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                                                           RESUMO 

Na área de abrangência da Estratégia Saúde da Família-ESF Moreiras situada no 
Municipio de Angelândia alcoolismo é um problema para a atenção primária de saúde, já 
que sua dependência causa, direta ou indiretamente, danos à saúde do indivíduo. O abuso 
de álcool e outras drogas representam sem dúvida um problema muito grave da sociedade 
contemporânea. É considerado problema de Saúde Pública cuja abordagem é de 
responsabilidade de todos os níveis de atenção do Sistema Único de saúde (SUS). 
Atualmente, considera-se abuso de álcool e outras drogas o uso compulsivo e freqüente 
dessas substâncias, seguido da dificuldade que o usuário apresenta em controlar o seu 
consumo, o que pode causar desinteresse em outras atividades acarretando danos para sua 
vida afetiva, social e profissional.Numa análise do problema, que especifica os números 
pertinentes ao uso do álcool na área, o trabalho aponta que cada vez mais se faz necessário 
a presença da equipe, do NASF e de ações intersetoriais para a atenção integral nesse 
cenário  de dependência tão recorrente. O estudo identifica os problemas causados pelo 
álcool ao dependente, e indica as linhas de ação de responsabilidade da equipe e os demais 
fatores indicados anteriormente, aos quais caberá uma lógica de orientação e 
encaminhamento aos diversos tratamentos existentes, atuando em diferentes níveis de 
atenção, tais como: instituições, grupos de auto-ajuda e com os próprios indivíduos, 
ademais da ajuda da família, para a incorporação destes pacientes novamente á sociedade. 
Foi por meio da utilização do Planejamento Estratégico Situacional na elaboração do 
projeto de intervenção e da revisão de literatura que a equipe chegou a estas conclusões. 

 
 
Palavras chave: Alcoolismo. Sociedade. Dependência de álcool. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   ABSTRACT 

 Comprehensiveness in the area of health strategy of the family-ESF Moreiras located in the 
municipality Angelãndia, alcoholism is a problem for primary health care, since it’s 
dependencecause direct or indirect damage to the health of the individual. The abuse of alcohol 
and other drugs are undoubtedly a very serious problem of contemporarysociety. It is considered a 
public health problem whose approach is the responsibility of all care levels of the Unified 
National Health Sistem (SUS). Currently, we consider-is alcohol abuse and other drugs 
compulsive and frecuente use of these  substances, followed by have  any difficulties that the user 
has to control it’s consumption, which can lead to disinterest in other activities causing damage to 
their emotional, social and professional. An análisis of the problem, which specifies the relevant 
numbers to the use of alcohol in the area, the paper points out that increasingly makes necessary 
the presence of the team, NASF and intersectoral actions to provide comprehensive care in this 
scenario of dependence as recurring. The study identifies the problems caused by alcohol to the 
dependent, and indicates the team responsible for lines of action and the other factors listed above, 
which will fit a guiding logic and attention such as institutions, self-help groups and the own 
individuals, in addition to the help of the family, for the incorporation of these patients back to 
society. It was for average use of the Situacional Strategic Planning for drawing up the project and 
the literature review that the team came to these conclusions. 
 
 
Keywords: Alcoholism.Society: Alcohol dependence. 
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1 INTRODUÇÃO  

Sou médico da Estratégia Saúde da Família, trabalho na Estratégia Saúde da Família-ESF 

Moreiras e conto com uma equipe formada por 01 enfermeira, 01 técnica de enfermagem, 06 

agentes comunitárias de saúde e os profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

(NASF): psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, assistente social, nutricionista e psiquiatra. 

O município de Angelândia de acordo com a história do município de Capelinha e pela lei 

estadual nº. 6769 em 13 de Maio de 1976 eram chamados de Vila dos Anjos.  

Sua emancipação veio a ocorrer pela lei estadual nº. 12.030, de 21 de dezembro de 1995, e a 

partir daí recebeu o nome de Angelândia. 

 

Segundo IBGE, (2010), está localizado, ao nordeste de Minas Geraisna região sudeste do Brasil, 

no alto do Vale de Jequitinhonha, faz limite com os Municípios de Setubinha, Água Boa, 

Malacacheta e Capelinha.  Situa-se 28 km de Capelinha a maior cidade nos arredores. 

Está a 920 metros de altitude acima do nível do mar, no Alto do Vale de Jequitinhonha. Os 

habitantes denominam-se Angelandense. 

 

Em relação aos aspectos geográficos sua área total é de185, 211 km2, a concentração habitacional 

é de 70% zona urbana, 30% zona rural, aproximadamente tem 2114 domicílios e o número 

aproximado de famílias é de 1939. Sendo que 50,43% da populaçãoreside na área urbana e 

49,56% residem na área rural. O índice de desenvolvimento humano é de 0, 597. A Renda Media 

Familiar é de R$ 501,13. 

 

Destaca-se a principal atividade econômica de Angelândia a agricultura. Sendo está um dos 

maiores parques cafeeiro do País, com 20 milhões de pés de café, com uma produção média 

anual de 130 mil sacas de 60 kg. 

 

Outras atividades são o comércio, plantações de eucalipto e feijão. Os principais postos de 

trabalhos: lavradores (80%), comércio e serviços públicos (20%). A taxa de emprego é 94% 

considerado um nível muito bom, pois só 6% estão desempregados. 

 

Pode-se considerar que o nível de alfabetização satisfatório, pois considerando a faixa etária  de 7 

a 14 anos 462 crianças e adolescente são  alfabetizados que corresponde  (95,65%), de 15 anos e 
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mais são 1390 (80,53%) pessoas alfabetizadas 

O município ainda conta com outros recursos da comunidade: laboratórios (03), escolas (07), 

creche (01), igrejas (15). Na cidade tem luz elétrica, água, telefonia, correios, não tem rede 

bancária. 

 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde a Atenção Primária tem uma cobertura de 

100% e uma população de 95% é usuária dos serviços do SUS.  O Conselho Municipal de Saúde 

é composto por 50% de usuários, 25% prestadores de serviços e 25% trabalhadores da saúde e 

suas reuniões ocorrem mensalmente.  

 

Quadro 1- Distribuição da população segundo faixa etária e sexo no município de 

Angelândia-Mg 

Faixa  etária Homens  Mulheres  Total  

Menores de 1 ano 67 71 138 

1-4 anos 265 280 545 

5-9 anos 466 437 903 

10-14 anos 556 506 1062 

15-19 anos 442 450 892 

20 – 24 anos 327 373 700 

25- 29 anos 300 338 638 

30-34 anos 302 260 562 

35-39 anos 232 245 477 

40 -44 anos 220 231 451 

45-49 anos 177 175 352 

50-54 anos 144 144 288 

55-59 anos 130 143 273 

60-64 anos 100 118 218 

65-69 anos 77 97 174 

70-74 anos 65 72 137 

75-79 anos 39 56 95 

80-84 anos 22 28 50 
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85-89 anos 12 19 31 

90-94 anos 05 05 10 

95-99 anos 02 04 06 

Fonte. IBGE (2010) 

 

Quadro 2 - Número da população por faixa etária nas áreas urbana e rural de Angelândia 

 
Faixa etária Urbana Rural Total 

 
<1ª 62 08 70 
1- 4 334 127 441 
5-9 573 240 813 

10-14 664 323 987 
15-19 571 311 882 
20-39 1572 661 2413 
40-49 593 307 900 
50-59 430 195 625 
60 e + 613 252 865 
Total 5412 2424 7836 

Fonte: SIAB (2013) 
 
 
 
Por meio do diagnóstico situacional percebemos que na área de abrangência, dentre outros 

problemas, há alta incidência de alcoolismo. Sendo um dos principais problemas que hoje afeta 

uma grande maioria das pessoas no mundo, e a nossa população não está isenta desse problema 

de saúde que cada dia é maior. 

O consumo de bebidas alcoólicas é um hábito muito antigo data-se da pré-história. É utilizada em 

celebrações, ritos ou simples aglomerações de indivíduos. Com o processo evolutivo o consumo 

de bebidas alcoólicas foi incorporado aos padrões sociais aceitáveis. Existe um limite tênue entre 

o consumo de bebidas alcóolicas aceitável e os seus efeitos adversos como comportamento 

antissociais e violência (FERREIRA et al., 2011). 

Antes dos portugueses chegarem ao Brasil o consumo de bebidas alcoólicas já existia. Era uma 

bebida preparada com o milho fermentado e com mandioca também fermentada produzida e 

consumida pelos índios. Com o plantio da cana-de-açúcar a colonização portuguesa, popularizou-

se a cachaça, que é uma bebida destilada com teor alcoólico alto que passou a ser consumida 

(GALDURÓZ; CARLINI (2007) citado por FERREIRA et al., 2011). 
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Segundo Galduróz; Carlini (2007) citado por Ferreiraet al. (2011) dizem que a  longa convivência 

das pessoas com o consumo de bebidas alcoólicas, pode-se considerar hoje um grave problema de 

saúde pública  relacionado a diversos agravos à saúde. 

 O perfil de morbimortalidade, tanto em sua relação com a violência é influenciado diretamente 

com consumo de bebidas como também a incidência do aumento do risco de doenças crônicas: 

hipertensão, cirrose, neoplasias (FERREIRA et al., 2011). 

O consumo de bebidas alcoólicas causam problemas de saúde que merecem ser destacados: a 

intoxicação alcoólica aguda, o uso nocivo para a saúde, também chamado de uso abusivo e o 

alcoolismo crônico ou síndrome de dependência (FERREIRA et al., 2011).Os mesmos autores 

abordaram que a  intoxicação alcoólica aguda se caracteriza por um estado agudo e transitório de 

perturbação da consciência e/ou do estado cognitivo secundário ao consumo de bebida alcoólica.  

O uso abusivo compreende um modo de consumo caracterizado pelas complicações físicas e/ou 

psíquicas. No alcoolismo crônico, ocorrem um conjunto de fenômenos comportamentais, 

cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de bebida alcoólica, 

tipicamente associado ao desejo poderoso de consumí-la, à dificuldade de controlar o desejo de 

beber , o consumo  persistente e constante, a uma maior prioridade dada ao seu uso em 

detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância de doses e por vezes, a 

um estado de abstinência física (JANSEN et al.,2009 citado por FERREIRA et al., 2011). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

É importante realçar os prejuízos sociais, econômicos e familiares causados pelo consumo de 

bebidas alcoólicas que estão uniformemente distribuídos nas comunidades realçando os 

problemas de saúde causados pelo consumo exagerado e contínuo. Embora exista uma tendência 

diretamente proporcional entre consumo e problemas, fatores socioeconômicos acabam por 

determinar com que força o álcool impacta a carga de doenças ou os anos potenciais de vida 

perdidos (MELONI; LARANJEIRA, 2004). 

A realização deste trabalho tem especial interesse, pelos grandes problemas sociais e de saúde 

que traz consigo esta dependência, motivo pelo qual, eu me propus a fazer este 

trabalho.Acreditamos que é muito importante abordar este problema, já que o mesmo trouxe 

grandes males para a saúde, que ao final, repercutem na sociedade, pelo alto custo dos 

tratamentos, reflete na família, na infância de crianças e no convívio social. 

Pretendo que este trabalho possibilite utilizar novas alternativas de atuação da equipe de saúde e 

as parcerias criadas com outras instituições e órgãos afins  junto a  estes pacientesparamelhorar a 

qualidade de vida, reduzindo o consumo do álcool,  o número de dependentes e os reflexos desse 

cenário nas famílias e sociedade. 

A partir da relevância social e acadêmica no campo da saúde pública, este estudo pode contribuir 

para a produção de novos conhecimentos sobre um problemade saúde relativamente comum, e 

com forte impacto social na comunidade local. 
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3  OBJETIVO 

Propor um plano de intervenção com vistas à redução da incidência de alcoolismo na área de 

abrangência da ESFMoreiras. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para este projeto de intervenção foi utilizado o diagnóstico situacional realizado na disciplina de 

Planejamento e Avaliação de  Açoes de Saúde, incluindo reunião com a equipe da ESF, 

levantamento de dados secundários no SIAB e observação ativa realizada na área de abrangência 

da equipe. Foram identificados vários problemas, mas o que mais sensibilizou a equipe foi 

número elevado de etilistas e dependentes do álcool.  

Para o levantamento dos indivíduos usuários de bebidas alcóolicas foram realizadas  reuniões 

com as Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para identificação dos mesmos.  Elas foram 

capacitadas para essa identificação de forma a não intimidar o paciente, os pacientes deveriam 

estar sóbrios e não necessitando de alguma intervenção de emergência, os pacientes deveriam 

receber uma explicação clara sobre o diálogo que teriam que não se tratava de uma pesquisa e 

sim dados para avaliar suas condições de saúde e seria utilizado um instrumento.  

 
 O instrumento utilizado compunha-se de variáveis sócio-demográficas e de questões 

relacionadas ao consumo do álcool. Para tanto, foram utilizadas as versões brasileiras do Alcohol 

Use Disorders Identification Test (AUDIT) e o CAGE (sigla em inglês, que se refere as palavras 

das perguntas que são formuladas, Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener). 

           O AUDIT é um questionário relacionado ao padrão de consumo de bebidas alcoólicas, 

traduzido e validado para o Brasil, com capacidade de verificar os domínios de uso arriscado do 

álcool, sintomas de dependência e uso nocivo. Apresenta alta sensibilidade e especificidade para 

utilização na população brasileira. Adotou-se como ponto de corte o escore > 8 obtido no AUDIT 

para definir uso arriscado ou prejudicial de álcool (BARBOR et al., 2001).    

O CAGE consiste de quatro perguntas, sendo elas: Você já tentou diminuir ou cortar ("Cut 

down") a bebida?   Você já ficou incomodado ou irritado ("Annoyed") com outros porque 

criticaram seu jeito de beber? Você já se sentiu culpado ("Guilty") por causa do seu jeito de 

beber?  Você já teve que beber para aliviar os nervos ou reduzir os efeitos de uma ressaca ("Eye-

opener")?  Se pelo menos uma resposta a essas perguntas for afirmativa ("sim") há suspeita de 

problemas com o álcool. Duas ou mais respostas afirmativas é indicativo de problemas com o 

álcool.   

Foi necessário realizar uma revisão narrativa da literatura para buscar embasamento teórico para o 

trabalho. Para a pesquisa bibliográfica utilizou-se as seguintes fontes: Biblioteca Virtual em Saúde 
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(BVS) nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS). Foram usados os descritores: sociedade, dependência de álcool, consumo de bebidas 

alcoólicas.  

Neste trabalho foi utilizado também o Método Simplificado do Planejamento Estratégico 

Situacional – PES para elaboração do projeto de intervenção. 
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5  REFERENCIAL TEÓRICO 

Quando refletimos sobre o conceito da palavra droga, logo pensamos em cocaína, heroína, 

maconha, craque entre outros tantos nomes que são dadas às drogas lícitas e ilícitas existentes. 

Não nos deportamos ao álcool como sendo uma das drogas mais utilizadas e mais nocivas ao ser 

humano da nossa atualidade, pois o álcool é consumido desde os tempos mais primitivos da nossa 

sociedade e é visto como complemento dos momentos de alegria e de festa, onde as pessoas se 

reúnem para comemorar e celebrar a vida (GIGLIOTI et al., 2004). 

O alcoolismo é uma doença crônica que cursa com um desejo incontrolável de beber e, mesmo 

que tente parar, o indivíduo não consegue se livrar desse vicio sozinho. Com o tempo, o 

indivíduo passa a consumir maiores quantidades de álcool para ter os mesmos efeitos de 

embriaguez de antes. Além disso, começa a apresentar sintomas como suor frio, tremedeiras, 

nervosismo e ansiedade quando fica sem ingerir bebidas alcoólicas (BANCO DE SAÚDE, 2015). 

 Beber moderada e esporadicamente faz parte dos hábitos de diversas sociedades.Mas determinar 

o limite entre o beber social, o uso abusivo ou nocivo de álcool e o alcoolismo (síndrome de 

dependência do álcool) é por vezes difícil, pois esses limites  são tênues e variam de pessoa para 

pessoa ou de cultura para cultura (NETO, 2010) 

[…]Estima-se que cerca de 20% dos homens e 10% das mulheres façam 
uso abusivo do álcool; 10% dos homens e 5% das mulheres apresentam a 
síndrome de dependência do álcool ou alcoolismo. Além disso, o álcool 
está relacionado a 50% dos casos de morte em acidentes 
automobilísticos, 50% dos  homicidios e 25% dos suicídios.  Alguma 
doença mental também tem coorelação com o uso do álcool. (NETO, 
2010, p.7) 

“Segundo  Gigliotti; Bessa (2004) em seu artigo a Síndrome de Dependência do Álcool: Critérios 

Diagnósticos” abordamos elementos da Síndrome de Dependência Alcoólica: 

- Estreitamento do repertório: no começo, o individuo ingere a bebida alcóolica emhorários 

variados, quantidade e até de tipo de bebida. Com o passar do tempo, passa a beber com uma 

periodicidade maior, passa a beber diariamente, em quantidades crescentes, deixando de importar-

se com a inadequação das situações. 

Nos estágios avançados, bebe compulsivamente e incontrolável para aliviar os sintomas da 

abstinência, não se importa com os danos orgânicos, sociais ou psicológicos. Sua relação com a 

bebida torna-se rígida e inflexível, no padrão de tudo ou nada. 
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- Saliência do comportamento de busca do álcool: como consequência do estreitamento do 

repertório do beber, o indivíduo prioriza o ato de beber, em situações inaceitáveis (por exemplo, 

dirigir e trabalhar alcoolizado). Em outras palavras, o beber passa a ser o objetivo da suavida, 

acima de qualquer outro valor, saúde, família e trabalho. 

- Aumento da tolerância ao álcool: com a evolução da síndrome, há necessidade de doses 

crescentes de álcool para obter o mesmo efeito conseguido com doses menores, ou a capacidade 

de realizar atividades apesar de altas concentrações sanguíneas de álcool. 

- Sintomas repetidos de abstinência: a diminuição ou interrupção do consumo de álcool surgem 

sinais e sintomas de intensidade variável. No início, os sintomassão leves, intermitentes e pouco 

incapacitantes, mas, nas fases mais severas da dependência, podem manifestar-se os sintomas 

mais significativos, como tremores intensos e alucinações. 

Para Andrade e Silveira (2009, p.71), os indivíduos alcoolizados são portadores de um conjunto 

de sinais comuns, entre os quais se destacam “o rubor e edema moderado da face; edemas das 

pálpebras; olhos lacrimejantes; eritrose palmar; hálito alcoólico; falta de coordenação motora; 

vertigens e desequilíbrio; suores; tremor fino nas extremidades.” 

Segundo a OMS- Relatório Global sobre Álcool e Saúde (2014. SP) estima-se que “no Brasil, 

estima-por pessoa o equivalente a 8,7L quantidade superior à média mundial, porém verifica-se 

diminuição no consumo per capita de álcool puro no Brasil entre 2005 (9,8L) e 2010 (8,7L)”.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico I- Principais doenças e prejuízos asociados ao álcool em diferentes níveis 
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Fonte: OMS- Relatório Global sobre Álcool e Saúde  
 

 

A OMS segundo o Relatório Global sobre Álcool e Saúde (2014) estipulou algumas diretrizes 

para a implantação de políticas do álcool em todos os níveis. Estas diretrizes refletem 

determinantes variados dos efeitos maléficos do álcool e as ações que devem ser enfrentadas 

em conjunto para a implementação de intervenções eficazes.  
 As políticas públicas e intervenções devem ser orientadas e formuladas a 

partir dos interesses da saúde pública, com metas muito bem definidas e 
baseadas nas melhores evidências disponíveis. 

 As políticas devem ser equitativas e sensíveis aos contextos nacionais, 
religiosos e culturais. 

 Todas as partes envolvidas têm a responsabilidade de agir de forma a não 
prejudicar a implementação de políticas públicas e intervenções; 

 Deve ser dada atenção e prioridade à saúde pública em relação aos 
interesses concorrentes e promovidas as abordagens que focam nessa 
direção 

  Proteger populações de alto risco e expostas aos efeitos nocivos do 
consumo de álcool debe ser parte integrante das políticas 
do álcool 

 Indivíduos e familiares afetados pelo uso nocivo do álcool devem ter 
acesso à prevenção e serviços de saúde eficazes e com preços acessíveis 

 Crianças, adolescentes e adultos que optam por não beber têm o direito 
de serem apoiados no seu comportamento e protegidos das pressões 
para beber; 

 As políticas e intervenções públicas para prevenir e reduzir os malefícios 
do álcool deve abranger todos os tipos de bebidas alcoólicas 
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(RELATÓRIO GLOBAL SOBRE ÁLCOOL E SAÚDE (2014, SP)  
 

 

De acordo com o Ministério da saúde (BRASIL, 2003) a Política Nacional de Atenção à Saúde, 

relacionada ao consumo de álcool, implica na implementação da assistência, ampliando a 

cobertura e o espectro de atuação do Programa Nacional de Atenção Comunitária Integral a 

Usuários de Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde, o qual contempla a assistência a 

pessoas com problemas relacionados ao uso do álcool e seus familiares. Sendo que a assistência a 

usuários de álcool deve ser oferecida em todos os níveis de atenção.  

 

Em relação a prevenção, é essencial capacitar as equipes de saúde da família e prover os subsídios 

necessários para o desenvolvimento de ações de prevenção primária do uso prejudicial do álcool, 

para o diagnóstico precoce, tratamento de casos não complicados e referenciamento para a rede de 

assistência dos quadros moderados e graves (BRASIL, 2003). 

Segundo a  Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras 

Drogas (BRASIL, 2003, p.20):  
[…]Deve ser estimulado o desenvolvimento de ações de prevenção nas 
escolas, locais de trabalho, sindicatos e outras associações. As ações 
incentivadas devem ter caráter permanente, ao invés iniciativas pontuais e 
esporádicas como campanhas, sem no entanto, prescindir de ações de 
curta duração voltadas para a multiplicação da atuação preventiva.  

 

Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas  

aborda que é muito importante  a população deve ser educada para promover a redução dos 

obstáculos relativos ao tratamento e à atenção integral voltada para os individuos consumidores de 

bebidas alcóolicascrescendo cada vez mais a consciência coletiva sobre a freqüência dos 

transtornos decorrentes do uso indevido de álcool e drogas (BRASIL, 2000). 
 

O uso de álcool e outras drogas, é um tema transversal a outras áreas da saúde, da justiça, da 

educação, social e de desenvolvimento, requer um conjunto de procesos  para a execução de uma 

política de atenção integral ao consumidor de álcool e outras drogas (BRASIL, 2003). 

Segundo a Política Nacional  do Ministério da Saúde para a Atenção Integral aos Usuários de 

Álcool e outras Drogas é  muito importante    definir políticas públicas para promover  as 

mudanças capazes de manterem-se estáveis nos diferentes níveis envolvidos e requerer 

descentralização e autonomia de gestão pelos níveis estaduais e municipais (BRASIL, 2004). 
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 Para tanto, a definição dos papéis de cada nivel é fundamental: 
1. Mudanças individuais de comportamento; 2. A mudança de crenças e 
normas sociais; 3. Ações de informação e prevenção, destinadas à 
população em geral com vistas a participação comunitária; 4. 
Diversificação e ampliação da oferta de serviços assistenciais; 5. Adoção 
de políticas de promoção a saúde que contemplem ações estruturais nas 
áreas de educação, saúde e de acesso a bens e serviços; 6. Discussão das 
leis criminais de drogas e implementação de dispositivos legais para a 
eqüidade do acesso dos usuários de álcool e outras drogas às ações de 
prevenção, tratamento e redução de danos, de acordo com prioridades 
locais e grau de vulnerabilidade; 7. Revisão da lei que permite demissão 
por justa causa em empresas que constatam o uso de drogas por 
funcionários; 8. Discussão e impedimento de testagem de uso de drogas, 
realizada de forma compulsória em funcionários de empresas e estudantes 
de escolas públicas. O estabelecimento de uma política exitosa deve 
prever sua descentralização e autonomia de gestão pelos níveis estaduais e 
municipais (BRASIL, 2004, p.25) 
 
 

O Relatório Mundial da Saúde - Saúde Mental: Nova Concepção, Nova Esperança 

(BRASIL, 2001, p.15) aborda a questão de “despertar a consciência do público e dos profissionais 

para o real ónus das perturbações mentais e os seus custos em termos humanos, sociais e 

económicos.” Deve-se ter o empenho de  ajudar a derrubar várias  barreiras – principalmente “o 

estigma, a discriminação e a insuficiência dos serviços – que impedem milhões de pessoas em 

todo o mundo de receber o tratamento de que necessitam e que merecem”.  

 

Deve-se ter uma nova maneira de compreender as perturbações mentais, oferecendo uma nova 

esperança aos doentes mentais e às suas famílias está ai o alcoolismo que é considerado uma 

doença onde os usuários apresentam alterações comportamentais. Não se deve esquecer da 

prevenção, a disponibilidade e os obstáculos do tratamento, traz dez recomendações básicas para 

ações na área de saúde mental / álcool e drogas. São elas:  

 
Promover assistência em nível de cuidados primários; 
Disponibilizar medicamentos de uso essencial em saúde mental; 
Promover cuidados comunitários; 
Educar a população; 
Envolver comunidades, famílias e usuários; 
Estabelecer políticas, programas e legislação específica; 
Desenvolver recursos humanos; 
Atuar de forma integrada com outros setores; 
Monitorizar a saúde mental da comunidade; 
Apoiar mais pesquisas (BRASIL, 2001, p.15) 
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As consequências do uso de álcool também oneram a sociedade, de forma direta e indireta, 

potencializando os custos em hospitais e outros dispositivos do sistema de saúde, sistema 

judiciário, previdenciário, perda de produtividade do trabalho, absenteísmo, desemprego, entre 

outros. Ainda, em todo o mundo, nota-se que as faixas etárias mais jovens (20-49 anos) são as 

principais afetadas em relação a mortes associadas ao uso do álcool, traduzindo como uma maior 

perda de pessoas economicamente, ativas (BRASIL, 2003).  
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6  PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Todo método de planejamento apresenta etapas como uma sequência lógica de ações ou 

atividades a serem desenvolvidas. E esses passos devem ser seguidos de forma cronológica para 

que não prejudique o resultado final para cada problema diagnosticado em um território deve ser 

selecionado apenas um projeto de intervenção, pois é necessário avaliar a viabilidade do mesmo 

(CARDOSOet al., 2008). 

 

O plano de ação é um instrumento que permite uma articulação entre o problema que é imediato 

que traz preocupação para alguém que deseja solucioná-lo e precisa de compartilhar  sua gestão 

com equipe de saúde para ter uma gestão participativa  para solução do mesmo. Para elaborar este 

plano foram seguidos os passos preconizados no (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

 

Esse projeto tem por finalidade a intervenção integral aos alcoólatras da área de abrangência da 

ESF Moreiras e servirá como ferramenta indispensável para o trabalho da equipe, pois, o 

processo de trabalho se tornará organizado, democrático e participativo. 

A equipe é a responsável principal por tornar a assistência mais abrangente, sendo a porta de 

entrada para todas as ações descritas nesse projeto. 

Ao final acreditamos que ocorrerá mudanças no perfil dos problemas relacionados ao alcoolismo 

e a família e os pacientes poderão sim, se ressocializarem e contribuirem também como agentes 

sociais.  

6.1 Definição de problemas  

Através do diagnóstico situacional realizado por todas as equipes de Saúde da Família 

bimestralmente no município de Angelândia por meio  do método estimativa rápida é possível 

obter quantitativamente o número de usuáriose famílias que apresentam alguma situação de risco 

ou condição de saúde.Pelo método estimativa rápida possibilitou o levantamento dos principais 

problemas que envolvem os indivíduos na área de abrangência da ESF Moreiras:  

 Falta de lazer 

 Desemprego 

 Violência de vários tipos 
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 Acidentes automobilísticos 

 Uso de outras drogas lícitas e ilícitas 

 Alcoolismo 

 Doenças crônicas 

 

6.2 Priorização de problemas 

Segundo Campos, Faria e Santos (2010) para escolher, priorizar, avaliar são necessários utilizar 

critérios que possibilite uma priorização objetiva. Assim sendo os problemas identificados 

precisam ser priorizados. A análise e seleção quanto a prioridade foram pautados segundo 

oscritérios: importância, capacidade de enfrentamento, urgência e a seleção numérica na ordem 

de prioridade. 

Quadro 3- Priorização dos problemas da área de abrangência da equipe ESF Moreiras: 

Principais Problemas Importância Urgência Capacidade de enfrentamento Seleção 

Falta de lazer Alta 5 Fora  6 

Desemprego Alta 5 Fora  5 

Violência de vários tipos Alta 6 Parcial  2 

Acidentes 

automovilísticos 

Alta 6 Parcial 3 

Uso de outras drogas  Alta 6 Parcial 1 

Alcoolismo Alta 7 Parcial 1 

Doenças  crônicas Alta 6 Parcial 1 

Fonte: autória própria 
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6.3 Descrição do problema selecionado 

Quadro 4-Descritores do problema alcoolismo 

Descritores do problema alcoolismo 

Descritores Valores Fontes 

Alcoólatras esperados 174 Estudos epidemiológicos 

Alcoólatras cadastrados 38 Ficha de cadastro dos ACS 

Alcoólatras confirmados 36 Registros da Equipe 

Alcoólatras controlados 03 Registros da Equipe 

Complicações por abuso de álcool 03 Registros da Equipe 

Óbitos por causa do uso de álcool 02 Registros da Equipe 

Internações por causa do alcoolismo e 

outras drogas 

00 Registros da Equipe 

Fonte: autoria própria 

 

6.3 Explicação do problema 

 

A área de abrangência companhada pela equipe de saúde do PSF Moreiras é composta por542 

famílias totalizando 1577 pessoas sendo que 52 mulheres e 110 homens revelaram que consomem 

álcool.  

 

Os etilistas pertencentes à área de abrangência são na sua maioria homens, de nível social mais 

baixo, e que o tabagismo aparece em associação com o consumo de álcool.  

Através do levantamento de dados e conversa com as agentes comunitárias alguns prejuízos e 

doenças aparecem atreladas ao consumo de álcool, tais como: violência familiar, deserção escolar, 

câncer de laringe, pancreatite, cirrose hepática, acidente de trânsito, depressão e outros. No 
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entanto, sejam quais forem os fatores associados ou o público, o álcool é uma importante fonte de 

danos para a saúde e segurança pública, por isso Duailibi e Laranjeira (2007), afirmam que ele não 

pode ser tratado como um produto qualquer, inócuo e sujeito as leis de mercado.  

 O álcool é considerado causa de muitos adoecimentos e mortes no mundo todo, ocasionando 

diversas consequências sociais negativas, tais como, acidentes de trânsito, violência intra familiar, 

homicídios, suicídios, crimes diversos, entre outros; de forma que os estudos e pesquisas sobre 

esse tema têm extrema importância, para que seja possível intervir e modificar o preocupante 

quadro atual de alcoolismo, no mundo todo (SILVA, 2014). 

Os problemas que envolvem o alcoolismo são vários e isso implica também com o treinamento 

da equipe de saúde na abordagem a esse público, a organização do seu processo de trabalho e 

coleta de dados.  

 

O alcoolismo é considerado uma doença pela organização Mundial de Saúde. E essa deriva de 

vários fatores, e muitos destes são mutáveis. Campo Faria e Santos, (2010, p.65) diz que uma 

causa de um problema quando atacada, é capaz de impactar o problema principal e efetivamente 

transformá-lo.  

 

Contudo foi feito outro levantamento e avaliação das principais causas que podem originar o 

problema alcoolismo na área de abrangência da ESF Moreiras e aquelas em que a equipe terá 

maiorgovernabilidade. 

 

6.4 Seleção dos nós críticos 

Os “nós críticos” são aquelas causas principais e importantes que dão origem ao problema e que 

merecem ser enfrentadas para solucioná-lo. O nó crítico “está dentro do meu espaço de 

governabilidade, ou, então, o seu enfrentamento tem possibilidades de ser viabilizado pelo ator 

que está planejando” (CAMPOS; FARIAS; SANTOS 2010, p.65). 

 
Quadro 5- Nós críticos associados ao alcoolismo 

Nós Críticos Ações 
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Falta de qualificação e capacitação da equipe na 
abordagem, acompanhamento e educação em 
saúde 

Capacitação da equipe 

 
Ações insuficientes que promovam 
sensibilização  quanto aos riscos do uso nocivo 
do álcool e as responsabilidades que o individuo 
deve ter consigo e com aqueles sob sua 
responsabilidade. 

Conscientização dos pais em relação ao uso 
de álcool e sua co responsabilização quanto a 
sua saúde e de familiares  

 
Ações insuficientes que promovam a prevenção 
do uso nocivo do álcool ainda na idade escolar 

Conscientização aos escolares em relação ao 
uso de álcool 

 
Falta de manejo de parcerias com instituições  e 
órgãos afins  para que se juntos promovam 
acompanhamento dos alcoólatras e por fim 
abandono do vício 

Ações  intersetoriais e interinstitucionais para 
acompanhamento dos alcoólatras no processo 
de abandono do vício 

Fonte: autoria própria 

 

6.5  Desenho das operações  

 

Considerando as causas mais importantes do alcoolismo na área de abrangência da ESF Moreiras 

a equipe definiu as ações para o enfrentamento de cada nó crítico, os resultados pretendidos com 

cada ação descrita, assim como os recursos necessários para implantar as ações.  

 

Quadro 6- Proposta de operações para resolução dos nós críticos 

Nós 

críticos 

Operação 
Projeto 

Resultados 
esperados 

Produtos 

esperados 

Recursos necessários 

Falta de 
qualificaç
ão e 
capacitaçã
o da 
equipe na 
abordage
m, 
acompanh

Educação 
Permanente 
Realizar 
capacitação 
permanente 
da equipe 

Equipe 
capacitada 
para a 
abordagem 
do tema 

Equipe capacitada 
para a atenção aos 
indivíduos 
alcoólatras 
Individuo melhor 
acompanhados pela 
equipe 
Promoção dos 

Organizacional: 
-Organização das atividades 
da equipe 
-organização do curso de 
capacitação 
Financeiro: 
Recursos audio/visual, 
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amen-to e 
educação 
em saúde 

cuidados 
comunitarios 

material educativo, material 
de escritório 
Cognitivo: sensibilização da 
equipe 

Ações 
insuficien
tes que 
promova
m 
sensibiliz
a 
ção  
quanto 
aos riscos 
do uso 
nocivo do 
álcool e 
as 
responsab
ilidades 
que o 
individuo 
deve ter 
consigo e 
com 
aqueles 
sob sua 
responsab
ilidade. 

Minha 
família: 
Conscienti-
zar os pais 
em relação 
ao uso de 
álcool e sua 
co 
responsabili-
zação quanto 
a sua saúde e 
de seus 
familiares 

Maior 
vínculo dos 
familiares e 
pais mais 
conscientes 
em relação a 
seu papel e 
influência 
sobre sua 
família e 
filhos 
 

Redução de danos e 
de possíveis novos 
alcoólatras em 
consequência da 
influência familiar 

Cognitivo:  
Informação sobre assunto 
Organizacional: 
Organização da agenda da 
equipe  e do NASF. 
Financeiro: 
Recursos audio/visual, 
material educativo, material 
de escritório 

 
Ações 
insufici-
entes que 
promova
m a 
prevenção 
do uso 
nocivo do 
álcool 
ainda na 
idade 
escolar 

Saúde na 
escola: 
Aumentar o 
nível de 
informação 
dos escolares 
em relação 
ao uso 
nocivo do 
álcool 

Escolares 
mais 
conscientes e 
informados 
sobre as 
consequência
s do uso 
nocivo do 
álcool 

Redução de 
alcoólatras na faixa 
etária jovem e as 
consequências 
advindas do vício 

Cognitivo:  
Informação sobre assunto 
Organizacional: 
Organização da agenda da 
equipe  e do NASF. 
Financeiro: 
Recursos audio/visual, 
material educativo, material 
de escritório 

 
Falta de 
manejo de 
parcerias 
com insti-
tuições  e 

+ Ação 
é 

+ Saúde 
Envolver 
comunidade, 

Maior adesão 
da da família 
e indivíduos 
quanto ao 
tratamento e 
acompanha-

População mais 
consciente quanto 
sua responsabilida-
de nas questões 
relacionadas ao 
alcoolismo, 

Cognitivo:  
Informação sobre assunto 
Organizacional: 
Organização da agenda da 
equipe  e do NASF com data, 
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órgãos 
afins  para 
que se 
juntos 
pro-
movam 
acompanh
amento 
dos 
alcoólatra
s e por 
fim 
abandono 
do vício 

famílias e 
usuários nas 
ações, 
campanhas e 
atendimentos 
relacionados 
ao 
alcoolismo  
 

mento do 
abandono do 
vício. Maior 
conscientiza 
ção da popu-
lação em 
relação ao 
uso nocivo 
do álcool. 

familias e 
individuos mais 
informados. 
Redução do 
alcoholismo 

horários e locais definidos 
Financeiro: 
Recursos audio/visual, 
material educativo, material 
de escritório 

 

6. 7 Identificação dos recursos críticos 

Os recursos críticos são aqueles indispensáveis para a realização de uma operação e que estão 

disponíveis e, por isso, a equipe terá que utilizar estratégias para que possa viabilizá-los 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS 2010). 

 

Para realização do projeto será necessário envolvimento de profissionais capacitados e apoio da 

superintendência regional de saúde através de suas referências técnicas. Além disso o gestor 

municipal de saúde terá também que contribuir com deslocamento de profissionais e 

disponibilizar lanche, caldeiras e os materiais que serão usados como: impressos, data show, 

microfone, computador, material de escritório.Ressaltamos a importância de melhor 

especificação de cada item e orçamento específico à medida que as ações forem efetivadas, uma 

vez que se faz necessária a avaliação e monitoramento de um plano estratégico para cada ação 

 

6. 8 Análise e viabilidade do plano  

O quadro 6 organiza os atores que detém ou são determinantes para a disponibilização dos 

recursos críticos assim como a sua motivação que são fundamentais para que o plano de ação se 

torne viável. 

 

Quadro 7-Proposta de ações estratégicas  para a motivação dos atores 
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Operação/Projeto Recursos críticos Controle dos recursos Ações 

Estratégicas 

Ator que 

controla 

Motivação 

Educação Permanente 

Realizar capacitação 

permanente da equipe 

Profissionais 

capacitados para 

executar as 

capacitações à equipe 

Gestor 

municipal de 

saúde 

Coordenador 

Atenção 

Primária 

 

Favorável  

Sensibilização 

dos gestores e 

apresentação 

do projeto 

Minha família sem o 

álcool 

Conscientizar os pais 

em relação ao uso de 

álcool e sua co 

responsabilização 

quanto a sua saúde e de 

seus famliares 

 

 

Adesão da família às 

ações desenvolvidas 

 

Equipe de 

saúde e NASF 

 

 

Favorável 

Empenho da  

Equipe e 

NASF 

Divulgação do 

projeto 

Saúde na escola: 

Aumentar o nível de 

informação dos 

escolares em relação ao 

uso nocivo do álcool 

Envolvimento das 

escolas quanto a estas 

ações 

Equipe,   

NASF, 

diretores e 

coordenadores 

das escolas 

Favorável  Reuniões entre 

equipe, NASF, 

diretores e 

coordenadores 

das escolas 

para 

apresentação 

do projeto 

+ Ação é + Saúde 

Envolver comunidades, 

famílias e usuários nas 

ações, campanhas e 

atendimentos 

Adesão das 

comunidades, famílias, 

lideranças nas ações 

desenvolvidas 

Equipe,   

NASF 

Favorável Reuniões com 

as 

comunidades e 

lideranças,  

Apresentação 
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relacionados ao 

alcoolismo  

 

do projeto 

Divulgação do 

projeto  
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6.9 Elaboração  do plano operativo 

 

Quadro 8- Plano operativo. 

Operação/Projeto Resultados Produtos Ações estratégicas Responsável Prazo 

Educação Permanente 

Realizar capacitação 

permanente da equipe 

Treinamento dos 

membros da equipe  

Membros da equipe 

capacitados 

Dinâmicas 

Estudo da política 

nacional para atenção 

aos usuários de álcool 

de drogas 

Definição de ações de 

educação em saúde  

Coordenadora de atenção 

Primária 

Gestor municipal de 

Saúde 

Referencia técnica da 

superintendência regional 

d e saude 

Profissional convidado 

3 meses 

Minha família sem o 

álcool 

Conscientização dos pais 

em relação ao uso de 

álcool e sua co 

responsabilização quanto 

a sua saúde e de seus 

familiares 

Pais mais entendido 

quanto á origem do 

alcoolismo e sua 

responsabilidade quanto 

a educação e influencia 

sobre os filhos  

Famílias restauradas 

e filhos sem situação 

risco quanto ao 

alcoholismo 

Convites para as 

famílias para os 

encontros, 

Teatralização 

Dinâmicas, 

Rodas de conversa 

 

Equipe  

 

NASF 

 

 

2 meses 
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Saúde na escola: 

Aumentar o nível de 

informação dos escolares 

em relação ao uso nocivo 

do álcool 

Ações executadas nas 

escolas pertencentes a 

área de abrangência  

Escolares 

conscientes quanto as 

consequencias douso 

nocivo do álcool 

Redução de escolares 

em uso abusivo do 

álcool e consequente 

redução de adultos 

alcoólatras 

Teatralização 

Dinâmicas 

Campanhas nas escolas 

Equipe  

 

NASF 

 

4 meses 

+ Ação é + Saúde 

Envolver comunidades, 

famílias e usuários nas 

ações, campanhas e 

atendimentos 

relacionados ao 

alcoolismo  

Ações executadas para 

famílias, comunidades, 

instituições religiosas 

Intersetorialidade 

desenvolvida e 

redução de agravos 

relacionados ao 

alcoolismo, redução 

da venda de bebidas 

a menores de idade 

Rodas de conversa 

Visitas domiciliares em 

famílias d e maior 

vulnerabilida 

Estudo de demandas e 

apresentação de 

resultados 

Equipe  

 

NASF 

 

3 meses 
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6.10 Planilha de acompanhamento das Ações 

Quadro 9 –Plano de Gestão 

 

Operação: Educação Permanente 

Coordenação: Coordenadora de atenção Primária , Gestor municipal de Saúde 

Produto Responsável Prazo Situação Atual Justificativa  Novo Prazo 

Programa de 

educação 

permanente 

para equipe e 

NASF 

implantado 

Coordenadora de atenção 

Primária 

Gestor municipal de Saúde 

Referencia técnica da 

superintendência regional 

de saúde 

3 meses Aguardando a 

capacitação para todos os 

membros das equipes 

envolvidos  

Somente ocorrera  capacitação para 

as ACS e técnicas de enfermagem 

promovida através da equipe 

Caminhos do Cuidado 

2 meses 

Operação: Minha família sem o álcool 

Coordenação: ESF e  NASF 

Produto Responsável Prazo Situação Atual Justificativa  Novo Prazo 

Ações de 
educação em 
saúde  para as 

famílias 
desenvolvidas 

Equipe  
 
NASF 
 

2 meses Projeto ainda não 
implantado 

Aguardando capacitação de toda 
equipe 

2 meses 
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Opera
ção ‘+ 
Saúde
’ 
Coord
enaçã
o: José 
R.S. – 
Avalia
ção 
após 
seis 
meses 
do 
início 
do 
projet
o 

 

 

Operação: Saúde na escola 

Coordenação: ESF  e  NASF 

Produto Responsável Prazo Situação Atual Justificativa  Novo Prazo 

Programa 

Saúde: tema 

alcoolismo 

implantado 

Coordenadora de atenção 

Primária 

ESF 

NASF 

Professores 

Diretores 

4 meses Projeto ainda não 

implantado  

Aguardando capacitação de toda 

equipe  

2 meses 

Operação: + Ação é + Saúde 

Coordenação: ESF e  NASF 

Produto Responsável Prazo Situação Atual Justificativa  Novo Prazo 

Projeto de ação 

intersetorial 

implantado 

 

ESF 

NASF 

 

3 meses Projeto iniciado Foi realizado o I encontro com 

lideranças religiosas, CRAS, 

Conselho tutelar, ESF, NASF  para 

debate sobre o alcoolismo 

2 meses 
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O envolvimento dos responsáveis é de extrema importancia para que as ações e projeto sejam 

desenvolvidos, avaliar os resultados contribui para o alcance do objetivo de intervenção com 

vistas à redução da incidência do alcoolismo na área de abrangência da ESF Moreiras. 

O plano de ação deve ter umo monitoramento e avaliação contínua para evidenciar 

possíveis falhas e implantar novas estratégias para alcançar osobjetivos almejados e também  

perceber os avanços encontrados.  

A gestão do plano de trabalho para a intervenção é de responsabilidade de toda a equipe 

de saúde, sendo supervisionado pelo médico e pela enfermeira.  
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7 Considerações Finais  
 

O alcoolismo é uma doença, que acaba ocasionado outros problemas importantes de saúde no 

indivíduo, são em primeiro lugar uma situação difícil para a família, pelo alto custo dos 

tratamentos, e as dificuldades sociais que têm que enfrentar. Também constitui um problema para 

a sociedade, pois, estes pacientes aposentam jovens, cometem crimes, e ademais são propensos a 

consumir outras drogas ilícitas. 

 

Com base nos resultados encontrados após a realização desse trabalho, foi possível observar que 

os usuários de álcool são em sua maioria homens, adulto-jovens e idosos, porém o início do uso 

está ocorrendo bem mais cedo, antes da adolescência. Indivíduos de classe social mais baixa se 

destacam como dependentes, e fatores associados como ser fumante e residir nas regiões rurais, 

tem relevância, são propícios ao desenvolvimento da dependência ao álcool.  

 

Assim sendo, este estudo trás a necessidade de serem realizadas mais pesquisas não só em nossa 

área, também em tudo o Brasil sobre o alcoolismo, sendo que a maioria dos estudos feitos sobre o 

tema são revisões bibliográficas. E esse assunto é de fundamental importância e urgência, pois 

apesar da abrangência do sexo masculino e classe social mais baixa, a inserção ao uso de álcool 

está sendo cada vez mais cedo, o que vai se alastrando para idade adulta jovem e adulta maduro, 

usuários atuais, e outros fatores como o fumo e outras dependências, necessitam de estudo para 

obter o entendimento dessa associação e poder intervir e agir com urgência.  

 

O papel dos três níveis de governo deve ser desenvolvido para o sucesso da abordagem ao 

alcoolismo. A atenção primária municipal deve ser a porta de entrada para essas ações e através 

do seu processo de trabalho organizado, propor intervenções que busquem as realidades do 

contexto social e familiar dos usuários alcoólatras bem como a participação comunitária e da 

família nesse processo.  
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