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RESUMO  

Objetivo: Relatar a atuação do enfermeiro no atendimento a usuários de álcool e outras 

drogas. Metodologia: Revisão de literatura utilizando artigos publicados durante o 

período do ano 2008 a 2018. Resultados: O esclarecimento sobre a atuação dos 

enfermeiros com usuários de álcool e outras drogas. Conclusão: Compreendeu-se a 

importância do profissional de enfermagem em ampliar seus conhecimentos sobre o 

assunto. Palavras-chave: Enfermagem, Álcool e Outras Drogas, Atenção Psicossocial. 

 

ABSTRACT 

Objective: To report the role of nurses in the care of users of alcohol and other drugs. 

Methodology: Literature review using articles published during the period from 2008 to 

2018. Results: Clarification on the performance of nurses with users of alcohol and other 

drugs. Conclusion: It was understood the importance of the nursing professional in 

broadening their knowledge about the subject. Keywords: Nursing, Alcohol and Other 

Drugs, Psychosocial Attention. 

 

INTRODUÇÃO 

        A proposta do trabalho é apresentar de forma clara a importância dos enfermeiros 

saberem suas competências e como lidar com pacientes que fazem o uso de álcool e 

outras drogas. 

        A assistência voltada aos problemas relacionados ao álcool e outras drogas sempre 

se relacionou à assistência psiquiátrica, caracterizada pela má qualidade no atendimento 

prestado ao usuário, a violação dos direitos humanos e centrada na hospitalização. 

(VARGAS; DUARTE, 2011). 

        O tema “álcool e drogas” necessita de ações ampliadas por ser um tema complexo, 
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que está sendo associado à práticas antissociais, à criminalidade e à oferta de 

“tratamentos e terapêuticas” que excluem os usuários dessas substâncias do convívio 

social, sendo assim, foram estabelecidas as ações, metas e diretrizes pelo Ministério da 

Saúde para intervir no fenômeno do uso abusivo e da dependência do álcool e de outras 

drogas de forma integral, com terapêuticas educativas, preventivas, reabilitadoras e que 

promovem saúde, incluindo o usuário ao convívio social. (BRASIL, 2003). 

       Uma alternativa ao internamento e exclusão do usuário foi a criação dos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) pela portaria GM n. 224, de 29 de janeiro de 1992 e 

regulamentados pela portaria GM n.336, de 19 de fevereiro de 2002, estabelecendo 

diretrizes para o funcionamento dos CAPS e de suas modalidades em CAPS I, II, III, i 

(infanto-juvenil) e ad (álcool e outras drogas). Os CAPS são portas de entrada e espaços 

de referência, oferecendo estratégias de prevenção, reabilitação psicossocial, promoção e 

tratamento aos usuários. O papel do enfermeiro dentro do CAPS ad é reinserir o essa 

população no mundo, nos espaços comunitários e nas atividades diárias, oferecendo aos 

usuários atividades e dinâmicas sociais, de cuidado, de acompanhamento, oficinas, 

grupos, espaços terapêuticos e de socialização. (BOURGUIGNON; GUIMARÃES; 

SIQUEIRA, 2010). 

       Os Grupos de Acolhimento são a porta de entrada do serviço, onde os usuários que 

buscam o serviço pela primeira vez, por encaminhamento de algum serviço de justiça, 

saúde, demanda própria ou por outros serviços são orientados sobre o funcionamento do 

serviço, é coletada a história de vida, traçado o projeto terapêutico e fazem-se os 

encaminhamentos necessários, são realizados por dois profissionais da equipe e são 

grupos voltados ao diálogo e escuta com objetivo de fazer uma anamnese geral dos 

usuários para proceder com a melhor conduta. Os Grupos de Acompanhamento são mais 

específicos, classificados por faixa etária, gênero e em alguns grupos pela utilização de 

algum tipo de droga (grupo de múltiplas drogas, grupo de álcool), nesses grupos são 

abordados diversos temas com dinâmicas e técnicas com o objetivo de discutir e refletir. 

As oficinas são atividades diárias voltadas àqueles que necessitam de atenção mais 

intensiva, são as principais formas de tratamento oferecidas dentro dos CAPS ad, 

ocorrem com mais frequência que os grupos em consequência das atividades serem mais 

intensas, possibilitando aprendizagem de técnicas, habilidades e aprendizado de 

atividades que podem servir para a geração de renda. (BOURGUIGNON; GUIMARÃES; 

SIQUEIRA, 2010). 
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OBJETIVOS 

       O presente projeto tem por objetivo identificar as competências do enfermeiro no 

atendimento a pacientes de usuários “Álcool e Outras Drogas”. 

 

METODOLOGIA 

       Trata-se de uma revisão bibliográfica, desenvolvida por meio de busca das 

publicações nas bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Bancos de Dados em 

Enfermagem (BDENF), a partir da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), no período de 2008 

a 2018 sobre as competências do enfermeiro no atendimento a usuário de álcool e outras 

drogas. 

 

RESULTADOS 

       Dos 15 artigos analisados foram encontrados 1 educador físico, 1 clínico geral, 2 

terapeutas ocupacionais, 5 psicólogas, 4 acadêmicos de enfermagem, 18 psiquiatras e 24 

enfermeiros, sendo que, apenas 6 artigos foram escritos somente por enfermeiros. Em 

relação à formação dos pesquisadores de enfermagem dos estudos apreendidos na 

revisão, evidenciou-se que nem todos eram mestres ou doutores, no entanto, este nível 

de formação não se restringiu apenas à área da enfermagem, constituindo também uma 

característica interdisciplinar na educação e na saúde mental. 

       Os artigos analisados utilizam o conceito de reabilitação psicossocial na prevenção 

ou tratamento de transtornos associados ao consumo de álcool e drogas, a maioria utiliza 

o conceito de suporte/apoio social como fundamental ao tratamento de transtornos 

associados ao consumo de álcool e drogas. Outros tratam da relação entre "desordem 

mental" e consumo de álcool e drogas, demonstrando que indivíduos com desordem 

mental são prevalentes nos programas de tratamento para o abuso de substâncias. 

    

CONCLUSÃO  

       O estudo procurou levantar o conhecimento sobre as competências do enfermeiro no 

atendimento a pacientes usuários de Álcool e Outras Drogas, notou-se o despreparo e a 

falta de conhecimento dos profissionais sobre o assunto. Concluiu-se também a 

importância da equipe de enfermagem na atenção e na evolução do tratamento desses 
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sujeitos. 

       É de extrema importância a intervenção da enfermagem, baseada em estratégias 

para a estabilização e recuperação do dependente, pois esse profissional terá mais 

oportunidades de acesso ao dependente, principalmente em que ele procura ajuda 

necessitando ser acolhido e receber o tratamento adequado Ao atuar com usuários de 

álcool e outras drogas o enfermeiro deve pesquisar, provar e testar modos de cuidar que 

sejam resolutivos, sem perder a característica humana no processo, por isso é 

fundamental que o enfermeiro tenha conhecimento sobre o assunto. (ROSENSTOCK; 

NEVES, 2010). 
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