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rEsUMO

O consumo de álcool e outras drogas é um pro-
blema que se apresenta às sociedades em todo o 
mundo e nem sempre os profissionais de saúde 
estão capacitados para abordá-lo de forma ade-
quada junto ao usuário. Nesse sentido, o objetivo 
deste artigo é apresentar um panorama sobre o 
uso de drogas no Brasil, bem como os desafios e 
as opções que isso representa para a formação, a 
prática e o desenvolvimento profissional na área 
da saúde. Dados de 2012 mostram que o Brasil 
apresenta elevação no consumo de substâncias 
com os consequentes prejuízos individuais e so-
ciais e urgente necessidade de contar com equi-
pes de saúde treinadas para uma abordagem inte-
gral do problema. A Intervenção Breve e o Apoio 
Matricial são estratégias que podem ser utilizadas 
como formas de intervenção e formação, respec-
tivamente, possibilitando aos profissionais o con-
tato com o usuário para planejar em conjunto as 
metas do tratamento, contando com a colabora-
ção de outros colegas para a supervisão do caso 
e a discussão ou revisão do projeto terapêutico. 
Alguns fatores dificultam o contato dos profis-
sionais de sáude com a área da dependência quí-
mica, como a pequena carga horária dedicada ao 
tema durante a formação acadêmica e o caráter 
alarmista que os meios de comunicação e o dis-
curso político associam ao usuário de drogas. A 
capacitação permanente das equipes de saúde, a 
ampliação dos espaços acadêmicos de discussão e 
a revisão do discurso midiático e político, são as 
algumas das alternativas que podem favorecer a 
compreensão do tema como parte das ações tam-
bém de responsabilidade do setor saúde.
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ABSTRACT

Drug abuse: challenges and options for health pro-
fessional practice in Brazil

Alcohol and drug abuse is a problem for many societies. 
However, health professionals are not always prepared to 
tackle this issue appropriately. The objective of this article 
is to present an overview of alcohol and drug consump-
tion in Brazil, as well as the challenges and options that 
health professionals have regarding their education and 
practice. According to data from 2012, Brazil has had an 
increase in psychoactive substance consumption, which 
arrays individual and social harms. Thus the urgent need 
to count with an integral approach delivered by trained 
health teams. Here, Brief Intervention and Matrix 
Support are recognized as strategies that can be imple-
mented as practice approach and continued education, 
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respectively. These strategies allow professionals to be 
in contact with the patient in order to plan together the 
goals of the treatment, to count with the collaboration 
of other colleagues to follow the case and to discuss and 
review the therapeutic project. Insufficient education on 
drug abuse in undergraduate programs and political and 
public discourse regarding drug users are some factors 
that influence and limit the interest of health profession-
als on this issue. Continued education of health teams, 
broader academic discussions and a critical review of 
media and political discourses are among the alterna-
tives to include alcohol and drug dependence into the 
Brazilian health sector.

Key words. Drugs; health professional; capacity

iNTrOdUÇÃO
O uso de drogas como um  
problema de agravo à saúde

O consumo de álcool, tabaco e de substâncias 
ilícitas está presente em todas as sociedades 
de todos os países do mundo. Nos últimos vin-
te anos tem sido possível observar preocupação 
de vários setores nacionais no sentido de que-
rer dotar nosso país de dados científicos sobre 
o uso de drogas na população.1-3 O intuito de tal 
esforço é permitir a estruturação de políticas 
públicas adequadas e racionais e capacitação 

profissional, baseadas em um quadro confiável 
da nossa realidade.4 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é apresentar 
um panorama sobre o uso de drogas no Brasil e os 
desafios que isso representa para formação, prática 
e desenvolvimento profissional na área da saúde.

Atualmente as definições sobre o padrão de uso de 
substâncias psicoativas superou a antiga dicotomia 
de ser dependente ou não dependente. Observa-se 
a ampliação desse entendimento com o reconheci-
mento dos graus de problemas associados ao uso de 
substâncias (figura).

Atualmente a Organização Mundial da Saúde, por 
meio da Classificação Internacional de Doenças 10.ª 
edição (CID-10),5 e a Associação Psiquiátrica Norte 
Americana, por meio do Manual de Diagnóstico 
Estatístico 4.ª versão (DSM-IV),6 apresentam os 
elementos básicos para o diagnóstico preciso do 
estado do uso de substâncias. 

Embora existam algumas diferenças, é possível ob-
servar que esses dois instrumentos são semelhan-
tes na definição dos problemas relacionados ao uso 
de drogas, com diferenças na forma de redação e 
na apresentação das informações como, por exem-
plo, a CID-10 classifica o uso ‘pesado’ de substância 
em uso nocivo, e o DSM-IV classifica como abuso, e 

Figura. Problemas relacionados ao consumo de substâncias psicoativas
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ambos não relacionam a quantidade de droga inge-
rida e a frequência para estabelecer o diagnóstico, 
levando-se em conta apenas as consequências físi-
cas, psíquicas e sociais para determinar os prejuí-
zos associados ao uso. 

No Brasil, os levantamentos sobre o uso de drogas 
na população em geral, em sua maioria, usam os 
critérios da CID-10 para classificar o perfil de con-
sumo dos brasileiros. Dados epidemiológicos do 
Brasil detectam aumentos significativos no uso e 
abuso de drogas psicotrópicas,1-3 destacando-se, as-
sim, como importante problema de saúde pública. 

Dados do II Levantamento Nacional de Álcool e 
Drogas na população brasileira, realizado em 2012 
pela Universidade Federal de São Paulo, mostraram 
que o Brasil se encontra em situação preocupante no 
que se refere ao uso de álcool, maconha e crack.7

Com relação ao uso de álcool, quando comparados 
os dados da pesquisa realizada em 2006 e esta últi-
ma de 2012, segundo os mesmos critérios de coleta 
e análise dos dados, constatou-se que, embora as 
taxas de abstinência continuem idênticas nos úl-
timos seis anos (48% em 2006 e 52% em 2012, di-
ferença não significativa), houve aumento de 20% 
na proporção de bebedores frequentes (que bebem 
uma vez por semana ou mais), que subiu de 45% 
para 54% entre bebedores. Destaca-se aumento 
mais significativo entre as mulheres, que foi 29% 
em 2006 para 39% em 2012.7

O padrão de consumo binge é considerado um indica-
dor de beber nocivo, quando o indivíduo ingere gran-
de quantidade de álcool (quatro unidades de álcool 
para mulheres e cinco unidades para homens) em um 
período curto de tempo (duas horas). Foi observado 
que de 2006 a 2012 houve aumento significativo dessa 
forma de consumo, de 45% para 59% na população de 
bebedores. Novamente um aumento maior é observa-
do no sexo feminino, de 36% para 49%.7

Com relação ao consumo de maconha, constatou-
-se que 1% da população brasileira é dependente, 
3% da população adulta fez uso da droga no último 
ano e 40% dos adultos usuários preenchem crité-
rios de dependência. O consumo de maconha se 

destaca pela idade em que o indivíduo a experi-
menta, quando a maioria o faz antes dos 18 anos, e 
17% dos adolescentes a conseguem na escola.7

Com relação ao uso de cocaína em forma de crack, 4% 
da população brasileira já fez uso alguma vez na vida 
e 2% no último ano. O uso de cocaína inalada, duran-
te a vida, foi feito por 4% da população adulta e 2% 
no último ano; o uso de crack, durante a vida, foi fei-
to por 1,4% da população adulta e 1% no último ano. 
O uso de crack se destaca pela frequência, em que 
27% dos entrevistados relataram usar todos os dias 
ou mais de duas vezes por semana no último ano.7

UM PrOBlEMA MUlTiFATOriAl

A expansão, a diversidade e a complexidade que en-
volvem o consumo de drogas têm demandado a ne-
cessidade de estudar esse assunto de forma a contem-
plar o indivíduo, a substância usada e o contexto de 
uso, elementos apontados como interativos no pro-
cesso de uso e abuso de drogas.8-10 Por exemplo, o ál-
cool é uma substância que acompanha a humanidade 
desde seus primórdios, quando sempre ocupou lugar 
privilegiado em todas as culturas, em rituais religio-
sos, em momentos de confraternização, em culinária 
e mesmo na produção de alguns medicamentos.11 O 
uso abusivo e a dependência de bebidas alcoólicas 
configura, porém, sério problema de saúde pública 
em todo o mundo, o que tem fomentado numerosas 
investigações em busca de melhor compreensão dos 
prejuízos relacionados ao seu consumo e suas formas 
de prevenção e tratamento.9,12,13 Não somente aos pre-
juízos advindos do consumo de álcool se faz necessá-
ria atenção quanto ao planejamento e à execução de 
políticas de saúde, mas sim de toda substância psicoa-
tiva que é usada com abuso e consequências negativas 
para o indivíduo e seu contexto.14

No Brasil, recentemente, o crack tornou-se um pro-
blema nas grandes cidades, onde os bolsões geográ-
ficos do tráfico e do consumo de droga se associam a 
outras vulnerabilidades, como violência e criminali-
dade, as quais expõem as populações de usuários ou 
não de drogas a sérios riscos, o que reforça o cará-
ter multifatorial da dependência química para além 
apenas do prejuízo individual do usuário.
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A compreensão desse fenômeno vem desafiando 
os profissionais de saúde a adotarem condutas ca-
pazes de abordar de forma dinâmica e integral os 
diferentes aspectos constituintes do processo da 
dependência química, o que esbarra, muitas vezes, 
na formação tradicional que a maioria deles tem 
durante seu processo de profissionalização.

disCUssÃO
Formação dos profissionais e  
a abordagem da dependência quimica 

O reconhecimento da necessidade de treinamento 
para a abordagem de usuários em sofrimento pe-
lo abuso de álcool e outras drogas não é novo.15,16 
Apesar da prevalência dos problemas e das múlti-
plas consequências adversas relacionadas ao uso de 
drogas, poucos profissionais de saúde recebem trei-
namento na área.8 Em um estudo, no qual se avaliou 
o ensino sobre dependência química em cursos de 
graduação em enfermagem, constatou-se que, sem 
treinamento adequado, esses profissionais não po-
deriam exercer suas funções dentro do enfoque da 
prevenção e do tratamento.17 O insuficiente núme-
ro de universidades que dispõem de programas os 
quais abordam os problemas associados ao uso de 
álcool e outras drogas é destacado ainda como fator 
que limita a expansão do conhecimento do estudan-
te, tanto teórico como prático, prejudicando-o na 
compreensão epidemiológica, social e de saúde que 
a questão da dependência química apresenta. 

Para intervir com a proposta de auxiliar as pessoas 
em sofrimento pelo uso de substâncias, em refe-
rência à compreensão do problema e à disposição 
para a mudança, é importante que haja profissio-
nais treinados para identificar e aconselhar de ma-
neira adequada, com intervenções que respeitem 
as necessidades e os desejos dos usuários, que se-
jam passíveis de cumprimento naquele momento 
e que possam ser revistas sempre que necessário.18 
Para isso, a capacitação e o uso de diferentes mé-
todos de treinamento sobre o tema são fundamen-
tais para promover a construção de uma aborda-
gem que consiga congregar os diferentes aspectos 
constituintes do processo da dependência química 
e, com isso, efetivamente ajudar o usuário.8

Em um estudo com mais de 450 alunos de gradua-
ção de áreas relacionadas à saúde, observou-se que 
os currículos desses estudantes não previam mais 
de cinco horas para atividades acadêmicas regula-
res destinadas ao estudo sobre drogas de abuso.8 
Apesar dos esforços, o número de cursos e currícu-
los nas escolas de medicina, enfermagem e outros 
relacionados à área da saúde que contemplam o 
tema dependência química é muito limitado.19

Apesar dos numerosos prejuízos consequentes do 
abuso de álcool e outras drogas, os indivíduos que 
sofrem com esse problema apresentam dificulda-
des em se manter por um longo período em trata-
mento.15 O abandono dos programas de tratamento 
de alcoolismo, por exemplo, sugere que dois terços 
dos pacientes abandonam o processo de recupera-
ção antes da décima sessão, com número médio de 
quatro sessões.20 Isso parece estar vinculado a um 
evidente conflito relacionado à motivação para a 
mudança de seu “comportamento problema”, se-
ja por não tolerar os efeitos adversos da síndrome 
de abstinência, por exemplo, seja pela ausência do 
prazer experienciado pelo uso da substância.

Isso mostra a necessidade do profisisonal de saú-
de ter conhecimento das diferentes estratégias e 
modalidades de abordagens, a fim de propiciar ao 
usuário uma intervenção que corresponda às suas 
reais necessidades. 

A identificação do melhor modelo e melhor estra-
tégia de ensino para a capacitação de profisisonais 
de saúde deve levar em conta alguns aspectos, co-
mo o problema apresentado pelo indivídio, as abor-
dagens anteriormente feitas e o tipo de serviço de 
tratamento em que o profissional atua. 

A iNTErVENÇÃO BrEVE E O APOiO 
MATriCiAl COMO EsTrATéGiAs dE 
iNTErVENÇÃO E FOrMAÇÃO

Diversos estudos indicam que consultas baseadas 
na intervenção breve e a realização de encaminha-
mentos adequados podem reduzir de forma signi-
ficativa o consumo de drogas e os danos relaciona-
dos com seu uso.21-23
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A intervenção breve é uma estratégia terapêutica que 
vem sendo cada vez mais utilizada na abordagem 
das pessoas que têm problemas relacionados ao uso 
de álcool e outras drogas, especialmente nos servi-
ços que compõe a rede de atenção básica à saúde. 
Esse crescimento se deve a alguns fatores, como 
baixo custo para sua implementação e manuten-
ção, pela efetividade constatada no que se refere à 
diminuição de problemas associados ao consumo, 
especialmente do álcool, por ser usada por diferen-
tes categorias profissionais (médicos, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, agentes comunitários de 
saúde, enfermeiros e outros), e como ferramenta 
importante que permeia a prevenção primária e o 
tratamento em si.24

O principal objetivo da intervenção breve é identi-
ficar o problema e motivar a pessoa a alcançar de-
terminadas metas estabelecidas em parceria com o 
profissional de saúde, como iniciar um tratamento, 
rever seu padrão de consumo e planejar uma possí-
vel redução ou, ainda, obter mais informações so-
bre os riscos e os problemas que estão associados a 
esse uso. Outra característica da intervenção breve 
é o estímulo à autonomia das pessoas, atribuindo-
-lhes a capacidade de assumir iniciativa e respon-
sabilidade por suas escolhas.25

Alguns exemplos de opções e estratégias da inter-
venção breve:

• sugira à pessoa que faça um diário sobre seu 
uso de substância psicoativa, registrando, por 
exemplo, onde costuma ou costumava usá-la, 
em que quantidade, em companhia de quem, 
por qual razão. Isso a ajudará a identificar as 
possíveis situações de risco;

• identifique com a pessoa algumas atividades que 
possam lhe dar prazer, por exemplo, alguma 
atividade física, tocar um instrumento, ler um 
livro, sair com pessoas para atividades de lazer. 
Após essa identificação, proponha a ela que faça 
alguma dessas atividades no período em que, ge-
ralmente, estaria usando a substância;

• forneça informações sobre os prejuízos 
associados ao uso de drogas e a rede de 

cuidados disponíveis que possa compor com 
seu tratamento;

• procure ter conhecimento dos recursos exis-
tentes na comunidade para ajudá-la a identifi-
car atividades que seriam de seu interesse par-
ticipar, como centros de convivência, oficinas, 
atividades esportivas e outras;

• descubra algo que a pessoa gostaria de ter e su-
gira economizar o dinheiro que habitualmente 
gastaria para obter a substância para adquirir 
aquele bem. Faça as contas com ela sobre quanto 
ela gasta com seu uso. Por exemplo, um fumante 
que gaste R$ 3,00 por dia com cigarros, em um 
mês economizaria R$ 90,00 e em seis meses R$ 
540,00. Com esse dinheiro, poderia comprar um 
televisor novo, por exemplo, ou pagar mais da 
metade de um computador completo. Contas 
simples como essa podem ajudar a perceber o 
prejuízo financeiro, além dos agravos à saúde.

Outra intervenção que vem sendo sobremaneira 
utilizada na abordagem em saúde mental, álcool 
e outras drogas como estratégia de capacitação 
in loco das equipes de saúde é o apoio matricial ou 
matriciamento.

O apoio matricial objetiva assegurar de modo di-
nâmico e interativo a retaguarda especializada, 
nesse caso em álcool e outras drogas, às equipes e 
aos profissionais de assistência que não trabalham 
em serviços especializados ou que têm pouco domí-
nio sobre o tema e que, mesmo assim, se deparam 
com casos de dependência química no cotidiano do 
serviço.26 O matriciamento tem duas dimensões, ou 
seja, o suporte assistencial e o técnico-pedagógico, 
e funciona em forma de rede, na qual a construção 
do projeto terapêutico do usuário deve ser compar-
tilhada entre a equipe matriciada e a matriciadora, 
mantendo-se a responsabilidade mútua pela condu-
ção dos casos, buscando-se elaborar em parceria a 
melhor estratégia para a adequada abordagem.

Essa perspectiva de articulação entre diferentes 
equipes de saúde, com intercâmbio de conhecimen-
to e experiências, contribuem de maneira geral com 
a dinâmica dos serviços, para além somente da ajuda 
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direta na condução dos casos, incluindo-se a gestão, 
os pactos políticos e locais, assim como a avaliação 
das práticas implementadas. Nesse sentido, vai tor-
nando-se clara a necessidade de atividades de edu-
cação permanente sobre o tema para profissionais 
dos diferentes serviços de saúde uma vez que trata-
-se de um problema de grande prevalência que po-
de se manifestar por meio de queixas e dificuldades 
aparentemente não relacionadas à dependência, e 
caso não haja um profissional treinado para identifi-
cá-las, não questionará sobre o abuso de substâncias 
e não inciará a intervenção necessária.27

AsPECTOs qUE PrEJUdiCAM A 
FOrMAÇÃO dO PrOFissiONAl dE sAúdE 
PArA A ABOrdAGEM dO UsUáriO dE 
álCOOl E OUTrAs drOGAs

Como apresentado anteriormente, a formação 
acadêmica em saúde tem sérias limitações em seus 
currículos com relação à abordagem do tema da 
dependência química nos cursos de graduação. 
Essa característica pode ser considerada fruto de 
um processo histórico em que a questão do uso de 
álcool e outras drogas estava associada a desvio de 
caráter, não sendo considerada passível de inter-
venção por parte da saúde.28

As consequências dessa dissociação são até hoje senti-
das nos serviços de saúde por profissionais e usuários 
e se destacam pela falta de capacitação das equipes 
com as consequentes dificuldades em identificar e 
compreender os problemas relacionados à dependên-
cia de substâncias psicoativas. Um estudo realizado 
com profissionais de saúde constatou que as princi-
pais queixas relatadas por eles em relação aos usuá-
rios foram tumulto por eles causado e falta de adesão 
ao tratamento. Relataram, ainda, terem dificuldades 
em lidar com os usuários e acreditam que as questões 
envolvidas com o fator droga fogem de suas atribui-
ções.29 Somado aos problemas apontados, há o déficit 
de conhecimento dos profissionais sobre as políticas 
de saúde, como a de redução de danos, que ainda é 
motivo de controvérsia apesar de sua eficácia.30

O encadeamento histórico dos diversos aspectos 
pejorativos associados ao uso de álcool e outras 

drogas se manifesta na compreensão atual des-
se fenômeno com a consequente repercussão nas 
práticas em saúde. A política brasileira ao longo 
dos anos construiu uma abordagem de ‘guerra às 
drogas’ limitada a ações repressivas e favorecendo 
intervenções casuístas e inadequadas, baseadas em 
estratégias repressivas condenadas por avaliações 
de âmbito nacional e internacional.31,32

No que se refere à capacitação, é costumeira a uti-
lização de palestras esporádicas, em geral minis-
tradas por ‘especialistas’, que abordam o tema de 
forma distante da realidade vivida pelos profissio-
nais de saúde, com uso de discursos extremamente 
científicos e pouco aplicáveis ou discursos ame-
drontadores que exageram um lado do problema, o 
que reforça o desinteresse e o não reconhecimento 
do problema como sendo também de saúde. Outro 
aspecto que vem dificultando a mudança na con-
cepção do problema por parte da sociedade civil e 
dos profissisonais de saúde é o caráter alarmista da 
mídia e dos discursos políticos que, na maioria das 
vezes, aborda o usuário de forma preconceituosa 
e estigmatizante, inclusive nos serviços de saúde, 
submetendo-o, muitas vezes, à situações de margi-
nalização e de exclusão social.31 

CONsidErAÇõEs FiNAis

Os profisisonais de saúde que atuam com depen-
dentes de substâncias devem saber que a plena im-
plicação do sujeito com o seu tratamento, em geral, 
não é a regra e nem se produz de forma imediata. 
A motivação para interromper o uso varia de uma 
pessoa para outra e, com frequência, ela se apre-
senta de forma flutuante, oscilando em diferentes 
momentos de sua trajetória. Além disso, as equipes 
se deparam com as consequências sociais associa-
das ao uso de drogas, como problemas familiares e 
de justiça, que perpassam apenas a esfera de cui-
dado do usuário e impõe a necessidade de abordar 
o problema de forma integral e não fragmentada.

Muitos são os fatores que dificultam a adequada 
abordagem do usuário de drogas por parte dos pro-
fissionais de saúde, desde aqueles relacionados à 
falta de domínio sobre o tema, com a consequente 
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limitação no uso de técnicas e estratégias específi-
cas, até aqueles que dizem respeito ao entendimen-
to e a compreensão do problema por parte desses 
profissionais, que muitas vezes passam por valores 
morais, culturais, de senso comum e que não cor-
respondem com a realidade.

A capacitação permanente das equipes de saúde 
com fundamento em conteúdos claros, aplicáveis e 
na perspectiva da atenção integral; a disseminação 
da informação para a sociedade destituída do tom 
alarmista e preconceituoso; a implicação da comu-
nidade acadêmica nos processos de formação pro-
fissional dos estudantes com ampliação dos conhe-
cimentos sobre o tema – são alguns dos exemplos 
que podem melhorar a compreensão do problema 
e, consequentemente, aprimorar a intervenção dos 
profissionais de saúde junto a esse público, para 
favorecer a efetiva possibilidade de mudança por 
parte dos usuários e não simplesmente repetir in-
tervenções equivocadas e improdutivas.   
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