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 1. Introdução. 

      1.1 Identificação e apresentação o problema. 

 A situação do Brasil no que diz respeito ao aumento do número de 

dependentes na população jovem e as graves consequências de que dela resultam 

é um problema de saúde pública; crianças e jovens que formam a força produtiva no 

Brasil, de forma clara e consciente vem sendo expostos cada vez mais ao consumo 

de drogas lícitas e ilícitas.[1]  

A liberdade, desinformação, tolerância frente ao consumo de substâncias 

lícitas e ou ilícitas na família, são fatores predisponentes para que menores de idade 

tornem-se drogaditos. A idade predominante do início do uso da droga é entre 15 e 

18 anos. [1,2] 

O consumo de drogas ilícitas nas ruas é algo que pode ser verificado em 

95,84% dos bairros de município de Praia Grande, litoral do estado de São Paulo. O 

alto índice está entre as principais ocorrências de desordem observadas por guardas 

municipais, no 66,67% desses locais há pontos de venda de substâncias ilícitas. 

Esses dados fazem parte do Relatório Desordem Física e Social, que integra o 

Diagnóstico da Violência Criminal em Praia Grande. O levantamento, realizado pela 

Prefeitura, foi divulgado pelo Instituto de Pesquisa, Ensino e Consultoria Técnica em 

Segurança Pública Municipal (Ipecs), contratado pela Administração para coordenar 

o trabalho. [1] 

A adicção é multifatorial, afetando o indivíduo física, mental e socialmente, 

demandando tratamento multidisciplinar. O primeiro passo para a recuperação é a 

identificação do paciente como doente da droga e incorporação social do paciente 

mediante o trabalho da equipe. [3,5] 

O problema principal é o consumo elevado das drogas e identificação 

deficente dos pacientes consumidores das mesmas na comunidade pertencente a 

unidade de saúde Melvi, municipio de  Praia Grande, Estado de São Paulo.  
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      1.2 Justificativa da intervenção. 

As pessoas consomem drogas pelo prazer que acham que podem obter. Com 

frequência, consumem-nas porque alguém tentou as convencer de que as drogas as 

fariam sentir bem ou de que a passariam melhor se as consumissem. [2] 

O consumo das drogas podem arruinar vidas e devastar famílias, 

independentemente da idade, sexo ou posição social; eles são progressivos, e sem 

tratamento devido muitos morrem. [6]  

A solução para nosso problema é lograr a conscientização do paciente 

usuário de droga como doente, fortalecer a importância do trabalho da equipe 

multidisciplinar na recuperação social e diminuir o alto índice de violência na 

comunidade.  

 

2. Objetivos. 

     2.1 Objetivo Geral.  

 Combater, sensibilizar e reduzir com ajuda da equipe multidisciplinar o 

consumo das drogas. 

     2.2 Objetivos Específicos.  

 Identificar o numero de usuários de drogas em nossa área de abrangência. 

 Criação de um grupo de drogo dependente. 

 Orientar aos profissionais da unidade de saúde e aos pacientes a traves de 

uma educação continuada do risco do consumo das drogas. 

  Avaliar os conhecimentos adquiridos durante a intervenção educativa  

 

3. Revisão Bibliográfica. 

A Droga é toda e qualquer substância, natural ou sintética que, introduzida no 

organismo modifica suas funções. [1] 

  As drogas naturais são obtidas através de determinadas plantas, de animais e 

de alguns minerais. [5] Exemplos: a cafeína (do café), a nicotina (presente no 
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tabaco), o ópio (na papoula) e o THC tetraidrocanabinol (da maconha). As drogas 

sintéticas são fabricadas em laboratório, exigindo para isso técnicas especiais.[2,3,4] 

 O termo droga, comumente suscita a ideia de uma substância proibida, de 

uso ilegal e nocivo ao indivíduo, modificando-lhe as funções, as sensações, o humor 

e o comportamento, estão classificadas em três categorias: as estimulantes, os 

depressores e os perturbadores das atividades mentais.[1,3,5] 

 Os estimulantes, alucinógenos, tranquilizantes, barbitúricos e alguns 

analgésicos são considerados drogas, além do álcool e substâncias voláteis. As 

psicotrópicas são as drogas que tem tropismo e afetam o Sistema Nervoso Central, 

modificando as atividades psíquicas e o comportamento. Essas drogas podem ser 

absorvidas de várias formas: por injeção, por inalação, via oral, injeção intravenosa 

ou aplicada via retal (supositório). [7,8,9] 

A dependência química em uma doença adquirida progressiva. Na maioria da 

gente os vícios começam gradualmente e crescem até que a vida da pessoa se 

encontra fora de controle, na maioria dos casos é causada pelo consumo constante 

de substâncias psicoativas. Devido a constante utilização desses tipos de drogas, o 

corpo humano torna-se cada vez mais dependente dos mesmos, tendo como 

consequência sintomas que afetam o sistema nervoso. Quando o indivíduo deixa de 

consumir, tem a sensação de ressaca, considerado um dos principais motivos que 

impedem o abandono das drogas por parte dos dependentes. [2,6,11] 

A dependência varia conforme ao vício e a frequência de consumo do 

indivíduo. Uma das áreas mais afetadas de um dependente químico é a psicológica, 

alterando bruscamente a sua maneira de viver e a sua interação com a 

sociedade.[2,10] 

 A dependência física é o aparecimento de sintomas físicos ao retirar uma 

substância à que o corpo está acostumado, ocorre porque o organismo (incluído o 

cérebro) se acostumou a funcionar com um verdadeiro nível de substância ou 

fármaco no sangue.[2,11] 
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 A dependência psicológica consiste na necessidade de consumir alguma 

substância psicoativa por prazer ou para evitar um mal-estar anímico. As drogas 

que provocam esta classe de dependência realizam seu efeito a partir da activação 

dos circuitos cerebrais envolvidos no prazer, também chamado circuito de 

recompensa. [3,10] 

 O Abuso das drogas é o uso continuado de substâncias apesar das 

consequências que acarreta faz aparecer sintomas determinados que indicam uma 

perturbação na vida normal da pessoa unida ao consumo de substância (não 

cumpre com suas obrigações trabalhistas, escolares ou da casa; problemas legais 

repetidos; consomem em situações que o expõem a um perigo físico, por exemplo 

quando devem manejar). [4,11] 

 Os sintomas estão relacionados geralmente com a dose ingerida, com a 

substância utilizada, a cronicidade do uso e a tolerância aos efeitos da substância. 

Algumas substâncias podem afetar tanto os estados mentais (por exemplo, o 

estado de ânimo) como as condutas observam-lhes; inclusive podem causar 

sintomas neuropsicológicos dificilmente distingui-lhes dos que se observam em 

outros transtornos psíquicos (podem apresentar depressões e imitar um transtorno 

depressivo ou alucinações visuais ou auditivas e aparentar um transtorno 

psicótico).[2,6,7] 

Mudanças com maior frequência:  

 Alteração na percepção (percepções sem objeto, escuta coisas que outros 

não escutam), 

 Alteração na atenção, 

 Alteração no comportamento psicomotor,  

 Alteração no pensamento (por exemplo cria delirantes), 

 Alteração na capacidade de julgamento. 
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4. Metodologia. 

4.1 Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção. 

 Realizou-se estudo os pacientes cadastrados na unidade básica de saúde 

Melvi e a equipe multidisciplinar trazendo melhorias principalmente para os 

pacientes consumidores de drogas e a comunidade. 

 Neste estudo os pacientes foram incluídos independentemente do sexo e 

idade, participando toda a população adscrita (3719 pessoas dispostas em 1098 

famílias).  

4.2 Cenários da intervenção.  

 Durante as visitas domiciliares e consultas na unidade básica de saúde Melvi 

pertencente ao município de Praia Grande, estado de São Paulo e tendo em conta 

prevalência do elevado número de usuários de drogas se fixo um projeto de 

intervenção para conhecer os fatores de risco e melhorar a qualidade de vida em 

eles. 

4.3 Estratégias e ações  

 Identificação os usuários de drogas. 

 Formar a equipe multidisciplinar. 

 Convocar os usuários de drogas para uma consulta na unidade de saúde para 

descrição rápida do objetivo e a importância do projeto de intervenção e 

convite para comporem o grupo. 

 Agendamento de consultas individuais para conscientização da importância 

da consulta periódica, monitoramento do tratamento e avaliação da resposta 

terapêutica. 

 Trabalho da equipe na comunidade para lograr uma ótima inserção do 

paciente depois de sua recuperação, conscientizando da população para a 

aceitação do paciente na sociedade. 

 Serão realizadas reuniões quinzenais (primeiro e terceira sexta-feira do cada 

mês), na unidade de saúde ou no CAPS, nas quais cada dia será discutido 
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um tema relacionado a medicação e doença envolvida, de acordo com o 

profissional selecionado para a data.  

DIA TEMA PALESTRANTE 

1 dia Acolhimento e explanação do projeto 
Equipe 
Multidisciplinar 

2 dia Resultado de uso das drogas na comunidade    Médico  

3 dia 
Interações das drogas e estimulo a percepção dos 
riscos do uso crônico  

Farmacêutica  

4 dia Alterações psicossociais do uso das drogas  Psicólogo 

5 dia 
Importância das atividades físicas no paciente 
usuário dependente 

Enfermeira e 
instrutor de 
academia  

6 dia Importância do autocontrole para evitar recaídas   Médico e Psicólogo 

7 dia 
Importância da família e pessoas referentes de 
seu meio com o fim da reabilitação 

Equipe 
Multidisciplinar 

 

   4.4 Avaliação e Monitoramento 

 Os pacientes identificados como usuários de drogas, serão avaliados 

quinzenalmente pela equipe de saúde e mensal pela equipe multidisciplinar para 

valorar suas experiências vividas com o grupo, aspectos positivos e negativos da 

intervenção, avaliação constante da efetividade do projeto pela equipe procurando 

as maneiras saudáveis de controlar seus impulsos; identificação de aspectos 

pessoais que lhe permitam restabelecer sua autoestima e uma adequada 

canalização de suas emoções.  

Acompanhamento de indicadores disponíveis no Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB),avaliando anualmente se houve redução das taxas de 

usuários de drogas. 
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5. Resultados Esperados  

 Com a implantação do projeto de intervenção, espera-se melhorar em o 

conhecimento da população em relação a uso e risco de consumo das drogas, 

manter o trabalho constante da equipe multidisciplinar para diminuir o numero de 

usuários de drogas e incorporação social dos pacientes. 

 

6. Cronograma.  

Atividades Oct Nov Dec Jan Fev Mar Abr Mai 

Elaboração do Projeto X        

Identificação da população  X X      

Estudo do referencial teórico X X X X X X X  

Implantação do projeto    X X X   

Analise dos resultados       X  

Divulgação dos resultados        X 
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