê-lo para dentro da unidade de saúde. Assim, iremos 

desenvolver um projeto de intervenção para a criação de um projeto de acolhimento 

aos usuários de drogas da comunidade Padre Líberio na cidade de Pará de Minas – 

MG. 
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivos gerais 

 
Elaborar um projeto de intervenção para acolhimento aos usuários de drogas 

da comunidade Padre Líberio na cidade de Pará de Minas – Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar escuta qualificada dos usuários que procuram a unidade de saúde; 

 Reestruturar o processo de trabalho da equipe saúde da família, para 

acolhimento adequado aos pacientes adictos; 

 Criar um projeto que vise acolher corretamente o usuário de droga, em prol do 

seu bem-estar e da sua família, com o intuito de minimizar o estigma do 

usuário de droga para com a sociedade. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do plano de intervenção, inicialmente foi realizado o 

diagnóstico situacional pelo método da estimativa rápida, de acordo com Faria, 

Campos e Santos (2018) para conhecer os problemas da comunidade da área de 

abrangência. A elaboração do diagnóstico situacional proporcionou a identificação 

dos problemas de saúde mais graves na comunidade da área de abrangência. 

A proposta de intervenção para o problema do alto consumo de drogas por 

parte dos cidadãos da área de abrangência da ESF Padre Libério seguiu os passos 

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

Para subsidiar o plano de  intervenção foi realizada uma revisão da literatura  

com busca de  artigos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na  

Scientific Eletronic Library On-Line (SciELO) através dos descritores: drogas, 

acolhimento, estratégia saúde da família.  

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

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

Trabalho de Conclusão de Curso (CORRÊA, VASCONCELOS, SOUZA, 2017) 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
5.1 Drogas 
 

Segundo McLellan (2017), uma “droga” é definida como qualquer composto 

psicoativo com potencial para causar problemas de saúde e sociais, incluindo 

dependência. Essas substâncias podem ser legais (por exemplo, álcool e tabaco); 

ilegal (por exemplo, craque, heroína e cocaína)e também os medicamentos de uso 

controlado ou prescritos para tratamento medicos, como hidrocodona ou oxicodona. 

De acordo com o autor, essas substâncias podem ser agrupadas em sete 

classes com base em seus efeitos farmacológicos e comportamentais: 

 Nicotina - cigarros, cigarros a vapor, charutos, tabaco de mascar e 
rapé 

 Álcool - incluindo todas as formas de cerveja, vinho e licores destilados 

 Canabinóides - maconha, haxixe, óleo de haxixe e canabinóides 
comestíveis 

 Opióides - Heroína, metadona, buprenorfina, oxicodona, Vicodin e 
Lortab 

 Depressivos - benzodiazepínicos (por exemplo, Valium, Librium e 
Xanax) e barbitúricos (por exemplo, Seconal) 

 Estimulantes - cocaína, anfetamina, metanfetamina, metilfenidato (por 
exemplo, Ritalina) e atomoxetina (por exemplo, Stratera) 

 Alucinógenos - LSD, mescalina e MDMA (por exemplo, ecstasy) 
(McLELLAN, 2017, p.114),   

 

5.2 O uso abusivo de drogas no contexto atual: relevância e conseqüências 

 
Os dados de uma pesquisa realizada com adolescentes mostraram que o 

abuso de drogas é resultante de diversos fatores e diversas características de 

personalidade do usuário como: condições de vida e moradia, dificuldades 

financeiras, hábitos inadequados de vida, problemas familiares, tendência a, 

ansiedade, impulsividade, rebeldia, engajamento em situações de risco, abandono, 

entre os outros fatores cunho psicossociais (RIBEIRO et al., 2018). 

No mundo todo, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas 

(ONU, 2005 apud OLIVEIRA et al., 2018) ) afirmam que o uso abusivo de drogas é 

um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo. 

 De acordo com UNODC (2019), 35 milhões de pessoas em todo o mundo 

sofrem de transtornos por uso de drogas, enquanto apenas uma em cada sete 

pessoas recebe tratamento. 
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De acordo com o 3° Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela 

População Brasileira feito pela  FIOCRUZ (BASTOS, 2017). Com relação ao drogas 

no Brasil: 

- 46 milhões de brasileiros de 12 a 65 anos beberam pelo menos uma dose 

de bebida alcoólica nos 30 dias anteriores a pesquisa. 

- Dois milhões e trezentos mil apresentaram comportamentos de dependência 

do álcool. 

- Quase 5 milhões de brasileiros (4,9 milhões) disseram que usaram alguma 

droga ilícita nos 12 meses anteriores à pesquisa. E o percentual é maior entre 

jovens de 18 a 24 anos. 

- A maconha foi a droga ilícita mais consumida (7,7%  das pessoas usaram a 

droga pelo menos uma vez na vida). 

- A cocaína foi à segunda droga ilícita mais consumida (3,1% disseram que já 

usaram) 

- 1 milhão e 400 mil pessoas entre 12 e 65 anos disseram que usaram crack 

alguma vez na vida. 

Os problemas de saúde e sociais decorrentes do uso de qualquer outra 

substância podem ser tão simples quanto a baixa gravidade e o constrangimento 

transitório. E terceira, seu uso indevido pode resultar em consequências graves, 

duradouras e caras, como uma detenção por dirigir sob influência de influência 

(DUI), um acidente automobilístico, violência sexual, abuso e negligência de 

crianças, tentativas de suicídio e fatalidades, derrame, ou uma morte por overdose 

(SACKS, 2015). 

O abuso de drogas também foi associado a medidas de incapacidade física, 

social e ocupacional, incluindo falta no trabalho e hospitalizações repetidas. A 

natureza generalizada dos transtornos por uso de drogas destaca ainda o 

substancial problema de saúde pública que eles representam e a necessidade para 

a criação de programas de saúde integrados, incluindo cuidados primários e 

serviços de emergência (SCHULDEN ; LOPEZ; COMPTON, 2012). 

 

5.3 O papel da equipe de atenção básica a saúde no acolhimento ao usuário de 
droga 
 

Nos tempos atuais, é de extrema relevância a discussão a cerca da 

assistência ao usuário de drogas dentro da Atenção Primária à Saúde, sendo a 
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mesma a porta de entrada aos usuários ao sistema de saúde, isso porque são 

inúmeros os problemas de saúde relacionados aos agravos biopsicossociais 

decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Segundo com o princípio da 

universalidade proposto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os usuários de drogas, 

e suas famílias, possuem direitos de acesso aos serviços de saúde, direito que deve 

ser garantido em todos os níveis de atenção, e não apenas nos serviços 

especializados (PAULA et al., 2014). 

Assim, a Atenção Primária deve cumprir o papel de porta de entrada dos 

usuários de drogas lícitas e ilícitas no SUS, efetuando o devido acolhimento dessa 

demanda. Esse nível de assistência deve ser feito através do trabalho de equipes 

multiprofissionais que, para que haja condições de identificação dos usuários de 

drogas e do acompanhamento efetivo de suas demandas de acordo com às suas 

necessidades e também a de seus familiares. A abordagem deste problema na APS 

é essencial para o sucesso de intervenções voltadas a essa problemática, pois as 

ações nessa área abrangem a prevenção, o diagnóstico precoce, o cuidado aos 

agravos e encaminhamentos para outros serviços (RAMALHO, 2011). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) existem  algumas propostas 

que ser adotadas pela equipe de estratégia saúde da família – Esf dentro da APS, 

entre elas se destacam as seguintes ações:  

- A identificação de usuários urgências ligadas à interrupção dos laços 

sociais;  

- A conexão com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do município, 

para a criação de métodos terapêuticos ampliados;  

- O mapeamento de usuários disfuncionais; seus fatores de risco e contexto 

social envolvido, com suporte da rede de serviços do sistema de saúde; 

- A criação de meios de abordagens para os usuários, através de ações para 

redução do consumo de drogas e ofertas de tratamento individualizadas.  

Através dos fatores de risco relacionados aos indivíduos e a sociedade onde 

o mesmo está inserido a equipe de saúde se torna capaz de elaborar um padrão de 

assistência a saúde aos usuários de drogas da comunidade. Sendo assim, cabe a 

mesma a elaboração de estratégias no cenário da atenção primária a saúde, 

voltadas para prevenção, promoção e reabilitação ao usuário de drogas. Para que 

isso ocorra, é preciso de equipe multidisciplinar (médicos, enfermeiros, assistentes 
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sociais, psicólogos e psiquiatras) com ampla interação, e diferentes tipos de 

conhecimento (BASTOS et al.,  2017). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado do alto consumo de drogas 

por parte dos cidadãos da área de abrangência da ESF Padre Libério, para o qual se 

registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus 

nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(FARIA; CAMPOS;  SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

A ESF como porta de entrada, atendimento primário em saúde, deve se 

atentar a realizar um bom trabalho voltado aos  pacientes adictos, principalmente em 

uma comunidade na zona periférica de uma cidade como a de Pará de Minas, que 

está localizada as margens da Br-262 que liga diversas cidades a capital mineira, o 

que aumenta o tráfico de drogas na região. A comunidade Padre Líberio é famosa 

pelo tráfico de drogas e o alto índice de usuários da mesma, a unidade de saúde 

Padre Líberio lida com estes problemas diariamente, e por isso cabe um intervenção 

por parte da mesma. 

Outro grave problema em relação ao uso de drogas que não é uma causa, 

mas que não ajuda a diminuir a situação é a quantidade de usuários de drogas que 

estão em negação sobre o seu consumo. Muitos dos usuários não consumem 

drogas tão periodicamente como os viciados, o que pode torna o problema ainda 

maior. 

 
 
6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 
A identificação das causas é essencial para o enfrentamento de determinados 

problemas, é a partir das causas que ações são desenvolvidas para eliminação dos 

mesmos (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). O entendimento do problema de que 

se pretende enfrentar será a partir da identificação de suas possíveis causas. Na 

comunidade Padre Líberio inúmeras causas podem causar o alto consumo de 

drogas por parte dos cidadãos da área de abrangência da ESF pode ser devido as 

seguintes causas: 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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 Fatores sociais: problemas familiares, acidentes, perdas de entes 

queridos (luto), traumas de maneira geral e o preconceito que exclui 

significativamente as pessoas em sofrimento mental; 

 O fato de a comunidade estar localizada em uma zona periférica da 

cidade de Pará de Minas: nas periferias os problemas sociais são mais 

alarmantes, o que estreita e facilita a relação dos usuários com drogas 

e álcool e ainda aumenta a violência; 

 Falta de preparo da equipe de saúde da família no acolhimento ao 

paciente adicto; 

 A falta de conhecimento da população acerca dos possíveis problemas 

de saúde que o uso excessivo de drogas podem causar como: 

distúrbios comportamentais, endocardite infecciosa, insuficiência renal, 

doenças respiratórias e infecciosas que podem ser transmitidas por via 

sexual ou através do compartilhamento de agulhas contaminadas. 

 Ambiente familiar: falta de empatia da família com o paciente, falta de 

apoio e falta de conhecimento da situação, atribuindo toda ao paciente 

e a equipe de saúde; 

 Falta de campanha de apoio aos usuários de drogas e de prevenção 

ao uso de drogas. 

 
6.3Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

Após explicação do problema, partindo de suas causas, os nós críticos foram 

estabelecidos, sendo eles: 

 Falta de preparo da equipe de saúde para com o acolhimento de 

pacientes adictos; 

 Elevado índice de usuários que não afirmam que estão consumindo 

drogas ilícitas em excesso; 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 
No Planejamento Estratégico Situacional (PES), o plano é entendido como um 

instrumento para ser utilizado em situações de baixa governabilidade. Para analisar 

a viabilidade de um plano, inicialmente devem ser identificadas três variáveis 
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fundamentais: quais são os atores que controlam recursos críticos das operações 

que compõem o plano; quais recursos cada um desses atores controla; qual a 

motivação de cada ator em relação aos objetivos pretendidos com o plano. E então, 

definir operações/ações estratégicas capazes de construir viabilidade para o plano 

ou motivar o ator que controla os recursos críticos (FARIA; CAMPOS;  SANTOS 

2018).  

Os quadros a seguir representam cada um desses passos realizados para 

cada nó crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/CAMPOS%2C%20Francisco%20Carlos%20Cardoso%20de%20/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS%2C%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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Quadro 2- Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao alto consumo de drogas 

por parte dos cidadãos da área de abrangência da ESF Padre Libério na 

comunidade Padre Libério em Pará de Minas – Minas Gerais. 

Fonte: Do autor, 2020. 

Nó crítico 1 
Falta de preparo da equipe de saúde para com o acolhimento de 
pacientes adictos. 

Operação 

(operações) 

Reestruturar a forma de acolhimento feita pela equipe de saúde 

para com os pacientes adictos, trazendo a oportunidade de 

tratamento para todos. 

Preparar a equipe de saúde para saber lidar com pacientes 

usuários de droga e fazarem o acolhimento deles.  

Projeto 
ESF CUIDA DE VOCÊ. 

Resultados 

esperados 

População buscando a ESF para interromper o uso de drogas 
através de tratamentos. 

Produtos esperados 
- Equipe de saúde mais comprometida em ajudar os adictos; 

-Orientação dos pacientes para a busca de apoio no CAPS e 

Fazendinha. 

Recursos 

necessários 

Organizacional  Organização da agenda equipe, para a realização 

de um acolhimento mais humanizado para com os adictos; 

Cognitivo: Capacitação da equipe executora; 

Financeiro: Aquisição de materiais didáticos para informar o adicto 

sobre a importância do tratamento para interromper ou até diminuir 

o consumo de drogas; 

Político: Apoio intersetorial.  

Recursos críticos 
Financeiro: Para a aquisição de recursos; 

Organizacional: Tempo para colocar em prática o projeto e 

realização;  

Controle dos 
recursos críticos 

Secretária Municipal de saúde – Favorável; 

Equipe da ESF – Favorável; 

População – Desfavorável. 

Ações estratégicas 
Necessário a criação de uma estratégia para que a equipe se 

prepare para receber estes indivíduos de forma humanizada e 

acolhedora, incentivando- os a aderirem a tratamentos. 

Prazo 
1 mês após a criação do plano de intervenção. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico da unidade de saúde; 

Enfermeira chefe. 
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Quadro 3 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao alto consumo de drogas 

por parte dos cidadãos da área de abrangência da ESF Padre Libério na 

comunidade Padre Libérioem Pará de Minas – Minas Gerais 

Fonte: Do autor, 2020. 

Nó crítico 2 
Elevado índice de usuários que não afirmam que estão consumindo 

drogas ilícitas em excesso. 

Operação 

(operações) 

Incentivar o adicto a procurar ajuda na unidade de saúde. 

Projeto 
A ESF TE ENTENDE. 

Resultados 

esperados 

Adictos assumindo que consomem drogas, para que a ESF os 

acolham. 

Produtos 

esperados 

- Equipe de saúde comprometida em retirar informações do paciente 

de forma ética e humanizada; 

- Orientação e informação ao paciente que assume estar utilizando 

muitas drogas ilícitas; 

- Campanha de auxilio ao adicto para dar inicio ao tratamento. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Reorganização da agenda da unidade; 

Cognitivo: necessária a mobilização dos usuários de drogas; 

Financeiro: Aquisição de recursos didáticos para informar os 

pacientes; 

Político: Mobilização intersetorial. 

Recursos críticos 
Financeiro: para a aquisição de recursos (panfletos e folders) para 

campanha. 

- Reorganização da agenda da equipe para a colocação da operação 

em prática; 

- Capacitação dos profissionais para a realização da escuta qualidade 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretária Municipal de saúde – Favorável;  

Equipe da ESF – Favorável. 

Ações 
estratégicas 

Criação de um projeto que visa acolher corretamente o usuário de 
droga 

Prazo 
3 meses para dar início as atividades. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médico da unidade de saúde; 

NASF 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O uso drogas pode ser resultante de vários fatores e aponta diversas 

características de personalidade do adolescente, em especial, pela fase de 

desenvolvimento, e problemas na busca de identidade, devido ao seu uso 

incessante e os inúmeros casos de dependências passaram a representar uma das 

questões que mais afetam a sociedade atual, agravando os problemas  de cunho 

social e de saúde pública. 

O devido acolhimento aos usuários de drogas dentro de uma unidade básica 

de saúde é um determinante social para comunidade e proporciona subsídios 

capazes de promover proteção ao usuário de droga, sua família e a sociedade. Ele 

pode ser capaz de contribuir para cessação do uso de drogas e para a mudança de 

comportamento para os indivíduos que são considerados fatores de risco para o uso 

de drogas.  

Ainda é preciso ressaltar que cabe à equipe de saúde da família orientar  a 

comunidade sobre os males associados ao uso indevido de substâncias licitas e 

ilícitas, prevenindo-a do uso indevido de drogas e suas consequências neurológicas, 

psíquicas, físicas e sociais na comunidade. Ela tem um papel fundamental como 

agente transformador para discussão sobre os problemas associados ao uso de 

drogas 
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