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RESUMO 

O alcoolismo é um dos principais problemas na área de abrangência da Equipe Estratégia Saúde 

da Família Sebastião Martins, que é a zona rural do município de Bertolínia – PI. O abuso agudo 

e crônico de bebidas alcoólicas tem gerado problemas de saúde para o próprio indivíduo, além 

de mazelas sociais como violência doméstica e acidentes automobilísticos. Este trabalho tem 

como objetivo a proposta de ações de intervenção, nas esferas preventiva, tratamento, redução 

de danos e reabilitação, para ser implementado junto à população da área de abrangência da 

Unidade Básica de Saúde Sebastião Martins. Espera-se que as ações tenham como resultado a 

diminuição do consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes e adultos, acolhimento de 

alcoolistas, reabilitação de dependentes, e diminuição das consequências sociais. 

Descritores: Alcoolismo; acolhimento; atenção primária 

 

 ABSTRACT 

Alcoholism is one of the main problems in the coverage area of the Sebastião Martins Family 

Health Strategy Team, which is the rural area of the municipality of Bertolínia - PI. The acute 

and chronic abuse of alcoholic beverages has generated health problems for the individual, in 

addition to social problems such as domestic violence and car accidents. This work aims to 

propose intervention actions, in the preventive, treatment, harm reduction and rehabilitation 
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spheres, to be implemented with the population in the coverage area of the Basic Health Unit 

Sebastião Martins. It is expected that the actions will result in a reduction in the consumption 

of alcoholic beverages by adolescents and adults, reception of alcoholics, rehabilitation of 

dependents, and a decrease in social consequences. 

Descriptors: Alcoholism; host; primary attention 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – ANÁLISE DO MUNICÍPIO E DE SUA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

O município de Bertolínia é um município brasileiro localizado no estado do Piauí. Dista 

aproximadamente 400km ao sul da capital Teresina, e fica há cerca de 150km de Floriano, 

cidade com hospital regional mais próximo, para onde são transferidos alguns pacientes. Sua 

população estimada é de aproximadamente 5319 habitantes (1). São aproximadamente 1425 

pessoas residentes em zona rural deste município, e esta população é a população coberta pela 

UBS Sebastião Martins, de responsabilidade da equipe de saúde da família referente a este 

trabalho. 

Dentre os problemas mais frequentes e importantes na comunidade, destaca-se: alta prevalência 

de alcoolismo, hipertensão, diabetes; grande incidência de parasitoses intestinais; consumo 

crônico e indiscriminado de medicação controlada. 

O alcoolismo foi escolhido como objeto deste trabalho, uma vez que este tem interferido 

profundamente a nível individual, como também social e familiar do paciente, pois nota-se 

baixa adesão no tratamento de comorbidades, gerando aumento de internações hospitalares, 

acidentes automobilísticos, problemas no relacionamento com a família, em alguns casos 

chegando a haver violência doméstica.  

O uso abusivo de álcool contribui para o crescente aumento de problemas clínicos, sociais e 

econômicos, causando danos graves à saúde como: cirrose e pancreatite alcoólica, demência, 

polineuropatia, miocardite, desnutrição, hipertensão arterial, infarto do miocárdio e certos tipos 

de câncer (boca, faringe, laringe, esôfago e fígado). Contribui, drasticamente, para o aumento 



dos gastos com tratamentos médicos, internações hospitalares, eleva os índices de acidente de 

trânsito e de violência urbana (2). 

Apesar dos conhecidos danos biológicos causados pelo álcool, temos em nossa sociedade um 

componente cultural muito forte de incentivo ao consumo de bebidas alcoólicas, em especial 

para a população jovem. 

Os jovens integram um mercado crescente e cobiçado, para o qual a propaganda tem sido 

direcionada, a fim de encorajar o consumo. A associação de marcas de bebida alcoólica com 

festivais de música, festas, bandas, esportes, mulheres bonitas, atitudes e estilo de vida têm sido 

amplamente explorados, objetivando a conquista do público consumidor do presente e do futuro 

(3). 

Assim, o fator cultural, comercial tem levado ao aumento do consumo, com suas respectivas 

consequências, individuais e sociais. 

O uso do álcool para os adolescentes que relacionam a festas, pode representar uma maior 

vulnerabilidade ao HIV, no sentido de que, ao estarem alcoolizados, os adolescentes apresentam 

uma baixa percepção das consequências decorrentes a essa prática, tornando-se, assim, mais 

vulneráveis (4). 

Estudos indicam também associação entre consumo de bebida alcoólica nas seis horas 

anteriores à ocorrência e atendimento por violência perpetrada por desconhecido (5). 

Segundo o Viva Inquérito (2017), 21,7% dos 48.532 atendimentos registrados pelo órgão foram 

por acidentes de trânsito. Do total de condutores (8.356), 1119 (cerca de 14,18%, ingeriram 

bebidas alcoólicas (6). 

 Devido à extensão dos danos do álcool, que não só prejudicam a saúde do usuário, como geram 

transtornos à comunidade, e pela alta prevalência do alcoolismo na população deste trabalho, 

torna-se necessário projeto de intervenção para prevenir o uso de bebidas em nossa população 

adstrita. 

 

1.2 – OBJETIVO GERAL: 

Elaborar projeto de intervenção para reduzir o consumo de álcool pelos usuários da Unidade 

Básica de Saúde Sebastião Martins, na zona rural do município de Bertolínia. 



 

1.3 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Implementar encontros quinzenais junto a pacientes alcoolistas para acolhimento, orientações 

e troca de experiências 

- Realizar atividades educativas na comunidade e em escolas para prevenção do consumo de 

álcool 

- Estabelecer triagem, intervenção breve, prescrição, e se necessário, encaminhamento de 

pacientes alcoolistas junto à serviço de referência (CAPS AD) 

 

2- REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 – CONCEITO 

O alcoolismo, conceitualmente, é um quadro patológico que se desenvolve mediante o uso 

excessivo do álcool (7) 

Os estudos sobre alcoolismo sugerem um alto consumo abusivo, além de dependência de álcool 

no Brasil. Esse uso abusivo tem gerado diversos problemas de saúde física e mental. 

Cardiopatias, hepatopatias, transtornos mentais, violência, além de acidentes violentos são 

algumas das consequências do abuso desordenado do álcool. 

O consumo abusivo de álcool tornou-se um problema de Saúde Pública importante, e está 

associado ao crescimento da taxa de mortalidade e morbidade devido ao seu potencial de causar 

doenças, transtornos mentais e sociais, e estar relacionado à perda de Qualidade de Vida (8).  

O abuso e a dependência de álcool foram registrados, por um estudo multicêntrico brasileiro, 

como o segundo e o terceiro transtornos frequentes na vida dos participantes (9). 

No Brasil, o alcoolismo avança, de forma importante, com 63% da população brasileira 

consumindo de algum tipo de bebida alcoólica, sendo 12% dependentes e em mais de 10% dos 

casos, há ocorrência de morbidade e mortalidade (10). 

De acordo com dados da OMS para o Brasil, em 2010, há uma prevalência de abuso e/ou 

dependência de álcool de 8,2% entre os homens e 3,2% entre as mulheres (11). 



O uso abusivo do álcool tem se relacionado:  

A) Com morbimortalidade por causas externas, como acidentes automobilísticos, 

atropelamentos, agressões, homicídios, negligência e abuso a crianças, absenteísmo 

laboral.  

B) Comportamentos sexuais que acarretam em risco de contágio por ISTs 

C) Doenças cardiovasculares, gastrintestinais (em especial a cirrose hepática), 

neuropsiquiátricas (como a demência de Korsakoff, delirium tremens, convulsões, 

transtornos de humor, suicídio), disfunção sexual, síndrome alcoólica fetal, disfunção 

imunológica (12) 

 

 

2.2- ETIOLOGIA 

O álcool é considerado uma droga, que pode causar a dependência química do indivíduo que a 

consome. Os fatores que levam ao vício ainda não são bem estabelecidos, sendo que a etiologia 

da dependência do álcool é considerada multicausal. Considera-se que qualquer indivíduo pode 

vir a se tornar dependente, pois as causas estão relacionadas com vulnerabilidade biológica, 

psicológica e social (13).  

 

2.3– PREJUÍZOS SOCIAIS DO ALCOOLISMO 

O abuso crônico de álcool está relacionado com diversas mazelas sociais, entre elas se 

destacando a violência doméstica, acidentes automobilísticos, violência sexual.  

Estudo do Viva Inquérito (2017), indica que 21,7% dos 48.532 atendimentos registrados pelo 

órgão foram por acidentes de trânsito. Do total de condutores (8.356), 1119 (cerca de 14,18%), 

ingeriram bebidas alcoólicas (6). 

Um estudo utilizando dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, apontou que a prevalência 

de envolvimento em acidente de trânsito foi 3,1% na população geral e 6,1% entre os que 

referiram consumo abusivo e frequente de álcool, indicando que o risco de envolvimento em 

acidentes de trânsito é próximo ao dobro da média. (14). 



Além do aumento do risco de acidentes automobilísticos, há maior propensão a traumas graves 

por agressão, sendo que os pacientes alcoolizados tendem a apresentar valores mais baixos na 

escala de Glasgow após sofrerem esses traumas, em relação a pacientes não alcoolizados (15). 

Alcoolistas além de terem maior risco de serem vítimas de agressão, como também podem ter 

maior probabilidade de se tornarem autores da agressão, em especial quando se trata de 

violência doméstica. Estudos relatam índices de alcoolismo de 67% e 93% entre maridos que 

espancam suas esposas (16). 

Indivíduos sob efeito de álcool também tendem a se envolver em episódios de violência sexual. 

O álcool etílico é um depressor do funcionamento do Sistema Nervoso Central, interferindo no 

controle do comportamento exercido normalmente por centros inibitórios cerebrais, e assim 

ocorre desinibição do comportamento sexual. (17) 

O alcoolismo é, pois, um fenômeno que provoca danos biológicos no usuário, como também 

danos a toda a comunidade. 

 

2.4-ABORDAGEM 

A abordagem ao paciente alcoolista deve ser acolhedora e desprovida de julgamentos, pois esses 

julgamentos tendem a diminuir a adesão ao tratamento. O acesso aos profissionais de saúde, a 

valorização da queixa e da demanda do usuário para além da questão do alcoolismo irá melhorar 

o vínculo do paciente com o próprio tratamento. (18)  

Na atenção primária, é indicada ações voltadas para os usuários de álcool, focadas na detecção 

precoce, utilizando-se dos questionários de rastreamento e definição do padrão de consumo 

(CAGE e AUDIT), e na intervenção breve, uma técnica de tratamento baseada em conceitos 

cognitivo-comportamentais voltada para a motivação do usuário e seus familiares para a 

mudança de hábitos e atitudes. Essas ações ajudam na identificação do padrão de consumo e na 

sensibilização para a percepção dos danos à sua saúde (19). 

O exame físico do usuário alcoolista deve ser completo, visto que podem ter vários sistemas 

acometidos pelo efeito do etanol. Tremores, telangiectasias, elevação da pressão arterial 

reforçam a hipótese de abuso crônico de bebidas alcoólicas. (20) 

Exames complementares podem ser importantes para acompanhamento das complicações 

orgânicas pelo álcool, como também tem importância psicológica, pois confere segurança ao 



paciente, que se percebe em acompanhamento (21). Valores de Gama GT elevados indicam 

disfunção hepática. Esse exame também é importante marcador de abstinência de usuários em 

tratamento (12). 

 

2.5 - TRATAMENTO 

A) PSICOSSOCIAL 

É importante considerar uma abordagem que visa a redução de danos, não sendo o objetivo 

necessariamente a abstinência alcoólica. As metas de tratamento podem ser individualizadas, 

considerando outras possibilidades além da abstinência (22) 

Estudos sugerem benefícios da Intervenção Breve para os serviços de saúde e usuários, uma 

vez que se constatou diminuição do uso de álcool em consumidores de alto risco (23). 

A estratégia consiste na aplicação de quatro sessões focalizadas e simples, no entanto, seus 

autores observaram uma redução imediata do consumo de álcool em dependentes graves e, 

consequentemente, uma melhora na saúde, quando comparada a uma amostra semelhante de 

pacientes sem tratamento (24).  

De uma forma geral, a IB apresenta um enfoque educativo e motivacional, em que o principal 

objetivo é desencadear a decisão e o comprometimento com a mudança dos pacientes, com a 

finalidade de reduzir o risco de danos ocasionados pelo consumo exagerado de álcool (25). 

Uma vantagem deste enfoque é o fator tempo: poucas sessões de intervenção são bem efetivas, 

como também a duração de apenas 10 minutos aos consumidores pesados de álcool (26). 

Outra abordagem contra o alcoolismo está relacionada com formação de grupos de ajuda. Essa 

prática se diferencia da educação em saúde tradicional por ser pautada no diálogo, na relação 

horizontal entre profissional-cliente e na valorização do saber do outro (27). Essa abordagem 

tende a ser motivadora pois os usuários percebem que outros usuários estão ali disponíveis para 

trocar experiências (28).  

Há uma criação de um espaço no qual se produz uma relação de escuta e responsabilização, 

baseada em vínculos e compromissos que norteiam os projetos de intervenção (29). 

B) FARMACOLÓGICO 



Entre os medicamentos mais utilizados para tratamento do alcoolismo destacam-se o 

dissulfiram, o acamprosato e a naltrexona (30).  

O Dissulfiram é a medicação mais antiga utilizada. No entanto possui intensos efeitos colaterais 

se associadas ao álcool, provocando aversão. É utilizada se a abstinência total for necessária 

(31, 12). O Acamprosato alivia sintomas da abstinência, pois diminui a atividade excitatória do 

SNC decorrente dessa abstinência (32). A Naltrexona atua diminuindo a sensação de prazer 

causada pelo uso crônico de álcool, diminuindo a vontade de consumir bebidas alcoólicas. O 

indivíduo pode ingerir álcool, mas consegue ter certo controle devido ao uso da Naltrexona 

(33). 

 

3- PLANO OPERATIVO 

3.1 -OBJETO DA INTERVENÇÃO:  

Zona de abrangência da Unidade Básica de Saúde Sebastião Martins: Zona rural do município 

de Bertolínia 

 

3.2-OBJETIVOS:   

- Implementar encontros quinzenais junto a pacientes alcoolistas para acolhimento, orientações 

e troca de experiências 

- Realizar atividades educativas na comunidade e em escolas para prevenção do consumo de 

álcool 

- Estabelecer triagem, intervenção breve, prescrição, e se necessário, encaminhamento de 

pacientes alcoolistas junto à serviço de referência (CAPS AD). 

 

 

 

 

 

 



3.3- PLANILHA DE INTERVENÇÃO 

 

 

Situação-

problema 

Objetivos Metas/prazos Ações Responsável 

Parte da 

população inicia 

uso de álcool na 

puberdade ou 

adolescência 

Reduzir os índices 

de consumo 

precoce de álcool 

3 meses Palestras 

escolares para 

alertar dos 

malefícios do 

álcool; 

Propaganda em 

massa contra o 

uso de álcool 

 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde de 

Bertolínia e 

Equipe Estratégia 

Saúde da Família 

Sebastião Martins 

Alto índice de 

alcoolismo 

Quantificar 

usuários 

alcoolistas; avaliar 

respectivos 

padrões de 

consumo 

1 mês Aplicação de 

questionário 

CAGE para 

detectar uso 

abusivo, 

seguido do 

AUDIT para 

avaliar padrão 

de consumo 

Equipe Estratégia 

Saúde da Família 

Sebastião Martins 

Dependência de 

álcool 

Tratar a 

dependência do 

álcool 

1 ano Tratamento a 

partir de 

abordagem de 

redução de 

danos, 

intervenção 

breve, e 

fármacos 

Equipe Estratégia 

Saúde da Família 

Sebastião Martins 



Estigmatização 

do alcoolista 

Acolher usuários 

alcoolistas em um 

ambiente 

desprovido de 

julgamentos 

2 meses Organização de 

reuniões 

quinzenais ou 

mensais, para 

que a população 

alcoolista possa 

trocar 

experiências, 

sem medo de 

julgamentos 

Equipe Estratégia 

Saúde da Família 

Sebastião Martins 

Acidentes 

automobilísticos 

devido à 

embriaguez 

Educar a 

população a dirigir 

com 

responsabilidade 

1 mês Realização de 

palestras em 

escolas e na 

UBS alertando 

sobre riscos de 

dirigir após 

consumir 

bebidas 

alcoólicas, além 

de divulgar 

técnicas de 

direção 

defensiva 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde de 

Bertolínia e 

Equipe Estratégia 

Saúde da Família 

Sebastião Martins 

 

 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na zona rural do município de Bertolínia, há um grande número de indivíduos, em sua maioria 

do sexo masculino, que consomem bebidas alcoólicas rotineiramente. Esse comportamento é 

notado por nossa equipe de UBS, visto que recebemos pacientes que vão consumir bebidas 

alcoólicas logo após saírem do atendimento no posto de saúde, ou mesmo ocorre de alguns 

chegarem sob efeito de álcool para algumas consultas. 



Nota-se, também, na comunidade, que esses pacientes tendem a se envolver em acidentes de 

trânsito, agressões físicas, violência doméstica, além de haver maior dificuldade para seguir 

recomendações de saúde e aderência aos tratamentos de outras questões de saúde, em especial 

as doenças crônicas não transmissíveis. 

Como estamos em período de pandemia, esse consumo tem ocorrido mais dentro das 

residências, e certamente está relacionado com o maior número de casos de violência doméstica 

que tem ocorrido na comunidade. 

O plano de intervenção deste projeto busca promover ações de prevenção, tratamento e 

reabilitação, para minimizar o alcoolismo e suas consequencias, tendo em vista que devido aos 

danos pessoais e sociais, o problema foi considerado prioritário se realizar uma atuação. 
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