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RESUMO 

 
Este artigo tem como objetivo relacionar os registros dos principais modelos teóricos que 

explicitem os fenômenos do uso e abuso de álcool e drogas, com os recursos estratégicos de 

redução de danos implantados no país. Através desta relação, alcançada por meio de um 

levantamento bibliográfico, procuramos encontrar os papéis desempenhados pelo enfermeiro, 

onde a efetividade nas experiências sejam relevantes a essa atuação. Concluímos que o  

enfermeiro pode buscar meios que facilitem suas práticas de acordo com as necessidades da 

demanda de saúde de cada paciente, de forma individualizada e humanizada. 
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ABSTRACT 

 
This article aims to relate the records of the main theoretical models which explain the 

phenomena of the use and abuse of alcohol and drugs, with the strategic resources of harm 

reduction implemented in the country. Through this relationship, achieved through a literature 

review, we find the roles played by nurses, where the effectiveness of the experiences are 

relevant to this action. We conclude that nurses can seek ways to facilitate their practices 

according to the needs of the health demand of each patient individualized and humanized. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

  Em agosto de 2002 foi realizada a 1ª Conferencia sobre Álcool e Redução 

de Danos no Brasil; com o foco em estratégias para diminuir os danos sociais e 

à saúde decorrentes do consumo de drogas, mesmo que a diminuição do 

consumo não seja imediata. A atenção deve ser voltada às necessidades sociais 

de saúde do drogadito, respeitando-o para atingir as metas do tratamento 

buscado(MS;2004). 

É importante,destacar que, neste governo, o Ministério da Saúde assume de 

modo integral e articulado o desafio de prevenir, tratar, reabilitar os usuários de 

álcool e outras drogas como um problema de saúde pública (MS; 2004). 

Não podemos nos afastar do intrincado ponto onde as vidas, em seu processo 

de expansão, muitas vezes sucumbem ao aprisionamento, perdem-se de seu 

movimento de abertura e precisam, para desviar do rumo muitas vezes visto 

como inexorável no uso de drogas, de novos agenciamentos e outras 

construções(MS;2004). 

As práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta a 

diversidade. Devem acolher, sem julgamento, o que em cada situação, com 

cada usuário, é possível, o que é necessário, o que está sendo demandado, o 

que pode ser ofertado, o que deve ser feito, sempre estimulando a sua 

participação e o seu engajamento. Aqui a abordagem da redução de danos nos 

oferece um caminho promissor. Vemos aqui que a redução de danos se oferece 

como um método (no sentido de methodos, caminho) e, portanto não excludente 

de outros(MS;2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

No que se refere às estratégias necessárias para a reformulação da 

Política Nacional de Álcool e Drogas, é relevante destacar algumas 

características do campo de práticas, observadas no cenário nacional e 

internacional: o consumo de drogas não atinge de maneira uniforme toda a 

população e sua distribuição é distinta nas diferentes regiões do País, 

apresentando inclusive diferenças significativas em uma mesma região, tanto 

nos aspectos sociais, quanto nas vias de utilização e na escolha do produto; a 

pauperização do País, que atinge em maior número pessoas, famílias ou jovens 

de comunidades já empobrecidas, apresenta o tráfico como possibilidade de 

geração de renda e medida de proteção; o aumento no início precoce em uso de 

drogas legais entre os jovens e a utilização cada vez mais frequente de uso de 

drogas de designe crack, e o seu impacto nas condições de saúde física e 

psíquica dos jovens, notadamente pela infecção ao HIV e hepatites virais; a 

definição de políticas internacionais que contextualizam os países em 

desenvolvimento somente a partir de sua condição de produção, refino e 

exportação de produtos nocivos à saúde (MS; 2004). 

Por outro lado, a insuficiência/ ausência histórica de políticas que promovam a 

promoção e proteção social, de saúde e tratamento das pessoas que usam, 

abusam ou são dependentes de álcool são determinantes para o aumento de 

suas vulnerabilidades (MS;2004). 

Nos serviços de saúde, o enfermeiro deverá estar atento às possibilidades de 

detectar precocemente o uso de álcool e outras drogas, a fim de reduzir os 

possíveis danos, devendo sensibilizar o usuário a buscar alternativas de 

tratamento, conforme preconiza a política de saúde definida para o campo em 

questão(TAVARES;GONÇALVES;2007). 

A Política Nacional Antidrogas, instituída pelo Decreto nº4.345/2002, retrata o 

uso indevido de drogas como uma ameaça séria e persistente à humanidade e à 

vida em sociedade, associando-o ao tráfico de drogas e a outros crimes e 

modalidades de violência. O texto da política justifica a adoção de uma postura 

firme do Estado brasileiro de combate às drogas. Entre seus pressupostos 

básicos, destaca-se aquele que traduz a essência da perspectiva proibicionista 

em relação às drogas: buscar, incessantemente, atingir o ideal de construção de 

uma sociedade livre do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas 

lícitas(FACCIO;2008). 

Destaca-se que os profissionais de enfermagem são agentes-chave no processo 

da transformação social dos países, participando no desenho e na implantação 

de programas e projetos de promoção de saúde, prevenção do uso e abuso de 

álcool e outras drogas e integração social(TAVARES; GONÇALVES; 2007). 

De um modo geral, as ações de enfermagem desenvolvidas junto a usuários de 

álcool e outras drogas caracterizam-se pela recepção e identificação da 



clientela, desenvolvimento de ações educativas, busca de alianças junto à 

comunidade e encaminhamentos a outros locais de tratamento(TAVARES; 

GONÇALVES;2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

        A abordagem da presente pesquisa foi qualitativa, sendo realizada através 

da revisão de literatura utilizando revistas científicas. As principais palavras 

utilizadas para a realização desta pesquisa foram: política nacional de redução 

de danos em álcool e drogas e enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a Política Nacional de Redução de Danos em álcool e 

outras drogas embora seja pouco conhecida ainda nos dias de hoje, tem um 

valor incalculável perante aos alcoolistas e drogaditos, e a enfermagem por sua 

vez, faz-se necessário na caminhada junto a esses usuários que em enumeras 

vezes necessitam de alguém para orientá-los e ouvi-los, papel esse que a 

enfermagem realiza na maioria das vezes com sucesso.  
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