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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: A Redução de Danos foi pensada inicialmente como estratégia de 

prevenção de doenças de transmissão sanguínea entre usuários de drogas injetáveis. 

Pela natureza de seus propósitos, a RD chegou a ser identificada apenas como a 

prática de trocas de seringas e, progressivamente, passou a ser vista em sua essência 

como respeito aos toxicodependentes, sua demanda e seu tempo (CRUZ et al., 2011). 

OBJETIVO: Caracterizar o conhecimento do enfermeiro para o paciente 

toxicodependente na perspectiva das ações de Redução de Danos. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL). RESULTADO: Após a 

análise, desenvolveu-se a interpretação dos resultados evidenciados, com o intuito de 

identificar as ações da assistência de enfermagem ao paciente toxicodependente, 

com base na RD. Através da análise e interpretação dos dados extraídos, foi possível 

analisar e caracterizar quais são as ações de redução de danos que vem sendo 

efetivamente implantadas e trabalhadas nos diversos âmbitos de atuação da RD, tanto 

em domínios literalmente práticos quanto aquelas ações pautadas em reflexões 

conceituais, considerando assim a RD num espectro ampliado, tendo ações também 

ligadas a transformações nas políticas públicas. Estas informações foram divididas 

em três grupos: ações de redução de danos Práticas, Políticas e Conceituais. 

CONCLUSÃO: Espera-se da enfermagem uma atuação contextualizada com os 

conceitos e com a cultura contemporânea e suas respectivas demandas de vida. A 

estratégia dos enfermeiros precisa não institucionalizar, não culpar, não especializar, 

não exigir e não forçar o comportamento do outro, não isolar, não marginalizar, não 

naturalizar, não infantilizar, não moralizar, não julgar, não denegrir, não constranger, 

não biologizar, não estigmatizar e, simplesmente, atuar estrategicamente, reduzindo 

os danos que forem possíveis. 

Descritores: Enfermagem. Políticas Públicas. Redução de Danos. Saúde Mental.  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 

INTRODUCTION: Harm Reduction was initially conceived as a strategy to prevent 
blood-borne diseases among injecting drug users. Due to the nature of its purpose, 
RD was only identified as the practice of syringe exchange, and progressively came to 
be seen essentially as respect for drug users, their demand and time (CRUZ et al., 
2011). OBJECTIVE: To characterize the knowledge of the nurse for the drug 
dependent patient in the perspective of the Harm Reduction actions. 
METHODOLOGY: This is an Integrative Literature Review (RIL). RESULTS: After the 
analysis, the interpretation of the evidenced results was developed, with the purpose 
of identifying the actions of the nursing care to the drug dependent patient, based on 
DR. Through the analysis and interpretation of the extracted data, it was possible to 
analyze and characterize the harm reduction actions that have been effectively 
implemented and worked in the various areas of RD action, both in literally practical 
domains and those actions based on conceptual reflections, thus considering RD in a 
broader spectrum, with actions also linked to changes in public policies. This 
information was divided into three groups: Practical, Political and Conceptual harm 
reduction actions. CONCLUSION: Nursing is expected to be contextualized with 
contemporary concepts and culture and their respective life demands. The nurses' 
strategy must not institutionalize, not blame, not specialize, not demand and not force 
the behavior of the other, not isolate, not marginalize, not naturalize, not infantilize, not 
moralize, not judge, do not denigrate, do not constrain, do not biologize , do not 
stigmatize and simply act strategically, reducing the damages that are possible. 
 
Descriptors: Nursing. Public policy. Harm Reduction. Mental health. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Problematização e objeto de estudo 

Estratégias dirigidas a pacientes toxicodependentes são recentes na atuação 

dos programas de saúde pública e nos interesses do Ministério da Saúde. Sabe-se 

que apenas no séc. XXI este tema gerou interesse e articulação. E, apenas com o 

advento da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, originária do movimento da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, que podemos identificar uma fase de firmação e de 

preocupação real com os pacientes toxicodependentes, a partir do estabelecimento 

de princípios e diretrizes do SUS, oportunizando serviços de saúde mental a estes 

(DELGADO e CORDEIRO, 2011).  

O consumo de drogas e a consequência dependência química representam um 

dos grandes problemas de saúde pública de abrangência mundial. Estima-se que pelo 

menos 185 milhões de pessoas acima de quinze anos já consumiram algum tipo de 

drogas ilícitas, ou seja, 4,75% da população mundial (BRASIL, 2005). O Brasil está 

dentro da perigosa média mundial em relação ao quantitativo de usuários de drogas 

ilícitas. Cerca de 10% da população dos centros urbanos de todo o mundo consomem 

abusivamente psicotrópicos, independentemente da idade, sexo, nível de instrução e 

poder aquisitivo, cenário que encontra equivalência no Brasil (SPRICIGO, 2004).  

Pesquisas conduzidas por Ferreira, et al (2004) indicam que na maioria das 

vezes o problema com uso de drogas é fruto de um contexto socioeconômico, político 

e cultural que vem interferindo na escolha do sujeito, portanto deve ser compreendido 

como um problema multidimensional e global, não se restringindo à relação entre o 

indivíduo e o consumo de psicotrópicos.  

Portanto, a exemplo do Brasil, assim como em outros países, o consumo de 

substâncias psicoativas, popularmente conhecidas como drogas, figura um importante 

fator de risco, tanto aos indivíduos quanto para as sociedades, pois está relacionado 

aos altos índices de mortalidade e morbidade consideráveis em todas as partes do 

mundo (MORAES, 2013).  

Por outro lado, ainda temos a complexidade dos problemas decorrentes do uso 

de álcool e também outras drogas que demandam diferentes opções de tratamentos, 

custos operacionais que vão desde a repressão ao tráfico, prisões, despesas médicas, 

policiais, entre outras. Fazendo-se uma comparação em termo de custos totais o 

Brasil, podemos comparar com os valores gastos no tratamento de câncer que foi de 

R$ 3,5 bilhões em 2015 (IBGE, 2016) enquanto os decorrentes de Drogas mais 
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comuns (cocaína, ecstasy, crack e álcool), pelos dados de 2014, mostram-se na casa 

dos R$ 5 bilhões, incluindo neste total gastos com tratamento, repressão, combate as 

todas as drogas e gastos jurídico-processuais, o que prejudica a taxa orçamentária da 

saúde pública (TEIXEIRA, 2016).  

Atualmente, as principais abordagens utilizadas em pesquisas utilizam-se de 

intervenções de caráter cognitivo-comportamentais (prevenção de recaída, entrevista 

motivacional, por exemplo), autoajuda e tratamento medicamentoso, com índices 

muito semelhantes e baixos de abstinência após o tratamento (SOUZA, 2012).  

Considerando que múltiplas dimensões da vida do indivíduo são afetadas em 

função do uso/abuso dos vários tipos de drogas (relacionamento familiar, convívio 

social, trabalho e saúde) também implicam na abrangência do tipo de drogas que pode 

ser utilizada e seus efeitos adversos; entende-se que as demandas por serviços de 

saúde pública necessitam serem diversificadas e abrangentes.  

Reconhecendo a necessidade de implementar melhores condições para a 

atuação do Enfermeiro com vistas a superar o atraso histórico relacionado às políticas 

públicas de enfrentamento dos problemas de saúde decorrentes do uso de drogas e 

álcool, o Ministério da Saúde definiu uma Política para atenção holística à usuários de 

álcool e outras drogas. Atualmente esta política é o marco no campo das ações que 

garantem a oferta de serviços tanto aos portadores de complicações mentais quanto 

aos indivíduos com problemas que envolvem o álcool e outras drogas (BRASIL, 2003).  

A estratégia de atenção ao usuário possui como diretrizes: a atenção holística 

à saúde de consumidores de álcool e outras drogas (prevenção; promoção e 

proteção); modelos de atenção psicossocial, como o Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS) e redes assistenciais; controle de drogas e psicotrópicos que produzem 

dependência física ou psíquica; e padronização de serviços de atenção à dependência 

química (BRASIL, 2004).  

Vale frisar que as redes de atenção ainda contam com estabelecimentos de 

saúde específicos para este cuidado, entre estes os hospitais-dia, as clínicas 

especializadas, fazendas de recuperação (ou serviços residenciais), grupos de 

autoajuda que seguem o modelo de 12 passos, como os Alcoólicos Anônimos - AA, 

Narcóticos Anônimos - NA e outros grupos, e, especificamente no Brasil, os Centros 

de Atenção Psicossocial ao dependente químico de álcool e drogas (CAPS’s ad)”.  

Os CAPS’s são serviços de saúde mental de base comunitária, preconizados 

pelas atuais estratégias de saúde mental, como um dos componentes da rede de 
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atenção às demandas decorrentes do uso de psicotrópicos. No CAPS, a atenção aos 

toxicodependentes conta com atividades terapêuticas e preventivas, tais como: 

atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação), atendimento 

em grupo (psicoterapia, grupo operativo, atividade de suporte social), oficinas 

terapêuticas, visitas domiciliares, atendimento às famílias e atividades comunitárias 

(SOUZA, 2012).  

A estratégia de tratamento de toxicodependência abordada na Europa 

chamada de Redução de Danos, tem como objetivo a não imposição de nenhuma 

linha de tempo de conclusão para o tratamento, em vez disso, os enfermeiros ajudam 

indivíduos viciados a transformar o abuso de drogas em um problema de uso de 

drogas crônico mas, gerenciável com a futura erradicação visando desenvolver a 

autoafirmação e habilidades de relacionamento dentro da realidade de uma cultura de 

drogas existentes (GRAY, 2014). 

Pelo entender da estratégia de RD, não se discute seu uso, seu consumo ou 

sua interrupção. Trabalha-se apenas com as ocorrências e necessidades de cada 

atendimento, na qual cabe ao enfermeiro, apenas prestar o serviço necessário e 

contribuir o máximo possível para que o indivíduo toxicodependente, tenha o menor 

dano possível. E, neste entendimento, deve agir sem considerar seu paciente incapaz; 

na tentativa de criar um ambiente onde o uso de drogas seja menos prejudicial e, no 

uso de tratamentos e estratégias que mostrem-se mais flexíveis, sem exigir e/ou 

obrigar a abstinência do usuário, respeitando sua autonomia e direito de escolha. 

Assim, as estratégias de ações de RD, como buscam em seu escopo, diminuir 

os danos ao usuário, devem estar dirigidas ao público que precisa desta ação, entre 

estes, os grupos sociais estigmatizados e vulnerabilizados, na qual temos os 

profissionais do sexo, toxicodependentes, transexuais, travestis, michês, moradores 

de rua e, usuários em geral.  

E, como exemplos de ações de RD, destacam-se a distribuição gratuita de 

seringas esterilizadas e descartáveis, que buscam diminuir as estatísticas de  

contaminação pelo vírus do HIV e hepatite; a substituição de uma droga por outra 

menos prejudicial, como por exemplo o estímulo para substituição da heroína pela 

metadona; a oferta gratuita de preservativos e orientações sobre as infecções 

sexualmente transmissíveis (IST), o estímulo ao protagonismo e organização destes 

toxicodependentes, a fim de oportunizar o direito e o acesso a saúde e 

consequentemente de outros direitos sociais.  
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Assim, percebe-se que a estratégia de RD esteia-se nos pressupostos e  nos 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente sobre o princípio de 

universalidade, na qual a saúde precisa ser oportunizada, trabalhada e entendida 

como um direito de todos. 

Sobre a problemática desta revisão, os autores que influenciaram este texto 

foram Félix Guattari, Gilles Deleuze, Gregório Baremblitt, Michel Foucault, Peter Pál 

Pelbart, Sueli Rolnik, além dos autores das publicações aqui investigadas. 

Além disso, destaca-se que os profissionais de enfermagem são fundamentais 

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

implantação de estratégias e projetos de promoção de saúde, prevenção do uso e 

abuso de álcool e outras drogas e integração social (GELBCKE, 2004).  

Nota-se que a enfermagem se vivencia uma realidade complexa e relacional 

que abrange os fatores condicionantes e pessoais dos envolvidos, atuando por meio 

de métodos de ajuda: agir ou fazer para outra pessoa; guiar e orientar; proporcionar 

apoio físico e psicológico; proporcionar e manter um ambiente de apoio ao 

desenvolvimento pessoal; e ensinar visando assim, promover o restabelecimento da 

saúde e bem estar do seu paciente (SELENE, 2013). 

Sendo assim, a pesquisa tem como objeto de estudo a assistência de 

enfermagem ao paciente toxicodependente, evidenciando os limites e possibilidades 

desta atuação nos serviços de saúde, na perspectiva da estratégia de redução de 

danos.  

Nestes termos, foi levantada a seguinte questão de pesquisa: Baseado numa 

revisão integrativa de literatura, como a assistência de enfermagem ao paciente 

toxicodependente contribui para a efetiva implantação da estratégia de Redução de 

Danos (RD), uma vez que nos cursos de graduação de enfermagem, poucas 

disciplinas e componentes curriculares tratam do uso do álcool e outras drogas e dos 

cuidados devidos aos seus usuários? 
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1.2 Justificativa e relevância do estudo 

 

Importante ressaltar que o consumo de drogas ilícitas e lícitas é relacionado ao 

crescimento da criminalidade e de comportamentos antissociais, degradação dos elos 

familiares, e aumento dos prejuízos junto à sociedade e ao Estado (BRASIL, 2003). 

Nesse sentido, é importante refletir sobre o conceito de reabilitação, que se 

transformou em um símbolo de esperança para os ex-usuários de psicotrópicos 

(SPA).  

Considerando a importância da prática profissional no atendimento à população 

usuária de drogas, por um trajeto cheio de contradições, dúvidas, questionamentos e 

que certamente fogem às formas mais conservadoras, àquelas conhecidas, 

conscientes de resistência às mudanças ou atitudes de mudanças, essa nova 

abordagem, implica no rompimento com os estereótipos arraigados e interiorizados, 

respeitando e ampliando os direitos das pessoas.  

Com isso, a reabilitação psicossocial não é um conjunto de técnicas que tem 

como propósito ocupar o tempo e nem enquadrar o sujeito em modelos pré-

estabelecidos, mas sim considerar suas potencialidades e construir situações que 

respeitem seus limites. Esta estratégia representa um conjunto de meios (ações 

planejadas e serviços) desenvolvidos para facilitar a vida de pessoas com problemas 

severos e persistentes.  

Assim, em 23 de agosto de 2006, sob a Lei nº 11.343, cria-se o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), que coloca o Brasil em 

destaque entre as discussões mundiais sobre esse tema ao indicar medidas 

preventivas contra o uso indevido de Substâncias Psicoativas (SPA) e promotoras da 

reinserção social dos toxicodependentes no panorama internacional, distinguindo o 

traficante do usuário dependente, carente por tratamento e leis diferenciadas. Essa lei 

institui normas para coerção à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, 

definindo-os como crimes. (BRASIL, 2005). Foi com base na constatação da pouca 

eficácia dos tratamentos pela abstinência e dos altos custos das estratégias 

repressivas, com pouca resolutividade, que a concepção da Redução de Danos (RD) 

passou a ser utilizada em saúde pública.  

Dentro da terapia de redução de danos é estabelecida uma comunicação 

terapêutica com um conselheiro treinado, a pessoa viciada é orientada para identificar 

o problema e tomar decisões sobre metas quanto ao futuro. O foco neste contexto, 
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não está em convencer a pessoa a seguir um curso específico, mas sim a examinar 

as consequências dos comportamentos atuais e possíveis mudanças de 

comportamento, como por exemplo, se mulher grávida ou mãe nova que se recusa a 

parar de fumar cigarros, os enfermeiros não irão se recusar a tratá-la. Sendo que, eles 

podem discutir a redução do quantitativo de cigarros fumados durante a gravidez, não 

fumar na casa ou carro com o bebê, e manter os cigarros fora do alcance das crianças. 

Embora o objetivo final é a cessação do tabagismo, o enfermeiro irá tratar a mulher 

como ela é, e ajudá-la a fazer as melhores escolhas de saúde possível até que ela 

seja capaz de superar seu vício (BARTLETT et al, 2013).  

A troca de uma droga por outra que diminua riscos e prejuízos também é um 

exemplo de uma prática de Redução de Danos. É o caso do uso de benzodiazepínicos 

(BZD), como o clordiazepóxido ou o diazepam no tratamento da abstinência alcoólica, 

rotina nos serviços médicos no Brasil e no exterior. Muitas pessoas com problemas 

com o álcool podem interromper esse uso sem precisar utilizar uma medicação, mas 

em muitos casos, principalmente nos casos mais graves, a troca por BZD pode ser 

indicada. Com a terapia de substituição, a interrupção do uso de drogas pode ser um 

objetivo a ser alcançado futuramente (BRASIL, 2014).  

O estabelecimento de estratégias e ações direcionadas para a RD, como 

incremento a saúde pública e direitos humanos, deve ser realizada de forma articulada 

inter e intra-setorial, visando à redução dos riscos, as consequências adversas e dos 

prejuízos decorrentes do uso de álcool e outras drogas para a pessoa, a família e a 

sociedade. A RD não deve ser vista como sinônimo de movimento que vise 

disseminar, legalizar ou promover o uso de drogas e sim como método profilático.  

Portanto este levantamento bibliográfico corrobora com a relevância de estudos 

decorrentes do tema, para que sejam suscitadas discussões em torno deste tema, 

objetivando produzir materiais que embasem cientificamente a prática da enfermagem 

dirigida aos pacientes em questão, para que a assistência de enfermagem seja 

realizada de forma atualizada e com eficiência para todos.  

Admitindo hipoteticamente que os cuidados de enfermagem têm como principal 

finalidade ajudar a pessoa a aproveitar e reconhecer as suas capacidades, 

independentemente do seu estado de saúde. Salientando que quando um indivíduo 

não tem a capacidade ou disposição para abandonar o consumo de drogas, o objetivo 

é amenizar os prejuízos provocados em si mesmo e à sociedade. Isso implica envolver 

o consumidor, do ponto de vista da confiança mútua e, estabelecer com ele, uma 



19 
 

avaliação racional do seu estilo de vida e do seu comportamento, visando à promoção 

da saúde e bem-estar emocional.  

Sobre o uso de drogas, García et al., (2008), afirmam que esse fenômeno é 

altamente complexo e de múltiplas causas, que não reconhece limites territoriais, 

sociais e nem mesmo biológicos. É uma preocupação mundial em função de sua alta 

frequência e dos prejuízos psíquicos, biológicos, sociais e econômicos, com possíveis 

consequências futuras aos usuários.  

Em estudo recente do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

(CEBRID, 2010) foi identificado que o uso de drogas se inicia na adolescência na faixa 

etária de 12 a 14 anos, com maior prevalência no gênero masculino quanto ao 

consumo de drogas ilegais. O álcool (39,6%), seguido do tabaco (10,2%) são as 

drogas de maior consumo entre a população adolescente, seguidas de outras drogas 

ilícitas, com destaque para maconha (3,8%), o restante dos valores dos dados da 

pesquisa, estão computados entre outras drogas.  

Com relação a atuação dos Enfermeiros nos serviços de saúde, o mesmo 

deverá estar atento às possibilidades de detectar precocemente o uso de álcool e 

outras drogas, a fim de reduzir os possíveis prejuízos, devendo sensibilizar o usuário 

a buscar alternativas de tratamento, conforme preconiza a estratégia de saúde para 

toxicodependentes.  

As comorbidades são as principais causas de atendimento direto de 

enfermagem a usuários de álcool e outras drogas; diante dessa situação, as principais 

ações realizadas são: solicitação de exames laboratoriais, agendamento para 

consulta de enfermagem, realização de curativos em feridas, aferição de pressão 

arterial e acompanhamento terapêutico (AT) do portador de HIV (medida para evitar o 

uso de drogas simultaneamente ao uso dos retrovirais).  

Por meio do vínculo estabelecido com o usuário e seu núcleo familiar durante 

o atendimento na rotina das estratégias planejadas, o enfermeiro acolhe os 

toxicodependentes sem propor medidas mais específicas de acompanhamento 

(GONÇALVES et al., 2007).  

Portanto, a Enfermagem, na redução de riscos e minimização de prejuízos, 

caracteriza-se pelo estabelecimento de uma relação de abertura, confiança, 

compreensão e demonstração de atenção e de solicitude para ajudar a promover, 

manter ou restabelecer o bem-estar da pessoa que é alvo dos cuidados.  
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O enfermeiro deve buscar a substituição de comportamentos de risco ao 

indivíduo e para sociedade, em que as consequências negativas dessa escolha sejam 

suavizadas. Consequentemente o enfermeiro referência, agiliza soluções e capacita 

os indivíduos para atingir maior nível de bem-estar. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

Caracterizar o conhecimento científico sobre a assistência de enfermagem ao 

paciente toxicodependente na perspectiva das ações de Redução de Danos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Identificar as estratégias de RD que estão sendo desenvolvidas e praticadas na 

assistência de enfermagem ao paciente toxicodependente. 

 Categorizar o conhecimento e as práticas divulgadas pelas publicações enquanto 

limites e possibilidades para a assistência de enfermagem ao paciente 

toxicodependente no desenvolvimento da redução de danos pelo SUS. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A estratégia de redução de danos como diretriz de trabalho 

Sobre o surgimento desta estratégia, sabe-se que se começou a falar sobre 

redução de danos na Inglaterra em 1926, com o Relatório Rolleston, feito por uma 

comissão interministerial, presidida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu o 

direito dos médicos ingleses de prescreverem opiáceos, entendendo esse ato como 

tratamento, e não como gratificação à adição. (CRUZ et al., 2011).  

De acordo com Cruz et al., (2011), a RD foi pensada inicialmente como estratégia 

de prevenção de doenças de transmissão sanguínea entre usuários de drogas 

injetáveis. Pela natureza de seus propósitos, a RD chegou a ser identificada apenas 

como a prática de trocas de seringas e, progressivamente, passou a ser vista em sua 

essência como respeito aos toxicodependentes, sua demanda e seu tempo. 

Nacionalmente, esta estratégia aparece no Brasil a partir de uma ação realizada 

na cidade de Santos, em 1989, com a troca de seringas de pacientes 

toxicodependentes, enfrentando diversos problemas frente ao Ministério Público que, 

de forma equivocada, considerou esta estratégia uma forma de estimular o uso de 

drogas. Designada pelo Ministério da Saúde (MS) em 1994, como importante 

estratégia de saúde pública para prevenção de IST/AIDS e hepatites entre usuários 

de drogas ilícitas (UDI), a RD a partir de então ganhou destaque nacional e divulgação 

nas ações de saúde pública e coletiva. (ALAM et al., 2012). 

Anos depois, em 1995, ocorreu a primeira estratégia universitária de troca de 

seringas ocorreu na Bahia, entre 1995 e 2003, com apoio da Coordenação Nacional 

de Aids (CN-IST/Aids), outras duzentas estratégias de Redução de Danos (PRD) 

foram criadas em cidades brasileiras.  

Atualmente, além dos toxicodependentes declarados, passam a ter direito às 

estratégias o público usuário de drogas, os presidiários, os moradores de rua, os 

profissionais do sexo e todos aqueles que se expõem ao risco do uso de psicotrópicos.  

Nesta linha de ação, no segundo semestre de 2005 houve a publicação de duas 

portarias pelo Ministério da Saúde (MS): a nº1028, que determina o regulamento das 

ações que visam à redução de prejuízos sociais e, à saúde, decorrentes do uso de 

produtos, psicotrópicos que causem dependência e, também a nº 1059, que destina 

incentivo financeiro para o fomento de ações de RD em Centros de Atenção 

Psicossocial para o álcool e outras drogas - CAPS AD (ALAM et al., 2012). 
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Vale salientar, que entre os pressupostos da estratégia de RD, Landi Filho et al. 

Esclarece que: 

 

O princípio fundamental que orienta as ações na 
aplicação da estratégia de redução de danos está 
embasado no respeito à liberdade de escolha e ao direito 
à saúde do indivíduo, por ser uma estratégia que busca 
integrar medidas de promoção, proteção, tratamento e 
reinserção social dos usuários de drogas, que por vezes, 
não conseguem ou não querem abster-se da 
“drogadição”, mas que podem ter reduzidos os riscos de 
infecção por diversas doenças, como DST/HIV, hepatites 
virais e tuberculose, dentre outras. (LANDI FILHO et al., 
2009, p. 300). 

 
 

Paralelamente à divulgação e à operacionalização de estratégias de Redução 

de Danos (PRD) em vários países (Bélgica, Austrália, Alemanha, Suíça, França, 

Canadá e Brasil) também surgiu outras modalidades, que visavam regulamentar o uso 

de drogas em coffee-shops (locais, horários, tipos de drogas permitidas), além da 

prescrição médica de metadona ou heroína, implantação de abrigos, centros de 

urgência, narcossalas, máquinas que fornecem seringas e auxílio na busca de 

emprego.  

Estudos realizados em diversos países, da Europa, como Reino Unido, Austrália, 

além de no próprio Brasil, indicam que a partir da operacionalização de RD, tem-se 

uma estabilização no quantitativo de dependentes, uma baixa na infecção pelo HIV e 

uma queda no número de mortalidade entre os toxicodependentes (CONTE, 2003). 

 

2.2 Um breve histórico do uso de psicotrópicos até a estratégia de redução de 

danos 

O consumo de psicotrópicos e a reforma psiquiátrica estão intimamente ligadas 

pelos fatos históricos de que ambas ocorreram com intuito de reivindicavam o acesso 

universal igualitário à saúde a todos os cidadãos brasileiros, sendo que o controle do 

uso e controle dos psicotrópicos estão ligadas a reforma sanitária que estabelece 

práticas de higiene.  

Importante ressaltar que as práticas de intervenção terapêutica em saúde 

mental se modificaram ao longo da história, especialmente após a reforma 

psiquiátrica, que retira a ênfase da doença e procura se ocupar com o sujeito que está 
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envolto por outras questões para além da sua problemática de saúde: família, 

trabalho, lazer e educação, por exemplo (SILVEIRA, 2016).  

Na Europa ocidental dos anos 60, berço da reforma psiquiátrica, a origem clínica 

do acompanhamento terapêutico (AT) foi influenciada pelos movimentos políticos das 

reformas psiquiátricas na busca pelo fim dos manicômios que motivou mudanças nas 

abordagens com pacientes psicóticos também na América do Sul, na década de 1970, 

especificamente, na Argentina, que incluiu a prática do AT, no atendimento de 

pacientes e familiares, por uma equipe multiprofissional que passou a contemplar o 

acompanhante terapêutico (MAUER et al., 1987 apud SILVEIRA, 2016). 

Importante salientar que praticamente todo o processo de firmamento da Saúde 

Pública, do século XIX ao XX, no Brasil, esteve marcado pelo positivismo científico, 

pelos ideais do liberalismo, da burguesia, do catolicismo, como também pelo ideal em 

se construir uma Nação populosa, saudável e enaltecedora do Estado, com oferta de 

serviços de saneamento e campanhas preventivas oportunizadas pela soberania 

nacional consolidada por meio do poder militar, das atividades industriais e do 

mercado em larga escala (FINKELMAN, 2002). Por isso segundo Finkelman, durante 

o século passado tivemos uma nova reforma no referente aos cuidados médicos 

dirigidos aos dependentes químicos: 

 

Acrescenta-se ao século XX a valorização do saber 
médico que produzia um discurso sobre a realidade social 
dos processos de saúde/doença, validada pela habilitação 
pericial e intervenções em parceria com as esferas 
jurídica, educacional (intelectual, física e sexual), política 
e moral com vistas ao controle de doenças 
infectocontagiosas e tropicais. De tal modo, o enquadre 
das ações em saúde voltadas ao público usuário de 
drogas também ficou centralizado à prática médica, que 
se legitimava junto ao Estado, ampliando seu mercado de 
trabalho (FINKELMAN, 2002 p.65). 
 

 

Na década de 1920, surgem os movimentos contrários às práticas 

monopolizadoras da medicina tradicional visando democratizar a saúde frente ao 

regime de higienização, oriundo dos dispositivos disciplinares da época. Esses 

movimentos, desenvolvidos inicialmente no século XIX, firmam-se, no século XX, 

principalmente pelas campanhas de saneamento e reforma psiquiátrica. 

(FINKELMAN, 2002). 
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Tanto a Reforma Sanitária quanto a Reforma Psiquiátrica reivindicavam o 

acesso universal igualitário à saúde a todos os cidadãos brasileiros. Contudo, foi a 

Reforma Sanitária que serviu como alicerce para a concretização das diretrizes da 

Reforma Psiquiátrica, no âmbito da saúde mental (MAUER e RESNIZKY, 1987 apud 

SILVEIRA, 2016).  

Da parceria entre as estratégias em saúde e judiciária, consolidada ao longo da 

trajetória das temáticas dirigidas às questões do uso e abuso de psicotrópicos, 

estabeleceram-se, durante a XX Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1998, os 

princípios diretivos para a redução da demanda de drogas. 

Em meio às práticas punitivas aplicadas aos toxicodependentes surge, no Rio 

Grande do Sul, em 1999, a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção ao 

Usuário de Drogas, que reconheceu a complexidade do fenômeno das drogas 

propondo, como alternativa, a integração das diferentes secretarias sob a 

coordenação da secretaria geral que preconizou ações dirigidas à prevenção, 

tratamento, recuperação, redução de prejuízos e reinserção social do usuário de 

drogas lícitas e ilícitas. A saúde pública, até o início do século XXI, não realizava ações 

sistemáticas para tratamento e prevenção do uso e abuso de psicotrópicos (DUARTE, 

2011). 

Contudo, depois da Lei nº 10.216, do dia 6 de abril de 2001, originária do 

movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira, se reafirmaram os princípios e 

diretrizes do SUS oportunizando-se serviços de saúde mental às pessoas com 

problemas decorrentes do consumo de álcool e outros psicotrópicos (DELGADO e 

CORDEIRO, 2011).  

Acrescenta-se ao firmamento das práticas em saúde ao usuário de drogas o 

Decreto Presidencial n° 4.345, de 26 de agosto de 2002, que estabeleceu a Política 

Nacional Antidrogas – PNAD (DUARTE, 2011). 

Ainda em 2002, sob a Portaria nº 816/2002 é implantado no SUS, o Programa 

Nacional de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas. 

Esta estratégia enfatizava a prestação de serviços não hospitalares, articulados em 

rede, por uma abordagem multidisciplinar, direcionados ao apoio das estratégias em 

redução de danos e acessíveis à comunidade, que deveria se apoderar do controle 

social. Inicia-se o processo de territorialização na saúde a fim de articular tratamento, 

prevenção, educação, inclusão social e intersetorialidade entre os serviços e a 

comunidade (CRUZ et al., 2011). 
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Ancorado pelo PNAD, em 2003, o Presidente da República, em mensagem ao 

congresso nacional, apresentou a urgência por uma nova agenda nacional que 

reduzisse a demanda de drogas, com base em três pilares: “Integração das políticas 

públicas setoriais com a Política Nacional Antidrogas, visando ampliar o alcance das 

ações, descentralização das ações em nível municipal, permitindo a condução local 

das atividades da redução da demanda, devidamente adaptada à realidade de cada 

município; estreitamento das relações com a sociedade e com a comunidade 

científica” (DUARTE, 2011). 

Dentre as estratégias públicas setoriais no âmbito da saúde, em 2003 é 

publicado o documento intitulado “A Política do Ministério da Saúde para a Atenção 

holística à Usuários de Álcool e outras Drogas”, acordando oferta de serviços dirigidos 

à prevenção, tratamento e reabilitação dos toxicodependentes (BRASIL, 2004).  

Ao ser revisado e republicado em 2004, indicou a criação da rede de atenção 

holística com base na intersetorialidade, contemplando ações de prevenção, 

promoção e proteção à saúde. Assim, são implantados os Centros de Atenção 

Psicossocial, Álcool e outras Drogas (CAPS AD). 

Sobre o documento destinado às questões do uso e abuso de psicotrópicos, 

apresenta a seguinte reflexão: “Este documento pode ser considerado um marco 

político que rompe com as propostas reducionistas e focadas na abstinência ao 

conceber o consumo de drogas na sociedade” como um fenômeno complexo que não 

pode ser objeto apenas das intervenções psiquiátricas e jurídicas, e exige a 

construção de respostas intersetoriais e a participação da sociedade (BARTLETT et 

al., 2013). 

Silveira (2006), afirma sobre essa estratégia que suas diretrizes foram 

construídas “em consonância com os princípios e diretrizes do SUS e da reforma 

psiquiátrica brasileira e dentro de uma lógica ampliada de redução de danos”. Após 

essa estratégia, incluem-se na agenda da saúde pública as ações dirigidas ao 

consumo de psicotrópicos recomendadas pela III Conferência Nacional de Saúde 

Mental (DELGADO et al., 2011).  

De acordo com Cruz et al. (2011), a constituição das ações de saúde em rede 

torna-se efetiva com a incorporação dos: 
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[...] recursos afetivos (relações pessoais, familiares, 
amigos etc.), sanitários (rede de saúde), sociais (moradia, 
trabalho, esporte, escola, esportes etc.), econômicos 
(dinheiro, previdência etc.), culturais, religiosos e de 
saúde nos esforços de cuidado e reabilitação psicossocial 
(CRUZ e FERREIRA, 2011, p.28). 

 

2.3 A atuação da enfermagem diante da estratégia de redução de danos 

Segundo o dicionário Aurélio (2016), a qualidade de dependente se caracteriza 

por: “necessidade de se estar subordinado a outrem, correlação, interação, 

interdependência; estado de necessidade que resulta do consumo contínuo e repetido 

de drogas ou derivados”. Ainda segundo o dicionário, “tóxico é um adjetivo relacionado 

a veneno, algo cujos efeitos são nocivos”.  

 

De acordo com Bartlett et al.: 

A dependência resulta em alterações na função orgânica 
semelhantes a outras doenças crônicas. Dependência 
afeta os circuitos do cérebro de muitas maneiras, 
incluindo os circuitos envolvendo recompensa, memória, 
aprendizagem, motivação, atividade motora e a 
capacidade de inibir o comportamento. As dependências 
também afetam várias vias neurotransmissoras (por 
exemplo, dopamina, serotonina), e as mudanças podem 
resultar na incapacidade de parar o uso de drogas, 
mesmo quando a vida é afetada negativamente. Com 
cuidados adequados, muitas pessoas viciadas podem ser 
tratadas com sucesso, mas algumas pessoas podem lutar 
com seu vício ao longo da vida (BARTLETT et al.,2013 
p.42) 

 

A dependência de drogas psicotrópicas é um fenômeno global. A 

interconectividade entre as populações mundiais proporcionadas pelas tecnologias 

avançadas de transporte e comunicação também tem promovido o aumento do 

comércio global de drogas, isso repercute na saúde da população que devido às 

consequências dos vícios adoecem e isso contribui para que essa dependência se 

constitua como um problema de saúde pública. Observamos que as comunidades 

mundiais abordam a toxicodependência sobre perspectivas de moralidade, punição 

criminal e estratégias mais transformadoras de redução de danos (GRAY, 2014). 

 O vício é muitas vezes um tema emocional e visto como um assunto 

desconfortável até aos prestadores de cuidados de saúde. Vemos constantemente a 

mídia retratando os indivíduos viciados de forma negativa. As pessoas que lutam com 

o vício comumente são retratadas como “criminosas ou prostitutas, fracas, 

preguiçosas e moralmente corruptas”. A sociedade atual tende a estigmatizar o vício, 



28 
 

e os enfermeiros são suscetíveis às mesmas maneiras de pensar sobre pessoas com 

dependência (BARTLETT, 2013). 

Dentro do contexto supracitado Silveira (2013) ressalta que: 

 

Cabe considerar que há problemas de saúde que 
comprometem o senso crítico e a capacidade de 
julgamento da pessoa, como ocorre no uso de 
substâncias psicoativas e que coloca em risco todo o 
processo educativo inerente ao desempenho do usuário 
quanto às ações de autocuidado. O usuário dessas 
substâncias não consegue perceber sua realidade, e suas 
atitudes visam manter o consumo de drogas. Sabe-se 
também que o uso de substâncias tem aumentado, com 
iniciação cada vez mais precoce, gerando um aumento na 
demanda de serviços e vagas para o tratamento 
especializado (SILVEIRA, 2013, p.26). 
 

 

Vícios de todos os tipos (por exemplo, drogas, álcool, nicotina, problemas 

alimentares e qualquer outro psicotrópico) resultam em custos substanciais para 

indivíduos, famílias e sociedade. Eles podem levar ao crime e à violência, e eles 

custam caro aos empregadores e aos contribuintes devido ao longo tratamento e a 

perda de profissionais no mercado (mão de obra) (GRAY, 2014). 

Assim, Garcia et al., (2008), destacam que a Redução de Danos tem o objetivo 

de “melhorar a vida e a saúde das pessoas; evitar a overdose e outros problemas 

físicos; evitar problemas com a via de administração (seringas); evitar a exclusão 

social e a violência; facilitar o acesso à rede de saúde e ao tratamento”, quando 

necessário e consentido. 

Neste contexto, Silveira (2013) destaca que algumas orientações são passadas 

através da Estratégia de Redução de Danos aos toxicodependentes. Estas visam 

reduzir os riscos e prejuízos decorrentes do uso de drogas, são elas: não aceitar 

drogas desconhecidas ou fornecidas por estranhos; comer antes de usar droga e 

beber muita água; procurar dormir sempre o suficiente; não compartilhar qualquer tipo 

de instrumento para consumo de drogas com outras pessoas; evitar combinar 

diferentes drogas; procurar companhia de alguém que esteja sóbrio; evitar envolver-

se com situações incompatíveis com os efeitos (dirigir, trabalhar, fazer esportes 

radicais, nadar); não se envolver em situações violentas durante e após uso; respeitar 

os direitos e limites alheios; buscar amparo social, legal e outros direitos do cidadão. 

Assim, tentar refletir sobre a questão das drogas na contramão das práticas 

autoritárias e repressivas implica refletir sobre o “estreitamento dos espaços de prazer 
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na vida dos sujeitos e sobre o prazer que a droga garante ainda que provisoriamente 

e com tantos riscos” (GRAY, 2014). 

Assim, a RD é uma estratégia que surge, enquanto prática de saúde pública, 

visando oportunizar aos usuários de drogas injetáveis e não injetáveis seu direito à 

saúde e o acesso aos insumos de prevenção sem, necessariamente, interferir na 

oferta ou consumo, respeitando a liberdade de escolha, buscando inclusão social e 

cidadania aos toxicodependentes, em seus contextos de vida marginais, com um 

modo de atuar clínico e efeitos terapêuticos eficazes (BRASIL, 2004). 

Assim, Passos et al., (2009) destacam que a RD tem o objetivo de melhorar a 

vida e a saúde das pessoas; evitar a overdose e outros problemas físicos; evitar 

problemas com a via de administração (seringas); evitar a exclusão social e a 

violência; facilitar o acesso à rede de saúde e ao tratamento, quando necessário e 

consentido. 

Para lidar com essa problemática, são feitas sensibilizações nos serviços 

(técnicos das Unidades Básicas de Saúde, das Equipes de Saúde e Enfermagem, dos 

Centros de Atenção Psicossocial/CAPS, dos serviços de Assistência, conselheiros, 

entre outros) para um melhor acolhimento à população acessada e excluída dos 

serviços. “Pensar Redução de Danos é pensar práticas em saúde que considerem a 

singularidade dos sujeitos, que valorizem sua autonomia e que tracem planos 

estratégicos que priorizem sua qualidade de vida” (SELENE, 2013). 

Os enfermeiros diariamente são consultados para avaliar situações, colher 

dados relativamente à saúde dos toxicodependentes, identificar diagnósticos de 

enfermagem, planejar e implementar intervenções e avaliar o progresso em relação à 

execução de resultados esperados. Na redução de riscos e minimização de prejuízos, 

a Enfermagem, mantêm-se uma profissão de ajuda e por muitos considerados como 

uma arte. Esta arte permite atender a pessoa contribuindo com o seu bem-estar, sua 

saúde e sua qualidade de vida: “trata-se de encontrar uma pessoa no seu caminho 

particular de vida e de fazer caminho com ela” (HESBEEN, 2000, apud GARCIA et al., 

2008). 

Tomando as afirmações de Lazure (1994), os enfermeiros devem apresentar 

determinadas características inerentes ao ato de ajudar e ao cuidar, que são: dar do 

seu tempo, dar da sua competência, dar do seu saber, dar do seu interesse e da sua 

capacidade de escuta e compreensão. 
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“Assim, oferecer cuidados de qualidade, não só passa pela excelência dos 

cuidados em termos técnicos, mas, sobretudo pela dedicação (GARCIA et al., 2008)”.  

É inegável que a Enfermagem é uma profissão de caráter prático, em que sua 

estratégia possui função primordial, o que conduz a um vínculo muito enraizado com 

o saber fazer.  

Costa (2001 apud GARCIA et al., 2008) fala-nos nos dois pilares ideológicos que 

englobam a área explicativa e a área implicativa dos cuidados de enfermagem:  

 

A primeira objetiva-se em cuidados visíveis, relacionados 
aos cuidados de reparação e manutenção da vida e a 
segunda relaciona-se com o tipo de personalidade do 
enfermeiro e a sua maneira de ser, traduzindo a relação 
entre o que faz e o que são verdadeiros cuidados de 
enfermagem. 

 
 

Além de um saber prático que caracteriza a execução de ações de enfermagem, 

que incluí a destreza, a eficácia e a segurança existe um saber ser, que resulta na 

natureza e autenticidade da pessoa do enfermeiro. Assim sendo, para os cuidados de 

enfermagem que não incluem atividades instrumentais, são muito importantes para 

estabelecimento de uma boa relação interpessoal entre o profissional e o 

toxicodependente e que muitas vezes, não sendo palpáveis, não são valorizadas 

corretamente, sendo consideradas como “pequenas coisas” que para este tem muito 

significado e superam a alta tecnologia (GRAY, 2014). 

Nomeadamente, quando nos referimos ao papel do enfermeiro em enfermagem 

de saúde mental e psiquiátrica destaca-se o que foi denominado por “atitude 

terapêutica”, ou seja, o uso de condutas que contribuirão para a recuperação do 

utente, “cujo enfoque do cuidado deixa de ser o trabalhar para o utente, mas sim, junto 

dele” (GONÇALVES et al., 2007). 

As outras funções do enfermeiro vão desde: atuar como figura significativa, 

técnica, gerencial do cuidado, educadora do paciente e de seus familiares, a um papel 

de agente socializador, promotor de um ambiente terapêutico, bem como agilizador 

de um trabalho em equipa, num continuo de trabalho interdisciplinar que exigem do 

enfermeiro competência, responsabilidade e criatividade (STEFANELLI et al., 2008).  

Quando esta questão é reconhecida, o Enfermeiro pode desenvolver um plano 

de assistência e realizar a desintoxicação, prevenção e tratamento de acordo com a 

necessidade de intervenção tal como a triagem, educação, aconselhamento e 
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atendimentos individualizados para pacientes que apresentam uso abusivo ou 

dependência. Métodos utilizados segundo PILLON (2000), para atendimento dos 

toxicodependentes devem preconizar as estratégias de atuação da Enfermagem. 

 

2.4  A realidade dos serviços de enfermagem prestados aos pacientes 

toxicodependentes, no brasil. 

A fim de caracterizar a sistematização da assistência de enfermagem aos 

pacientes toxicodependentes, é fundamental que o enfermeiro abandone muitos 

pressupostos conceituais do modelo biomédico, eliminando os preconceitos antigos e 

permitindo-se um modelo mais arrojado, que lhe permita a visualização de seus 

esforços, como estratégias para planejar o cuidado individualizado ao paciente da 

unidade de saúde mental (TOLEDO, 2004). 

Neste sentido, a própria elaboração da sistematização da assistência de 

enfermagem é uma forma que o enfermeiro pode aplicar seus conhecimentos técnico-

científicos buscando assistir o paciente, além de, contribuir e definir seu papel na 

prática profissional. Destaca-se que não existe apenas um modelo a ser seguido para 

planejar os cuidados da enfermagem no tratamento para dependência química, 

necessitando adaptações de acordo com o perfil do paciente. (PILLON et al., 2004).  

Enquanto sujeito de transformação, o enfermeiro, precisa conhecer o processo 

de comunicação demonstrando atitudes de sensibilidade, aceitação e empatia com o 

paciente com o propósito de decodificar informações que por medo do desconhecido, 

utilização de recursos dispensados em suas terapias, procedimentos invasivos, 

linguagem técnica e rebuscada, apreensão de estar em um ambiente estranho, 

preocupação com sua integridade física, acabam por ficarem ocultas. (SÁ, 2001). 

Destaca-se que pacientes toxicodependentes precisam de tempo extra e 

atenção especial, de aceitação de seu comportamento sem críticas ou punições e de 

elogios e incentivos sinceros. O profissional de enfermagem não deve permitir que ele 

fira outras pessoas, favorecendo um ambiente que acalme seu comportamento mais 

destrutivo. (ANTHIKAD, 2005). 

Assim, as ações de redução de prejuízos em conformidade com o Manual de 

Redução de Danos do Ministério da Saúde, constituem um conjunto de medidas no 

campo da saúde pública dirigidas para minimizar as consequências adversas ao uso 

de drogas. O princípio fundamental que as orienta é o respeito à liberdade de escolha, 

à medida que as pesquisas realizadas indicam que alguns toxicodependentes não 
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conseguem e não querem parar de usar drogas, mas esses precisam ter os riscos 

minimizados para a infecção pelo HIV e hepatites, além das questões de violência, 

acidentes e outras doenças. Segue abaixo a listagem de algumas destas ações: 

 

Promover acesso a informação; incentivar a liberdade de 
pensamento e expressão; integrar o trabalho entre 
serviços; estimular ao exercício de uma reflexão com base 
no conhecimento de si e dos prejuízos decorrentes do 
uso/abuso de drogas; integrar, além da prevenção às 
IST/aids, outros programas e estratégias (BRASIL, 2015). 
 

Para isso, essas clínicas contam com profissionais variados, como médicos, 

enfermeiros, psiquiatras e psicólogos, dentre outros. Os serviços deles ficam 

disponíveis em tempo integral, possibilitando que a pessoa tenha acesso a eles 

quando precisar (PESSOA, 2017). 

As clínicas podem oferecer acomodações que possibilitem a internação de 

pacientes, se isto for necessário. Além disso, também existe uma variedade de 

serviços, como a desintoxicação e o acompanhamento terapêutico e psicológico. A 

primeira se trata da diminuição, através do uso de medicamentos, dos sintomas do 

uso da droga ou de sua abstinência. Já a segunda refere-se a diversos serviços que 

focam na saúde mental e emocional da pessoa, como terapia, grupos de convivência 

e terapia ocupacional (PESSOA, 2017). 

Outros serviços são dirigidos para a nutrição e a saúde física, a higiene e a oferta 

de uma orientação que visa preparar o indivíduo para sua vida após a reabilitação. O 

tratamento vai variar, dentre outros fatores, de acordo com a droga e o nível de 

dependência. Ele costuma ser classificado em três modos: 

Externo: quando a pessoa só vai à clínica para fazer 
consultas e participar de grupos de apoio (como os 
Narcóticos Anônimos e os Alcoólatras Anônimos). Esse 
modelo costuma ser utilizado em situações onde a 
dependência é mais leve; Interno: é quando a pessoa fica 
internada na clínica, podendo receber atenção em 
qualquer momento que for necessário; Internação 
parcial: nesse modelo, a pessoa passa o dia na clínica, 
mas volta para casa durante a noite (PESSOA, 2017). 

 

Interessante ressaltar, a observância dos locais onde são alocadas as clínicas, 

geralmente em locais afastados dos centros urbanos e de acesso restrito, isso decorre 

para oportunizar a privacidade e a tranquilidade necessária aos pacientes (PESSOA, 

2017). 

 



33 
 

3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo 

O estudo é uma revisão integrativa da literatura (RIL), embasado em autores 

que pesquisaram sobre a assistência de enfermagem em pacientes com Alzheimer 

uma ferramenta cientifica relevante para assegurar a realização de uma assistência 

à saúde, uma vez que sintetiza os estudos e direcionam estratégias com ênfase ao 

conhecimento em uma abordagem rigorosa do processo, permitindo a diminuição de 

possíveis vieses (MENDES et al., 2008). 

A RIL vem sendo um método de destaque valioso para enfermagem, pois 

muitas vezes os profissionais não têm tempo para realizar a leitura de todo o 

conhecimento científico disponível devido ao grande volume, além da dificuldade 

para realizar a análise crítica dos estudos (SOARES et al., 2014). 

A RIL possui algumas etapas que envolvem: a definição do problema clínico, 

identificação das informações necessárias, condução da busca de estudos na 

literatura, avaliação crítica da literatura, identificação da aplicabilidade dos dados 

oriundos dos estudos, e a determinação de sua utilização para o paciente. (GALVÃO 

et al., 2010). 

Para elaboração dessa RIL, seis etapas recomendadas foram seguidas: 

elaboração da questão de pesquisa; estabelecimento de critérios de inclusão e 

exclusão; delimitação das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 

avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados e apresentação do 

resultado com a síntese do conhecimento. 

 

3.1.1 Questão de pesquisa 

A formulação do problema forneceu a base para elaboração da pergunta 

norteadora e serve para identificar o propósito da revisão, facilitando a definição dos 

critérios de inclusão e exclusão, extração e análise das informações, identificação das 

melhores estratégias de busca, escolha dos descritores e tipos de periódicos a serem 

revisados. 

Baseados nos objetivos de estudo a formulação do problema é proposta através 

da seguinte questão norteadora: Quais as principais evidenciam na literatura sobre a 

sistematização da assistência de enfermagem ao idoso portador de Alzheimer 

publicado entre os anos de 2011 a 2017? 
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3.1.2 Critérios de Inclusão 

Os critérios de inclusão utilizados para direcionar a construção dos resultados 

desta RIL foram: artigos que apresentaram assistência de enfermagem para paciente 

toxicodependente; artigos resultantes da busca, a partir dos descritores: Redução de 

Danos; Enfermagem; Políticas Públicas; Saúde Mental; artigos publicados no período 

de 2011 a 2017; artigos que apresentaram a assistência de enfermagem na redução 

de danos nos resultados do estudo; artigos publicados no LILACS e SciELO. 

3.1.2.1 Critérios de Exclusão 

Artigos encontrados em publicações internacionais; artigos publicados fora do 

período de 2011 a 2017; artigos que não atenderam à questão norteadora; artigos que 

citavam a toxicodependência, contudo, tinham seu foco clínico em outros tipos de 

tratamento. 

3.1.3 Coleta de Dados 

Para análise das referências, o conteúdo obtido foi organizado quanto ao ano. 

Todos os artigos foram analisados primeiramente, por meio da leitura dos títulos e 

selecionados com base no objetivo e pergunta norteadora desta revisão. Foi realizada 

a leitura dos resumos, e entre os estudos selecionados após este processo, foram 

lidos os artigos completos, e destes, escolhidos os estudos para análise. A busca 

inicial resultou em um total de 68 estudos, dos quais 18 foram selecionados após a 

exclusão dos repetidos. Dos 68 selecionados, 18 estudos foram selecionados, e 

destes, 50 foram excluídos. Sendo assim, 50 artigos completos foram avaliados para 

elegibilidade, destes, 50 foram excluídos, 10 (dez) por não se enquadrarem nos 

critérios de inclusão e 23 (três) por estarem em outras línguas. Desta forma, 17 artigos 

foram considerados elegíveis para análise após a leitura completa do artigo como 

mostra a tabela1, identificados através do código alfanumérico, utilizando a letra B e 

o número sequencial, estando todos os artigos analisados, disponíveis na base de 

dados: Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific 

Electronic Library Online (SciELO). 
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3.1.4 Análise dos resultados  

De posse do material catalogado nas referidas bases de dados, os estudos 

selecionados foram analisados, de forma integrativa e sistematizada, realizando uma 

leitura exploratória e interpretativa, de modo a analisar criteriosamente cada artigo. 

Após isso, procedeu-se a construção de uma matriz composta das seguintes 

informações: Título, primeiro autor/ano de publicação, tipo de estudo e resultados. A 

análise de dados teve como finalidade realizar uma busca sobre a toxicodependência, 

e com o objetivo aqui proposto, sendo em seguida segregadas em uma síntese 

descritiva, no tópico da discussão. 

 

3.2 Aspectos éticos e legais 

Ao que condiz aos aspectos éticos do estudo, iremos nos comprometemos em 

preservar citação original da autoria dos artigos científicos utilizados no nosso 

estudo, bem como qualquer citação de documento utilizado, a fim de obter o caráter 

ético e cientifico que a revisão integrativa da literatura necessita. Esse estudo não 

será submetido ao CEP, uma que a revisão integrativa da literatura é dispensada da 

análise do Comitê de Ética e Pesquisa. 

3.3 Riscos e benefícios 

O presente trabalho, como todo estudo científico apresenta risco, mesmo que 

sejam riscos mínimos, uma vez que o nosso estudo não vai lidar com seres humanos 

e nem com pesquisa de campo, porém estamos sujeitos à possibilidade de cometer 

plágio ou não citar determinado autor de acordo com as normas. Para amenizar esses 

possíveis riscos iremos nos responsabilizar em citar todos os autores envolvidos na 

construção desse estudo, bem como estruturar nosso trabalho seguindo as normas da 

Faculdade Pan Amazônica e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Este estudo irá fazer uma discussão ampla sobre a sistematização da 

assistência de enfermagem ao paciente toxicodependente, uma vez que 

compreendendo que o paciente toxicodependente faz parte de uma família e 

comunidade, necessitando de uma assistência de enfermagem eficiente e eficaz, 

assim essa RIL proporcionará as evidencias que vêm sendo trabalhadas sobre a 

toxicodependência, bem como exemplos de práticas bem sucedidas ou não, fazendo 

com que haja uma reflexão sobre o papel do enfermeiro na assistência mediante a 

política de redução de danos. 
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4 RESULTADOS  

Quadro 1: Relação dos artigos incluídos para a revisão integrativa, conforme codificação, dados  

CÓDIGO 
DO 

ARTIGO 

TÍTULO AUTORES E ANO 
DE PUBLICAÇÃO 

 OBJETIVO 

A1* Modelos de atenção à 
saúde de usuários de 
álcool e outras drogas: 
discursos políticos, 
saberes e práticas 

 
Vânia Sampaio 
Alves 2009 

  
Caracterizar os modelos de 
atenção a saúde para usuários de 
álcool e outras drogas existentes 
no contexto brasileiro 

A2# Redução de Danos: 
estratégia de cuidado com 
populações vulneráveis na 
cidade de Santo André - 
SP 

Silvia Moreira da 
Silva et al., 2009 

 Descrever a implantação das 
estratégias da redução de danos 
em Santo André 

A3* A Política Antidrogas 
Brasileira: Velhos Dilemas 

Maria Lúcia 
Teixeira Garcia et 
al., 2008 

Psicologia & 
Sociedade 
2008 

Configurar como a estratégia de 
enfrentamento às drogas no Brasil  
 

A4# Análise de comentários 
espontâneos 
elaborados por usuários 
de ecstasy 

Stella Pereira 
Almeida et al., 
2007 

Rev Panam 
Salud Publica 
 
2007 

Analisar o conteúdo dos 
comentários enviados 
espontaneamente 

A5# Situações relacionadas ao 
uso indevido de drogas 
nas escolas públicas da 
cidade 
de São Paulo 

Fernanda 
Gonçalves Moreira 
Et al., 2006 

Rev Saúde 
Pública 2006 

Investigar situações, atitudes e 
comportamentos dos    
coordenadores pedagógicos das 
escolas municipais de 
relacionados ao uso indevido de 

psicotrópicos  

A6# Avaliação da 
Disponibilização de Kits de 
Redução de 
Danos 

Fabiana Delbon et 
al., 2006 

Saúde e 
Sociedade 
 
2006 

Avaliar a percepção tanto dos 
usuários das 
unidades de tratamento de 
álcool e drogas quanto dos 
profissionais que atuam nessas 
unidades em relação à 
distribuição dos kits e os reflexos 
desta nova prática na organização 
desses serviços. 

A7* Redução de danos do uso 
indevido de drogas no 
contexto da escola 
promotora de saúde 

Fernanda 
Gonçalves Moreira 
et al., 2006 

Ciência & Saúde 
Coletiva 2006 

Revisar os modelos de prevenção 
do uso indevido de drogas em 
ambiente escolar, relacionando-os 
aos conceitos de 
“promoção de saúde” e “escolar 
promotora de saúde”, e propor um 
modelo de intervenção 

A8# Mapeando programas de 
redução de danos da 
Região Metropolitana de 
Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, Brasil 

Henrique Caetano 
Nardi et al., 2009 

Cad. Saúde 
Pública, 2009 

Descrever a forma de 
funcionamento 
das ações e das estratégias de 
redução de danos desenvolvidas 
nos municípios da Região 
Metropolitana de Porto Alegre. 

A9# Música removendo 
barreiras e 
Minimizando resistências 
de usuários de substâncias 

Altino Bessa 
Marques Filho et 
al., 2007 

Rev. 
SPAGESP 
Ribeirão Preto 
2007 

Verificar a adequação de um 
instrumento de prevenção do uso 
abusivo de drogas. 
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A10 
# 

Redução espontânea de 
danos: barreira para a 
procura de tratamento por 
dependentes de 
substâncias psicoativas 

Bruno José 
Barcellos 
Fontanella et al., 
2005 

Rev. Bras. 
Psiquiatr. 
2005 

Construir hipóteses sobre 
variáveis psicológicas, sociais e 
familiares que possam constituir 
motivações e barreiras subjetivas 
para procura de tratamento formal 
entre os indivíduos dependentes 

de psicotrópicos. 

 

A11* Embasamento 
Político das Concepções e 
Práticas referentes as 
Drogas no Brasil 

Jacqueline de 
Souza et al., 2007 

SMAD 
2007 

Mostrar o panorama do modo 
como as estratégias orientam as 
ações da sociedade e,  sobretudo, 
dos serviços de saúde no tocante 
ao uso 

A12& Marginalidade ou 
cidadania? A Rede 
discursiva que configura o 
Trabalho dos Redutores de 
Danos 

Henrique Caetano 
Nardi et al., 2005 

Psicologia em 
Estudo, 
Maringá 
2005 

Compreender como o trabalho 
em RD é atravessado pela 
rede enunciativa que conforma o 
discurso sobre a AIDS, as drogas 
e o trabalho na 
sociedade contemporânea 

A13# Processo de competência 
cultural nos cuidados de 
Enfermagem a usuários de 
drogas injetáveis no 
Projeto de Redução de 
Danos de Porto Alegre -
Brasil 

Cristiano 
Gregis et al., 2006 

SMAD 
2006 

Discutir as intervenções de 
enfermagem nos espaços de 
atuação de estratégias de 
Redução de Danos (PRD), 
centradas no cuidado de 
enfermagem transcultural  

A14 
& 

A importância da família 
na prevenção do uso de 
drogas entre crianças e 
adolescentes: papel 
materno 

Elias Barbosa de 
Oliveira et al., 
2008 

SMAD 
2008 

Descrever os fatores de risco e 
protetores para o uso e abuso de 
drogas referidas pela família 

A15* O Estado frente a 
Temática das Drogas 
Lícitas e Ilícitas: avanços 
da nova legislação e 
desafios frente ao Sistema 
Único de Saúde 

Rodrigo Otávio 
Moretti-Pire et al., 
2008 

SMAD 
2008 

implementação da nova estratégia 
nacional sobre álcool e drogas da 
Secretaria Nacional Antidrogas, 
frente à dicotomia entre 
Segurança Pública 
 

A16* Uso de álcool e 
drogas e contextos 
sociais da violência 

Rubens de 
Camargo Ferreira 
et al., 2008 

SMAD 
2008 

Esboçar algumas notas acerca 
dos usos e abusos de drogas e 
seus contextos sociais, 
especificamente em relação às 
Situações identificadas como de 
violência 

A17# Concepção sobre 
drogas: relatos dos 
usuários do CAPS- AD de 
Campina 
Grande PB 

Julliana Keith 
de Sá Vieira et al,. 
2010 

SMAD 
2010 

Analisar a concepção dos 
usuários do CAPS-ad de 
Campina Grande, PB, acerca das 
drogas, avaliando suas 
repercussões na dependência 
química e o seu tratamento 

A18 
 
& 

A abordagem proibicionista 
em desconstrução 
compreensão 
fenomenológica existencial 
do uso de drogas 

Marcelo 
Sodelli 2010 

Ciência & 
Saúde Coletiva 
2010 

Demonstrar a incompatibilidade 
dos objetivos proibicionista 
com o modo singular de ser do 
homem e por meio do  
pensamento da fenomenologia 
existencial 
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CARACTERIZAÇÃO 

No LILACS foram encontrados 12 estudos, no MEDLINE 34 estudos, no SciELO 

15 estudos e na SMAD 7 estudos. O total de trabalhos localizados foi de 68 estudos. 

Assim, foi realizada a leitura dos títulos e resumos das publicações recuperados por 

todas as estratégias de busca. Dentre estes, excluíram-se os estudos que não se 

relacionavam com a temática desta pesquisa (três estudos), editoriais (três estudos), 

ou que não estavam disponibilizados de forma gratuita on line (dois estudos) bem 

como, estudos que se repetiram nas buscas (18 estudos). Após esta leitura prévia dos 

resumos das publicações, o quantitativo de estudos pré- selecionados totalizou-se em 

42 trabalhos. 

A leitura na íntegra e análise subsequente dos estudos pré-selecionados 

resultou na exclusão de 22 estudos, tendo em vista que a abordagem temática não 

referia ao  objetivo desta pesquisa, portanto, 18 artigos constituíram a amostra 

definitiva desta revisão integrativa de literatura. 

Para interpretação dos dados, foram determinados quais seriam os 

procedimentos a serem utilizados na avaliação dos artigos selecionados. Para tanto, 

cada estudo selecionado recebeu um código com sequência alfanumérica (A1 a A18), 

tendo por objetivo facilitar a identificação dos sujeitos do estudo (que são os próprios 

artigos).  

Foi construído, então, um quadro contendo as seguintes informações: código do 

estudo, título, autores, publicação científica, ano de publicação e objetivo do artigo. 

Logo após o código do artigo, inseriu-se um símbolo (#práticas; *políticas; &aspectos 

conceituais) a fim de facilitar a identificação dos grupos de cada um para posterior 

análise. 

Após a análise, desenvolveu-se a interpretação dos resultados evidenciados, 

com o intuito de identificar as ações da assistência de enfermagem ao paciente 

toxicodependente, com base na RD. 

Através da análise e interpretação dos dados extraídos, foi possível analisar e 

caracterizar quais são as ações de redução de danos que vem sendo efetivamente 

implantadas e trabalhadas nos diversos âmbitos de atuação da RD, tanto em domínios 

literalmente práticos quanto aquelas ações pautadas em reflexões conceituais, 

considerando assim a RD num espectro ampliado, tendo ações também ligadas a 

transformações nas políticas públicas. Estas informações foram divididas em três 

grupos: ações de redução de danos Práticas, Políticas e Conceituais. 
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Dos 18 artigos analisados, verificou-se que o maior quantitativo de publicações 

concentra-se nos anos de 2006 e 2008, representando 22,5% cada um. Cabe salientar 

que os artigos referentes aos anos 2007 e 2009 também foram representativos, 

somando cada ano 18% das publicações. 

Os trabalhos também foram classificados em relação ao Estado de origem, 

assim, nota-se que a Bahia, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, a Paraíba e o 

Amazonas representaram 4,5% das publicações em cada localidade, o Rio Grande 

do Sul teve 13,6% de representatividade e quase a metade dos estudos desta RI (49, 

7%) foram produzidos no Estado de São Paulo, esta representação pode ser 

justificada pelo fato de ter sido este o local precursor da experiência de RD no Brasil. 

Desta análise, constata-se que em 18% dos estudos analisados não houve 

especificação da Revisão Bibliográfica. Já 27,2% dos achados indicam uma tendência 

em inscrever a RD no meio científico através do relato das práticas nos campos de 

atuação, o que parece ser bastante pertinente, visto que esta diretriz é de recente 

legitimação no Brasil, sendo essa uma maneira de fazer com que os atores da saúde 

e demais interessados visualizem experiências inovadoras e sintam-se instigados a 

também fazer  a diferença em seus contextos de trabalho, além de ser uma forma de 

compreender que trabalhar com RD é constante tensionamento ético e político. 

Independente das temáticas analisadas, os estudos discutiram outras interfaces, 

sendo que 22,5% (n=5) versaram acerca de estratégias para o tratamento da 

dependência química (A9, A10), 18% (n=4) abordaram as ações de RD como sendo 

importantes estratégias para a promoção e a prevenção da saúde no âmbito escolar 

(A5, A7, A18), 13,5% (n=3) dos estudos demonstraram a possibilidade de trabalhar a 

RD através de abordagens individuais e que mantém a privacidade e o anonimato do 

usuário (A4), 22,5% (n=5) tinham como centralidade em sua discussão as políticas 

públicas referentes a RD (A1, A3, A11, A15, A16), já 13,5% (n=3) refletiram sobre os 

aspectos conceituais  que atravessam esta polêmica diretriz de trabalho (A18, A16, 

A18), 18% (n=4) dos artigos eram avaliações de Estratégias de Redução de Danos 

(PRD) já implementados e em pleno desenvolvimento (A2, A6, A8), 4,5% (n=1) teve 

foco em discussões sobre as intervenções de algum profissional específico que 

trabalham nos PRDs (A13) e apenas um dos artigos, ou seja, 4,5% (n=1) da amostra, 

analisou a concepção dos usuários sobre drogas (A17).  
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5 DISCUSSÃO 

 

Com o agrupamento das temáticas e a realização da síntese das ações de 

assistência de enfermagem ao paciente toxicodependente, na perspectiva de redução 

de danos que foram identificadas nos artigos desta revisão integrativa, muitas 

informações puderam ser apreendidas, pretendendo dar uma ideia da complexidade 

do panorama da RD.  

Buscou-se, então, refletir sobre os aspectos considerados mais relevantes, 

entrelaçando os dados com encontros conceituais que permitiram os mais incríveis 

devires, e quem sabe, pressupostos de invenção. 

Partindo das informações capturadas e analisadas, pode-se dizer que a RD 

coloca-se como uma diretriz de trabalho com sentido de devir e de heterogeneidade, 

opondo-se ao estável, ao idêntico, ao constante. Poderia ser chamada então, de 

„ciência nômade‟, aquela que perambula, e opta por seguir um fluxo, num campo em 

que se submete a uma incessante problematização, relativa a um conjunto de 

atividades coletivas, não se limitando a questões meramente biológicas e científicas 

de regulação da vida. Assim, vai operando com sentimento e vontade e não com 

moralismos, sendo motivada por afetos e pela alteridade. 

Desde os estudos conduzidos por Coppel et al., (2004), percebe-se uma 

tentativa da Ciência, da Moral, do Estado, da Consciência, e da Razão em 

permanentemente submeter às diferenças, seja a loucura ou o uso de drogas, a 

regras, regimentos, critérios de julgamento, promessas de uma utópica e saúde 

dominante, eliminando aquilo que é considerado desvio do padrão de rotulagem.  

Para tanto, torna-se fundamental a formação de redes comprometidas com a 

potencialização da vida, com capacidade de transversalizar a teoria e a prática, visto 

que já existe legislação vigente para fazer acontecer efetivamente as ações de 

redução de danos. 

Talvez, estas experimentações vislumbradas nos artigos, através dos relatos das 

ricas experiências já sendo desenhadas e o contato com o estranhamento do(no) 

outro sujeito, fortaleçam possíveis novas ações que reorganizem e resinifiquem os 

espaços de saúde, tendo como pressuposto a produção do cuidado e novas 

racionalidades frente ao sujeito que faz uso de algum psicotrópico. 
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A produção, seja de novas práticas ou de desejos, conta sempre com forças, 

fluxos e cortes que atravessam, rompem e corrompem as representações, não 

aceitando o sempre já- dado (abstinência) o sempre “já-lá” (práticas prescritivas). 

Nesta perspectiva, a RD estabelece linhas de fuga em produção do novo, 

inventando novos desejos, novas crenças, novas formas de cooperação e associação. 

Para Deleuze (19996), a relação profissional-usuário empreendida nessas 

circunstâncias deve ser a de indivíduos que se dizem respeito, como parceiros e como 

aliados na construção de si próprios e de um mundo de produção singular da saúde. 

Um encontro que valorize a riqueza da potencialidade humana mesmo que, na 

maioria das situações de uso e abuso de drogas, esteja mergulhada e quase afogando 

em vulnerabilidades sociais, é capaz de produzir protagonismos (um exemplo são os 

profissionais envolvidos com a redução de danos, ou melhor, os redutores de 

prejuízos, que continuam a realizar seu trabalho sem condições de segurança e 

respaldo trabalhista do Estado, muitas vezes sendo marginalizados e confundidos 

com traficantes). O desafio trata-se de utilizar a riqueza infinita dos papéis sociais 

possíveis, entretanto, se faz fundamental que estas possibilidades sejam promovidas 

ativa e constantemente. 

Entretanto, apesar de vários avanços nas políticas públicas, a intervenção moral 

é comumente a primeira, sendo seguida pela jurídica, e é exercida por vários 

personagens sociais (mídia de massa, instituições religiosas, ONGs).  

Nesse sentido, a efetividade da intervenção moral depende de um consenso que 

o legitime e justifique. No Brasil, as mídias de massa comprometem-se com um 

consenso de uma imagem demonizada do traficante e do usuário de drogas também, 

através da constante exposição e exploração de situações de violência vinculadas ao 

uso e tráfico de drogas, produzindo na população sentimentos de medo e indignação, 

demandando ações de segurança e punição aos indesejáveis e descartáveis ou não 

adequadamente inseridos (ocultamente) a lógica de consumo capitalista, 

considerando também  a  existência  de  uma  obscura  estratégia  seletiva  de  

extermínio  referente  a  esses indesejáveis, selecionando os que podem e os que 

devem morrer, já com uma lógica autoritarista e repressiva introjetada. As minorias 

marginalizadas são geralmente a população que vive nas favelas, além dos próprios 

traficantes, sendo esta população composta por negros e nordestinos de baixa renda 

ou em miséria concreta. 
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Esse destaque que é dado a violência, desloca o olhar que deveria ser 

direcionado as condições de vulnerabilidade social, desigualdades e extrema carência 

e que efetivamente contribuem para estes mecanismo de produção de criminalidade, 

de potencial de mobilização perante a massa, atrelando-se a uma “microgestão” de 

pequenos medos e toda uma insegurança molecular permanente. 

Outro aspecto que suscitou reflexões corresponde ao ideal de saúde ou saúde 

como ideal, comportamento saudável, uso indevido de drogas, comportamentos 

inadequados, ignorando e/ou negando que possa haver diferentes combinações de 

comportamentos para o indivíduo que tenha respostas não-saudáveis.  

Esta dicotomia despreza a possibilidade de que existem diferentes modos de 

produção de saúde, que podem passar tanto pelo prazer quanto pelo sofrimento. A 

saúde como um direito, convocado universalmente e inquestionável bem estar total, 

numa idéia utópica e imaculada de uma gorda saúde dominante. Dominante por 

corresponder a modelos padronizados e hegemônicos e gorda por não permitir novos 

traçados de produção de si, de devires outros, com uma consequente 

despotencialização da vida. 

Esta reflexão traz a tona uma discussão acerca do maniqueísmo regulamentador 

das vidas, ou seja, retrata uma dicotomia entre o que se considera saudável e o que 

se afirma não saudável, ou se é abstinente ou se é drogado, se tem HIV e é 

homossexual é uma forma de castigo pelo desvio de manter uma prática sexual não 

idealizada. Daí as modalidades de tratamento e diagnóstico direcionadas a cura, pois 

o uso de drogas também continua a ser considerado uma patologia, sendo 

enquadrada em sutis dispositivos de controle (prisão, justiça terapêutica) legitimados 

pelos manuais médicos. 

Os movimentos sociais da reforma psiquiátrica e da Luta Antimanicomial criam 

condições para uma lógica outra na gestão e cuidados, através dos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS e CAPS AD). Com a criação desses serviços, 

substitutivos ao modelo manicomial passa a ser pautado em uma lógica de território 

sendo possível a produção de redes de saúde com múltiplas abordagens e criando 

um espaço legítimo e instituinte para efetivar as ações de RD. 

Para Basaglia (1979), mostra-se relevante avaliar ainda o caráter de 

engajamento político dos redutores de danos, podendo estabelecer um paralelo com 

a psiquiatria democrática italiana: “...uma das sortes que tivemos em nosso trabalho 

foi que a nossa união não emanava da profissionalização, mas da finalidade política”.  
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Com esta configuração de trabalhadores inseridos na comunidade, a RD pode ir 

ao encontro das pessoas que usam drogas e oferecer um maior número possível de 

alternativas preventivas, de suporte psicossocial e promoção de saúde, tanto para o 

usuário quanto para o grupo social. 

Após a leitura e análise dos 18 artigos que compuseram a amostra da revisão 

integrativa, foi possível identificar alguns aspectos que são decorrentes do fato de as 

ações de redução de danos enfrentarem embates limitadores de sua efetivação 

enquanto diretriz de trabalho. Além destes aspectos, também foram identificadas 

possibilidades que desafiam as lógicas hegemônicas e maniqueístas de atuação 

neste âmbito da saúde. 

Mesmo se tratando de uma estratégia oficial de saúde pública, a RD encontra ao 

longo do seu percurso, variados entraves gerados por práticas e discursos vinculados 

a um paradigma de guerra as drogas, predominando a questão sob o viés da 

segurança pública e enfrentamento militar do tráfico, somado ao ideal de 

abstinência e a repressão ao uso de drogas. Além disso, outras limitações 

abordadas nos artigos demonstraram que a inserção profissional dos redutores de 

prejuízos é precária, há dependência de trabalho voluntário para a execução das 

atividades/ações de RD, há forte influência quando ocorrem mudanças de gestão 

municipal e estadual para a continuidade de projetos e de parcerias, assim como para 

a manutenção de recursos humanos e econômicos das estratégias. Estes elementos 

geram descontinuidade no atendimento à população. 

Outros fatores como o medo, a insegurança, o baixo poder aquisitivo, a 

dificuldade de acesso a educação/informação e aos serviços de saúde, bem como, 

residir nas proximidades dos locais de venda e consumo de drogas e depender do 

vínculo com o tráfico como forma de trabalho, são imperativos fundamentais que 

limitam a apreensão dos pressupostos da RD. 

Poucos estudos discutem o trabalho e os trabalhadores em redução de danos 

(redutores de prejuízos), além disso, o preconceito é notório ocasionando muitas 

dificuldades em relação à inserção institucional da RD no sistema de saúde e nas 

estratégias sobre drogas. 

A construção social/legal proibitiva em torno do uso/produção/venda de drogas 

ainda configura o trabalho do redutor de danos como um trabalho de risco, por 

exemplo, quando o trabalhador tem que entrar em locais que não conhece, quando 

não é morador da comunidade onde atua, quando não conhece previamente os 
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toxicodependentes e/ou não tem “acesso liberado” aos pontos de uso e venda de 

drogas. 

 Nestas ocasiões as tarefas de “abrir campo” - conhecer e ser conhecido pela 

comunidade estabelecendo uma relação de trabalho - e identificar os 

toxicodependentes podendo acarretar algumas dificuldades, como locais proibidos e 

problemas com o tráfico da região.  

Além desses riscos, existem situações de confronto com a polícia, pois, apesar 

da existência de proteção legal, existem relatos de lesões corporais e detenção destes 

trabalhadores em razão do material que carregam (seringas, cachimbos) e da suspeita  

acionada pelos locais onde andam (locais de uso e tráfico de drogas). 

A forte ligação da RD com a AIDS parece servir, dentre outros, como uma 

possibilidade de legitimar novas formas de ver e trabalhar com o usuário de drogas 

numa sociedade onde o interesse no cuidado ao usuário começa quando este passa 

a oferecer algum risco à população “normal”. A focalização exclusiva na AIDS 

desconsidera questões de caráter mais amplo, ligadas a transformações nas políticas 

públicas e as contradições internas das diretrizes públicas, aumentam o espaço de 

influência de um código moral conservador nas decisões políticas. 

Diretrizes e políticas públicas que guiem as ações, para que estas possam ser 

integradas, organizadas e principalmente contínuas, tanto do ponto de vista da 

população atendida quanto a organização e da proteção do trabalhador que realiza o 

atendimento, são fundamentais para busca de formas de sustentabilidade para o 

trabalho dos redutores, e que estas, possibilitem suportes mínimos para viabilizar uma 

reflexão sobre si e sua prática. 

As políticas refletem uma arena em que comparecem múltiplos interesses 

(produtores, comerciantes, governo, usuários, especialistas). O foco permanece 

oscilando entre a ênfase na segurança pública que reafirma a “guerra às drogas” e a 

ênfase na saúde pública (centrada nos danos individuais e coletivos) em um contexto 

latino-americano de redução do papel do Estado à função de mero facilitador na esfera 

da provisão – em detrimento de sua legítima prerrogativa de oportunização de direitos, 

valores e atividades societários. 

Outras variáveis extraídas na análise das publicações, são as abordagens 

distorcidas da RD, referentes a promoção da saúde nas escolas, visto que nestas 

estratégias enfatiza-se a transmissão de informações pautadas pelo amedrontamento 
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e apelo moral, utilizando técnicas que poderiam ser resumidas a persuasão dos 

indivíduos para a abstinência, com o slogan: “Diga não às drogas”. 

Não há uma preocupação com as diferentes formas de uso ou com a abordagem 

dos fatores facilitadores do consumo excessivo de drogas, as intervenções são 

pontuais, na forma de palestras pautadas num “modelo de treinamento para resistir” 

as pressões de envolvimento com drogas, exercidas por grupos de pares, pela mídia 

e até pelos pais. Inclui uma série de exercícios e atividades em sala de aula que 

ensinam ao estudante: recusar, esquivar-se, não ceder diante da oferta de drogas. 

Estas estratégias são aplicados muitas vezes por policiais.  

Os resultados das avaliações indicam para algum ganho significativo imediato, 

tanto no conhecimento como na redução do padrão de consumo de drogas, mas ao 

contrário da aquisição de conhecimento, não há redução do uso de drogas nas 

avaliações após um ano ou mais. 

No âmbito da escola, evidenciou-se também, sobrecarrega de trabalho, redução 

de espaços de reflexão, muita dificuldade em assumir a responsabilidade da 

prevenção do uso indevido de drogas relativo à consciência de seu despreparo, 

passando, assim, a negar a pertinência do tema aos seus domínios, falta de formação, 

informação e o preconceito gerado pelo lugar social real ou atribuído ao usuário de 

droga na comunidade. 

Nas situações diretamente relacionadas ao consumo de drogas ilícitas 

predominam as atitudes de impotência e paralisia, precipitadas pelo medo gerado pela 

associação entre usuário e traficante. O consumo de drogas e marginalidade no 

ideário da sociedade é descrita como fenômeno mundial, gerando muito preconceito. 

Uma das dificuldades encontradas pelos redutores de danos se refere à falta de 

uma supervisão de campo não atrelada à coordenação, que possa oferecer um 

espaço de reflexão e discussão acerca das mobilizações emocionais produzidas pelo 

seu trabalho. 

Como possibilidades, os artigos apontaram que ao relacionar o modelo de 

redução de danos aos dispositivos do SUS (ESF, NASF, e também os CAPS, 

CAPSad), oferece-se um modelo de educação preventiva que constrói, junto com o 

outro, possibilidades de escolhas mais autênticas, mais livres e facilita o acesso e a 

aproximação do usuário ao sistema de saúde (A18).  

Nardi et al., (2005), destacam também outra questão relevante que pode ser 

facilitadora da RD é o trabalho conjunto entre agentes comunitários de saúde e 
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redutores, podendo vislumbrar encaminhamentos e a aplicação dos princípios da RD 

nos atendimentos familiares cotidianos realizados pelo ACS, ampliando a cobertura 

das ações em RD, bem como possibilitando um contato mais amplo com a população, 

incluindo toda a família e facilitando o acesso aos serviços disponíveis. 

Neste sentido, para Moreira (2006), a escola aparece como sendo o espaço 

privilegiado para o desenvolvimento de atividades preventivas, visando a educação 

para a saúde. Contudo, torna-se espaço importante se a mesma trabalhar pelo viés 

de estratégias direcionadas para o desenvolvimento de habilidades sociais, visto que 

seriam mais efetivos do que os baseados na transmissão de informações e os 

dirigidos para o treinamento de tomadas de decisão. 

Outras abordagens na escola, menos relacionadas à postura tradicional, para 

Moreira (2006), têm sido propostas, como por exemplo, o oferecimento de 

alternativas, educação para a saúde e a transformação das condições de ensino, que 

inclui modificação das práticas institucionais, melhoria do ambiente escolar, incentivo 

ao desenvolvimento social, oferecimento de serviços de saúde, envolvimento dos pais 

em atividades curriculares. Assim, o objetivo real das intervenções na escola deverá 

ser a compreensão do que está acontecendo com o aluno e o reforço dos vínculos 

saudáveis deste. 

Vieira et al., (2010) acrescenta que outros aspectos pertinentes foram a adoção 

das concepções de Redução de Danos na lógica ampliada, ou seja, as estratégias de 

redução de prejuízos não se restringindo a troca de seringas e sim sendo dirigidas a 

diminuição de riscos e agravos à saúde em todos os aspectos, além da busca ativa e 

os princípios da Reforma Psiquiátrica. 

Nesse viés, Marques et al., (2007), evidenciam que uma capacitação conceitual 

dos profissionais sobre uma ação preventiva teria a função de ratificar aquela 

desenvolvida pela vivência na escola com as situações (in) diretamente relacionadas 

ao consumo excessivo de drogas. Consequentemente, os tornariam mais seguros nas 

suas intervenções de redução de danos ou risco com os toxicodependentes. 

Vieira et al., (2010) complementa que o trabalho em conjunto com líderes 

comunitários favorece a identificação de locais que a comunidade refere como pontos 

de encontro de UDI’s e que, sem a ajuda de pessoas que conhecem bem sua região, 

não seria possível atingi-los, por serem inacessíveis a quem não pertence à 

comunidade.  
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Por fim, Vieira et al., (2010) destaca que outra parceria fundamental e que pode 

ser facilitadora no trabalho com a RD é entre a Polícia Militar e os profissionais dos 

PRD, pois busca uma sensibilização e desconstrução de estigmas frente ao usuário 

de drogas, que é feita através de visitas às Delegacias e apresentação da legislação 

da RD para as autoridades. 
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6 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa pautada numa revisão integrativa buscou caracterizar as 

estratégias de redução de danos dirigidas aos toxicodependentes evidenciadas na 

literatura científica, além de identificar o que os dados trouxeram como limites e 

possibilidades para o desenvolvimento desta diretriz de trabalho no SUS. 

De forma a contextualizar brevemente a temática em questão, foi apresentado 

um panorama histórico da redução de danos e suas implicações práticas, 

considerando estas ações como uma mudança de perspectiva, podendo ser 

considerada como uma forma de desconstrução crítica do modelo manicomial 

operante, repleto de rupturas conceituais e invenção de novas propostas de cuidado, 

pois instiga e desafia a uma articulação entre as propostas da reforma psiquiátrica 

com a responsabilização entre equipes e toxicodependentes. 

Após, realizou-se a busca nas publicações científicas tendo em vista os critérios 

elencados como delimitadores da revisão integrativa, segundo Cooper. O conjunto de 

18 artigos selecionados mostrou-se representativo desse foco das ações de redução 

de danos dirigidas para os toxicodependentes, levando em consideração que a RD é 

uma estratégia é relativamente nova no Brasil. Estas informações foram organizadas 

em três grupos: ações de redução de danos Práticas, Políticas e conceitos. 

Chega-se a conclusão, com esta RIL, que as pessoas desejam que a sua 

diferença seja contemplada, mas as ofertas de conexão feitas no “mundo do cuidado” 

são padronizadoras e não aceitam os desvios da diferença. É o usuário o elemento 

mais significativo nas cenas do cotidiano, pois nos mostram as limitações das nossas 

formas de atuação. A diferença do outro nos invade quando não o compreendemos 

ou impomos ao outro aquilo que é nosso valor, numa lógica medicalizante e 

maniqueísta do modo de viver. 

Reconhecer a legitimidade de o cidadão tomar as decisões para a sua vida é a 

implicação necessária a nós trabalhadores da saúde, colocando-nos em um lugar 

ético político de atuação, sujeitos militantes que validam o debate de questões e 

desafios que se colocam nesta cena. Outro importante aspecto é perceber que, lidar 

com a complexidade dos sujeitos e a multicausalidade dos problemas decorrentes ao 

consumo de drogas, é um aprendizado, pois tais encontros são geradores de 

diferenças, conflitos, afetos.  
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A RD trata-se de um processo de reconstrução, um exercício pleno da 

cidadania e também contratualidade em diferentes âmbitos da vida: ambiente, rede 

social e trabalho. 

Por esta revisão integrativa, foi possível constatar que a RD possibilita a 

construção de um saber coletivo e de uma prática mais rica de possibilidades, além 

disso, ajuda a ampliar o olhar da atenção ao grupo familiar e ao contexto social 

tecendo resultados mais positivos do que aquele que reduz o sujeito a sua doença ou 

ao psicotrópico que porventura utilize. 

Esta diretriz de trabalho é um contraponto na forma de funcionamento da 

sociedade em que são perceptíveis os diversos aparelhos que assumem a gestão de 

nossas vidas, de instituições que produzem, controlam e orientam os 

comportamentos. (gorda saúde). Designa-se a identificação e minimização dos fatores 

de vulnerabilidades sociais, econômicas e de saúde, bem como a potencialização dos 

fatores de proteção, cidadania e defesa da vida. 

A RD é capilarização e busca a universalidade, ou seja, ações que sejam para 

todos, numa amplitude que possa incluir as diferenças, numa outra ordem de relação, 

ou seja, num movimento instituinte de abordagem clínica-política, diferenciando-se de 

outras estratégias institucionalizadas e prescritivas. 

Pode-se, com esta revisão integrativa, afirmar que são necessários três 

aspectos chave para trabalhar a efetivação da RD enquanto diretriz de trabalho: 

1) Operação subjetiva: aprender a separar o que é da ordem moral (do 

profissional) do subjetivo (do sujeito), demandando implicação, persistência, e 

incorporação dessa lógica flexível e transversal, que é a RD; 

2) Construção conceitual: visando um efetiva implementação dos pressupostos 

do SUS e da RD. 

3) Transição política-organizativa: há vontade política (do gestor, do 

trabalhador)?; Existem serviços e equipes suficientes? Existem espaços de reflexão 

para os trabalhadores que atuam em constante tensionamento para a saúde cumprir 

o seu papel holístico, considerando a pessoa ou o consumo que ela faz de drogas no 

seu território, oferecendo aquilo que ela realmente necessita e não aquilo que é 

prescrito como cuidado. 
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