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INTRODUÇÃO: Alcoolismo é considerado como um problema cultural e socioeconômico da sociedade,
que afeta não só o indivíduo, diretamente na saúde, mas também em todas as áreas da sua vida. Reconhecida
como uma doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948, o consumo de álcool é um problema
sério para a sociedade, tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento (HERNANDEZ e
HERNANDEZ, 2006). Para Jellink (apud GONZALEZ, 2004) alcoolismo é qualquer uso de álcool que
possa causar dano ao indivíduo, sociedade ou ambos. Isso o define como uma desordem crônica do
comportamento manifestado pelo consumo repetido de álcool sobre as normas dietéticas e sociais da
comunidade, e que acabam interferindo na saúde ou funções econômicas e sociais do etilista.

Alcoolismo constitui atualmente dentre todos os vícios o mais relevante, incluindo doenças de etiologia
multifatorial e integrada ao grupo dos mais importantes problemas médicos sociais que enfrenta a
humanidade. Dados epidemiológicos mostram que 70% da população mundial consomem álcool em
qualquer quantidade, com exceção da cultura islâmica e hindu que um em cada dez faz uso. Por outro lado, a
situação na América Latina é alarmante, com a existência atual de 40 milhões de viciados (BRASIL, 2013).
Nos últimos 15 anos o consumo no Brasil aumentou consideravelmente com um comportamento mais
elevado em algumas regiões do país (GONZALEZ, 2004).

Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre álcool, divulgado em 2011, mostra o Brasil
entre os países com aumento do uso excessivo de bebida alcoólica. De acordo com o Ministério de Saúde, no
âmbito do estado de São Paulo, perto de um milhão de pessoas sofrem deste mal (HERNANDEZ E
HERNANDEZ, 2006).

Considerando que este é um dos principais problemas de saúde do mundo e também do município de
Tambaú, justifica-se o desenvolvimento de uma estratégia adequada e eficaz para a prevenção do uso abusivo
de álcool, uma vez que neste município são realizadas apenas ações de intervenção sobre problemas de uso
de álcool já identificados e somente conta com um grupo de Alcoólicos Anônimos atendidos por um
Psiquiatra do setor privado na paróquia de Santo Antônio, que faz atendimento dos pacientes duas vezes por
semana com uma média de oito pacientes em cada sessão.

 

OBJETIVOS:

Geral

·         Elaborar uma Estratégia de Intervenção Educativa que contribua para o enfrentamento do uso abusivo
de álcool na Comunidade de Andreazza.

 

Específicos.

·         Caracterizar o grupo que receberá a intervenção de acordo com algumas variáveis demográficas
(idade, sexo, escolaridade).

·         Determinar categorias de avaliação do consumo de álcool do grupo que receberá a intervenção
educativa, antes e depois de aplicada a intervenção.



·          Determinar a eficácia da Estratégia de Intervenção Educativa por meio da avaliação de satisfação dos
usuários participantes.

 

MÉTODO:

Local: UBS Riccieri Franco. Comunidade Andeazza. Município Tambaú.

Público-alvo: Pacientes que apresentam consumo social,de risco ou abusivo de álcool.

Participantes: Equipe de profissionais que atuam no atendimento destes pacientes na comunidade.

Ações:

Caracterizar o grupo que receberá a intervenção de acordo com variáveis demográficas. Para isso será
aplicado um questionário antes da intervenção que inclua as seguintes variáveis: idade, sexo e
escolaridade. Essa caracterização será feita mediante ajuda dos Agentes Comunitários de Saúde
através do cadastro da amostra utilizada.

Determinar categorias de avaliação do consumo de álcool do grupo que receberá a intervenção
educativa, aplicando o teste de CAGE antes e depois de aplicar a intervenção proposta, a mesma será
aplicada nos pacientes que apresentam consumo social, de risco e abusivo de álcool. O questionário
CAGE, é composto por quatro perguntas de fácil memorização, e uma alternativa rápida na detecção
dos Problemas Relacionados ao uso de Álcool (PRA). 

O questionário consiste das seguintes perguntas:

1. Você já tentou diminuir ou cortar ("Cut down") a bebida?

2. Você já ficou incomodado ou irritado ("Annoyed") com outros porque criticaram seu jeito de beber?

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

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

 Os pacientes serão classificados da seguinte maneira:

a)    1 resposta afirmativa: Bebedor social.

b)    2 respostas afirmativas: Bebedor de risco.

c)    3 respostas afirmativas: Bebedor abusivo.

d)    4 respostas afirmativas: Dependente de Álcool.

 

Discutir em equipe a situação dos pacientes dependentes de álcool para elaboração de projeto
terapêutico com apoio da equipe NASF e/ou encaminhar ao CAPS.

Elaborar e aplicar uma estratégia de intervenção educativa para prevenção do uso abusivo de álcool
para isso elaborou-se um programa educativo que incluí em seus temas:

- Aspetos gerais do Alcoolismo.

- Entender o alcoolismo como doença.

- Entender as repercussões biológicas, psicológicas e sociais.



- Prevenção da doença no âmbito individual e coletivo.

Esses encontros terão a periodicidade semanal, duração de 45 minutos, totalizando oito encontros. Os temas
propostos serão desenvolvidos com aulas teóricas, vídeos, discussões em rodas, experiências de vida, entre
outros.

 

AVALIAÇÃO / MONITORAMENTO:

Para determinar a eficácia da Estratégia de Intervenção Educativa e a satisfação dos usuários participantes,
antes de iniciar as aulas e atividades de interação será aplicado um questionário para avaliar os
conhecimentos dos participantes sobre o consumo de risco e abusivo de álcool. No final do Projeto será
aplicado outro questionário similar que permitira avaliar os níveis de conhecimentos adquiridos pelos
participantes. A reunião de equipe permitira o monitoramento dos pacientes assim como as famílias ao
constituir um espaço de discussão de acordo as informações fornecidas por todos os profissionais (médico,
enfermeira, agente comunitário, etc.) para a intervenção oportuna e a tomada de decisões.

 

RESULTADOS ESPERADOS:

É esperado que o presente Projeto de intervenção traga benefícios para a saúde individual e coletiva por meio
da implantação de estratégias de prevenção, buscando ir além das práticas tradicionais e medicamentosas.
Também aumentar o nível de conhecimento dos pacientes participantes no Projeto sobre o álcool como droga
e sua repercussão biológica, psicológica e social. Esperamos depois de aplicado o Projeto diminuir o numero
de consumidores de risco e abusivo de álcool. E por fim espera-se mostrar como a cidade de Tambaú está em
comparação à outros municípios em relação ao consumo de risco ou abusivo de álcool, assim como no
estado e no país
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