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APRESENTAÇÃO DA UNIDADE
Olá, caro aluno!

Nesta unidade você aprenderá sobre o consumo de bebidas alcoólicas e de outras subs-
tâncias psicoativas que tem se configurado como importante problema de saúde pública. 
Esperamos que assim você seja capacitado para o cuidado de pessoas em situações agu-
das que envolvem tais substâncias. Para isso, serão apresentados desde procedimentos 
diagnósticos até medidas terapêuticas e preventivas.
Tenha um bom estudo!

A Coordenação



Ementa da Unidade
Conceituação e classificação do consumo de álcool e outras substâncias. Prevenção e 
diagnóstico diferencial. Intervenções, manejo, monitoramento e cuidados pós-evento 
agudo.

Objetivos de Aprendizagem
Capacitar o profissional de saúde, em nível de atenção básica, para o diagnóstico e o 
cuidado de pessoas em situação aguda que envolve o consumo de álcool e outras subs-
tâncias psicoativas.

Carga Horária
15 horas
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1. INTRODUÇÃO

O consumo de bebidas alcoólicas e de outras 
substâncias psicoativas é apontado como um 
importante problema de saúde pública atual. 
Por isso, profissionais de saúde dos níveis de 
atenção primária, secundária e terciária são soli-
citados a oferecer cuidados relacionados a esse 
consumo, mesmo que não seja explícita a rela-
ção entre a queixa clínica do paciente e o uso 
dessas substâncias. 

Apesar de os problemas relacionados ao con-
sumo de substâncias ilícitas aparecerem na mí-
dia a todo o momento, o consumo de bebidas 
alcoólicas ainda representa o principal proble-
ma. Um levantamento realizado no Brasil no ano 

de 2005 identificou que 74,6% da população 
já consumiram bebidas alcoólicas pelo menos 
uma vez na vida e 12,3% apresentam provável 
dependência do álcool (CARLINI et al, 2007). 
Nesse mesmo levantamento, identificou-se que 
2,9% já consumiram cocaína pelo menos uma 
vez na vida e 0,7% já consumiu crack. Percebe-
-se, portanto, que o álcool é a substância mais 
consumida, sendo os problemas relacionados a 
esse consumo os mais prevalentes nos serviços 
de saúde. 

 2. AÇÕES PREVENTIVAS

Devido à complexidade da temática do uso de 
substâncias psicoativas, as ações de preven-
ção são fundamentais na prática dos serviços 
de saúde. A seguir, descrevemos as principais 
ações preventivas para subsidiar seu enfoque 
durante o trabalho (BRASIL, 2011a):

•	 identificar grupos específicos, como crian-
ças, adolescentes, adultos, comunidades e 
escolas, assim como as nuanças do uso das 
substâncias psicoativas.

•	 atuar com intervenções pedagógicas sobre 
fatores que predispõem o seu uso ou abuso 
dessas substâncias.

•	 adotar indicadores para monitoramento e 
medidas antes do surgimento ou agrava-
mento da situação.

•	 diminuir a probabilidade de ocorrência de 
danos aos indivíduos e à coletividade.

•	 estimular ações que tenham como tema o 
uso de substâncias psicoativas e cuja abor-
dagem vise o desenvolvimento integral, a 
criatividade e o potencial dos indivíduos.

•	 oferecer alternativas para a recreação pela 
avaliação do contexto sociocultural e o in-
centivo de outras atividades que dão prazer.

2.1 Modelos de prevenção
A abordagem na temática das substâncias psi-
coativas é permeada por diversos modelos pos-
síveis, que devem ser evocados conforme sua 
pertinência a cada grupo. A seguir, descrevemos 
os principais modelos de abordagem à disposi-
ção dos profissionais de saúde, sendo que para 
aplica-lo é necessário conhecer as especificida-
des da população-alvo e criar estratégias pre-
ventivas conforme a demanda (BRASIL, 2011a). 

•	 Modelo moral: informa que as drogas lícitas 
ou ilícitas são prejudiciais à saúde. Exem-
plos: propagandas na televisão, como as 
das campanhas “Crack nem pensar” e “Dro-
gas, diga não”. 

•	 Modelo de amedrontamento: objetiva con-
vencer mostrando apenas as consequên-
cias adversas do uso das drogas. Exemplos: 
campanha veiculada por meio das embala-
gens de cigarro.

•	 Modelo de informação científica: presta in-
formações sem negar o prazer que a subs-
tância provoca.

•	 Modelo afetivo: visa aumentar a autoestima 
priorizando o vínculo.

•	 Modelo de pressão de grupo positivo: ob-
jetiva capacitar adolescentes de modo que 
eles se tornem monitores de um grupo e se 
responsabilizem por convencer os colegas a 
não utilizarem drogas. 
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3. CONCEITO

Existem diferentes padrões de consumo de 
substâncias e alguns deles podem trazer danos 
ao indivíduo, à família e à sociedade. A 10ª edi-
ção da Classificação Internacional de Doenças 
(CID-10) descreve os transtornos relacionados 
ao consumo de drogas, que diferem quanto à 
gravidade. São eles: a intoxicação aguda, o uso 
nocivo e a síndrome de dependência, que estu-
daremos com mais atenção a seguir.

3.1 Intoxicação aguda
Intoxicação é o consumo de substâncias em 
quantidades acima do tolerável para o organis-
mo. No caso das bebidas alcoólicas, a intoxica-
ção aguda também é conhecida como embria-
guez. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
(1997, p. 313) descreve-a, na CID-10, da seguinte 
maneira: “Uma condição transitória seguindo-se 
a administração de álcool ou outra substância 
psicoativa, resultando em perturbações no nível 
de consciência, cognição, percepção, afeto ou 
comportamento ou outras funções ou respostas 
psicofisiológicas.” 

Além disto, chama-se a atenção para o diagnós-
tico desta enfermidade, alertando que

esse deve ser um diagnóstico principal so-
mente em casos onde a intoxicação ocorre 
sem que problemas mais persistentes rela-
cionados ao uso de álcool ou drogas este-
jam concomitantemente presentes. Onde 
existem tais problemas, a precedência deve 
ser dada aos diagnósticos de uso nocivo, 
síndrome de dependência ou transtorno 
psicótico. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
SAÚDE, 1997, p.313)

A investigação do consumo recente de substân-
cias é importante, já que a intoxicação aguda 
dependerá também do tipo e da dose de droga 
utilizada, bem como de características individu-
ais do usuário, como sua tolerância e possíveis 
problemas clínicos.

3.2 Uso nocivo
Na CID-10 (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚ-
DE, 1997) aponta-se que o uso nocivo é um pa-
drão de consumo de substâncias que já causa 
danos à saúde física ou mental do indivíduo. 
Além disso, o indivíduo que faz uso nocivo so-
fre consequências sociais adversas e frequen-
temente é criticado por outras pessoas. Vale 
lembrar que o diagnóstico de uso nocivo só 
deve ser feito após a exclusão da síndrome de 
dependência. 

3.3 Síndrome de dependência
De acordo com o que se expõe na CID-10 (OR-
GANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1997), o 
diagnóstico da síndrome de dependência só 
deve ser realizado após uma avaliação clínica 
que identifique três ou mais dos seguintes cri-
térios ocorridos em algum momento durante o 
ano anterior:

•	 desejo forte ou compulsão para consumir a 
substância;

•	 dificuldades em controlar o consumo de 
substâncias em termos de início, término ou 
níveis de consumo;

•	 estado de abstinência fisiológico quando o 
uso cessou ou reduziu evidenciado pela sín-
drome de abstinência e pelo uso da subs-
tância com o intuito de aliviar ou evitar sin-
tomas de abstinência;

•	 evidência de tolerância, percebida quando 
doses crescentes da substância são requeri-
das para alcançar efeitos originalmente pro-
duzidos por doses mais baixas;

•	 abandono progressivo dos prazeres ou inte-
resses alternativos em favor do uso da subs-
tância, aumentando a quantidade de tempo 
necessário na obtenção ou usar da substân-
cia ou para se recuperar de seus efeitos;

•	 persistência no uso da substância apesar da 
ocorrência de consequências nocivas.
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4. CLASSIFICAÇÃO

As substâncias psicoativas podem ser divididas 
em três classes, de acordo com a ação no sis-
tema nervoso central (SNC): depressoras, es-
timulantes ou perturbadoras. Vamos conhecer 
melhor as especificidades de cada uma a seguir.

4.1 Drogas depressoras do SNC
Essas substâncias agem como sedativas do 
SNC, portanto, tendem a levar à diminuição da 
atividade psicomotora, da ansiedade e da dor. 

Focaremos aqui nas substâncias depressoras 
mais comuns no Brasil e, por isso, mais preva-
lentes na rotina dos profissionais de saúde: ál-
cool e inalantes. 

4.1.1 Álcool

Os efeitos do álcool no SNC dependerão da sua 
concentração no sangue. Assim, após pequenas 
doses se observam alterações no humor (como 
euforia), reflexos retardados, desatenção e ata-
xia. Com o aumento das doses, pode haver per-
da do autocontrole, fala indistinta e prejuízos na 
coordenação motora. Doses muito altas podem 
levar ao estupor, hipotermia e convulsões. Em 
pessoas dependentes, os sinais de intoxicação 
podem não ser tão evidentes, já é comum o or-

ganismo desenvolver tolerância em relação ao 
álcool, o que redobra a necessidade de atenção 
por parte do profissional para identificação dos 
quadros. 

Em pessoas menos tolerantes, concentrações 
muito altas de álcool no sangue podem tornar 
os reflexos deprimidos, causar depressão res-
piratória, hipotensão, hipotermia e até levar a 
morte. É importante destacar que nas mulhe-
res a intoxicação geralmente ocorre com um 
número de doses menores que nos homens, já 
que elas têm maior quantidade de gordura no 
organismo, o que deixa mais lenta a metaboli-
zação do álcool. 

O Quadro 1, a seguir, traz informações sobre os 
níveis plasmáticos de álcool, os sinais e os sin-
tomas relacionados e as condutas adequadas a 
cada nível. Na maioria das situações, o paciente 
é levado ao serviço após sofrer algum trauma, 
como quedas ou outros acidentes, que são con-
sequências importantes da intoxicação por uso 
de álcool. A avaliação médica deve atentar tam-
bém a problemas cardiológicos, pulmonares, 
gastrointestinais e hepáticos.

AlcoolemiA mg% QuAdro clínico condutA

30
Euforia e excitação.

Alterações leves da atenção.
Ambiente calmo.

Monitoramento dos sinais vitais.

50
Incoordenação motora discreta.

Alteração no humor, na personalidade e no 
comportamento.

Ambiente calmo.
Monitoramento dos sinais vitais.

100

Incoordenação motora pronunciada com 
ataxia.

Diminuição da concentração.
Piora dos reflexos sensitivos e do humor.

Monitoramento dos sinais vitais.
Cuidados intensivos à manutenção das 

vias aéreas livres.
Observar risco de aspiração do vômito.

200
Piora da ataxia.

Náuseas e vômitos.

Internação.
Cuidados à manutenção das vias aéreas 

livres.
Observar risco de aspiração do vômito.
Administração intramuscular de tiamina.

300

Disartria.
Amnésia.

Hipotermia.
Anestesia (estágio I).

Internação.
Cuidados gerais para a manutenção da 

vida.
Administração intramuscular de tiamina.

400
Coma.

Morte por bloqueio respiratório central. 

Emergência médica.
Cuidados intensivos para a manutenção 

da vida.
Seguir diretriz apropriada para a abor-

dagem do coma.

Quadro 1 – Níveis plasmáticos de álcool (mg%), sintomatologia relacionada e condutas

Fonte: Marques e Ribeiro (2003)
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4.1.2 Inalantes

O grupo dos inalantes inclui diversas substân-
cias que são aspiradas a fim de alterar o estado 
mental. Podem ser substâncias comercializadas 
para diversos fins, mas que podem ser utilizadas 
como drogas de abuso. Entre elas, destacam-
-se: lança-perfume, cheirinho de loló, fluído de 
isqueiro, tíner, cola de sapateiro, tintas, aguar-
rás, cola de madeira, combustível, removedores 
de esmalte, aerossóis, extintores de incêndio e 
anestésicos (por exemplo, o clorofórmio). 

Os sinais e sintomas percebidos logo após a ina-
lação incluem euforia, perturbações auditivas e 
visuais, salivação e tonturas. Com o consumo 
contínuo, percebe-se confusão, desorientação, 
visão embaçada, ataxia, redução do estado de 
alerta, perturbação do juízo crítico, letargia e 
lentidão na fala. Pode 
ocorrer inconsciência, 
convulsões, delírios, alu-
cinações, arritmia cardí-
aca e até morte1.

4.1.3 Benzodiazepínicos 

Os Benzodiazepínicos são medicamentos utili-
zados para deprimir o Sistema Nervoso Central 
(SNC), tendo ampla utilização no tratamento da 
ansiedade e insônia. Reduzem a ansiedade, pro-
vocam sedação, relaxamento muscular, amnésia 
anterógrada e efeito anticonvulsivante. Rang 
e Dale (2007) apontam que é um dos fárma-
cos mais prescritos no mundo, até mesmo por 
que são considerados eficazes, seguros e com 
bom índice terapêutico. Trata-se de um grupo 
que possui interação com os receptores acido 
Gama-aminobutíricos (GABA). Apresenta alta 
lipossolubilidade e meia-vida grande, a exemplo 
do Diazepam, cuja dosagem de 5mg apresenta 
uma meia-vida média de 14 a 61 horas.

No entanto, justamente por suas características 
e grande volume de prescrições médicas, o uso 
deve ser cuidadoso, uma vez que existe o risco 
de uso crônico, dependência e abuso (BERNIK, 
1999; SILVA, 2006; LACERDA et. al., 2003).

A literatura aponta que, em casos de depen-
dência, com utilização por períodos maiores 
que seis meses, podem haver manifestações de 
síndrome de abstinência em um período de um 
a onze dias após a retirada, com piora dos sinto-
mas entre cinco e seis dias e que desaparecem 
em quatro semanas (RANG, DALE, 2007; SEI-
BEL, TOSCANO, 2000).

http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_
diretrizes/004.pdf

Link

1 Devido a complicações 
cardíacas, à aspiração do 
vômito ou a acidentes 
ocorridos após o uso.

4.2 Drogas estimulantes do SNC
As drogas estimulantes levam ao aumento do 
estado de alerta, à insônia, à perda do apetite, 
à agitação psicomotora e à aceleração dos pro-
cessos psíquicos (como a linguagem e o pensa-
mento). Destacamos, neste grupo, as anfetami-
nas, a cocaína e o crack.

4.2.1 Anfetaminas

Neste grupo são incluídas diversas drogas esti-
mulantes conhecidas também como tipo-anfe-
taminas. Elas podem ser divididas em dois sub-
grupos: tipo-anfetaminas e tipo-anfetaminas 
com propriedades alucinógenas. A seguir, va-
mos ver mais sobre cada um dos grupos.

Tipo-anfetaminas
Entre as tipo-anfetaminas destacam-se a an-
fetamina, a metanfetamina, o metilfenidato, o 
fenproporex, a fentermina, a fencanfamina e o 
clobenzorex. 

São substâncias muito utilizadas por pessoas 
que querem perder peso por causarem inibição 
de apetite, e também por trabalhadores que ne-
cessitam ficar por longos períodos acordados 
– como é o caso do uso da substância popular-
mente conhecida por rebite – ou por estudantes, 
que as nomeiam de bolinhas. Os sinais e sinto-
mas da intoxicação aguda por substâncias tipo-
-anfetamina incluem ansiedade, hiperatividade, 
agressividade, insônia, perda do apetite, sudore-
se, vermelhidão, taquicardia (que pode resultar 
em arritmias, levando à morte), hipertensão (que 
pode resultar em hemorragia intracerebral), con-
vulsão, hipertermia severa e, em algumas situa-
ções, observa-se ideação paranoide. 

As intoxicações crônicas incluem essa mesma 
sintomatologia, mas acompanhadas também 
de perda de peso e distúrbios psiquiátricos. A 
tolerância a essas drogas pode se desenvolver 
rapidamente, levando ao aumento progressivo 
das doses consumidas. 

Observa-se que usuários regulares podem de-
senvolver dependência grave e, na ausência 
ou na diminuição do consumo, apresentam 
sintomas da síndrome de abstinência, que in-
cluem depressão, isolamento, hiperfagia, hi-
personia, humor disfórico e fadiga. 

Na abstinência causada por esse tipo de subs-
tância, deve-se estar alerta aos sintomas de hu-
mor, pois caso haja depressão severa, há uma 
maior possibilidade de ocorrer ideação paranoi-
de e tentativas de suicídio.

http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/004.pdf
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Tipo-anfetaminas com propriedades alu-
cinógenas 
A mais utilizada é a metilenodioximetanfeta-
mina (MDMA), conhecida como ecstasy. Essas 
substâncias são geralmente utilizadas por jo-
vens em raves e festas noturnas. Seus efeitos 
se iniciam aproximadamente 20 minutos após a 
administração da droga e podem durar até oito 
horas. A intoxicação inclui taquicardia, aumento 
da temperatura corpórea, fadiga, tremor, sudo-
rese, boca seca, perda de apetite, vômito, insô-
nia, desconforto psicomotor, euforia, aumento 
da espontaneidade e do desejo de intimidade 
com outros, intensificação da percepção sen-
sorial, alucinações e estados paranoides. A sin-
tomatologia da superdosagem inclui síndrome 
hipertérmica, deficiência hepática e morte por 
problemas cardíacos. 

4.2.2 Cocaína e crack

A cocaína pode ser administrada por via oral 
(folhas mascadas), intranasal (cloridrato de co-
caína), intravascular (cloridrato de cocaína) e 
pulmonar (pasta de coca e crack). Os sintomas 
da intoxicação aguda incluem o aumento dos 
batimentos cardíacos, da pressão arterial e da 
temperatura corpórea. Os usuários também po-
dem apresentar tremores, dilatação da pupila, 
sudorese, excitação psicomotora, anorexia e in-
sônia. Observa-se também: euforia, diminuição 
da capacidade de juízo crítico, aceleração do 
pensamento, ideias de grandeza, hipersexuali-
dade, impulsividade, irritabilidade, ansiedade e 
ataques de pânico. 

Altas doses podem levar ao bruxismo, perda do 
interesse sexual, diminuição da concentração, 
ideias delirantes com conteúdo persecutório, alu-
cinações visuais e auditivas, crises convulsivas, 
arritmia cardíaca, parada respiratória e derrame.

Sempre que houver intoxicação aguda por co-
caína ou crack recomenda-se observar o pa-
ciente a fim de garantir que ele não tenha ou-
tras complicações, como urgências clínicas ou 
psiquiátricas. Pode ser recomendado o uso de 
benzodiazepínicos para diminuição da ansie-
dade, e os profissionais também ficar atentos 
à hipertermia. 

 

Além disso, o consumo de crack expõe o indiví-
duo a comportamentos sexuais de risco (número 
elevado de parceiros, troca de sexo pela droga, 
prostituição, falta de uso de preservativos), que 
podem resultar em doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs), como a síndrome da imunode-
ficiência adquirida, conhecida pela sigla AIDS. A 
fim de realizar um atendimento integral, o pro-
fissional deve também avaliar essas condições. 
A falta de cuidados pessoais, a vivência na rua e 
em contexto violentos também devem ser con-
sideradas e investigadas outras complicações 
decorrentes. Percebe-se também a vulnerabilida-
de aumentada para hepatite B e C. O usuário de 
crack pode apresentar queimaduras nas pontas 
dos dedos, lesões nas vias aéreas, problemas nos 
sistemas cardiocirculatórios, arritmias cardíacas, 
aneurismas, acidentes vasculares cerebrais, ede-
mas pulmonares, entre outras complicações. E 
como o poliuso é bem comum, principalmente 
associando ao consumo de maconha e bebidas 
alcoólicas, deve-se investigar essa possibilidade.

4.3 Drogas perturbadoras do SNC
Essas substâncias perturbam o sistema nervo-
so central, o que pode resultar em alterações da 
sensopercepção. Abordamos aqui a substância 
mais comum dessa categoria: a maconha. 

4.3.1 Maconha

É incomum a presença de pacientes em serviços 
de emergência levados apenas pelo consumo de 
maconha. Assim, essa situação tem mais chances 
de ocorrer quando a pessoa faz uso pela primei-
ra vez e sente-se temerosa quanto aos efeitos da 
substância, podendo ficar ansiosa e até ter uma 
crise de pânico. 

Na intoxicação aguda há alterações na sensoper-
cepção (como maior percepção de cores e sons 
e alteração da percepção do tempo), no humor 
(euforia, bem-estar, riso fácil e relaxamento) e na 
cognição (alterações na memória de curto prazo, 
diminuição da atenção e da concentração, fluxo 
descontínuo de ideias e dissociação). Geralmen-
te, o oferecimento de um ambiente calmo e aco-
lhedor somado à administração de baixas doses 
de benzodiazepínico são suficientes para auxiliar 
nas situações de emergência.
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5. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

A avaliação do consumo problemático de subs-
tâncias deve incluir a avaliação médica geral e 
psiquiátrica. Os profissionais também podem 
contar com o auxílio de alguns instrumentos. 
Assim, é importante que o profissional pergun-
te ao paciente e aos acompanhantes se hou-
ve uso de substâncias psicoativas e, se houve, 
deve-se investigar quais substâncias foram uti-
lizadas, qual a quantidade consumida, qual foi a 
via de administração e o tempo que transcorreu 
desde a última dose até o atendimento. Desse 
modo, espera-se realizar um histórico detalha-
do do consumo e verificar as suas consequên-
cias na saúde física e mental do paciente tanto 
no presente como no passado. 

O profissional deve também incluir o levanta-
mento da história médica e psiquiátrica do pa-
ciente, realizando o exame físico geral. Conhe-
cer o histórico de tratamentos psiquiátricos e 
de tratamentos para o consumo de substâncias 
auxilia na compreensão de como o paciente 
responde aos diferentes tratamentos. É impor-
tante também conhecer a história familiar e so-
cial do usuário a fim de identificar situações de 
risco, vulnerabilidades e recursos que possam 
influenciar o consumo e o tratamento. Essas in-
formações são essenciais para que o cuidado 
adequado seja prestado. 

É importante ressaltar que não apenas os usu-
ários que apresentam episódios com conse-
quências negativas do consumo dessas subs-
tâncias na história de saúde pregressa devem 
ser o foco do olhar dos profissionais. Grande 
parte dos usuários as utiliza frequentemente, 
mas ainda sem problemas relacionados. Jus-
tamente pelo continuum que existe, em que o 
uso frequente leva à cronicidade e aos agra-
vos, é fundamental que os profissionais abor-
dem os usuários de maneira horizontal, bus-
cando o entendimento de como se dão o uso 
e os riscos presentes.

 

Sugere-se que avalia-
ção do consumo de 
substâncias seja reali-
zada com o auxílio de 
diferentes fontes, po-
dendo, inclusive, ser 
utilizados testes labora-
toriais2 para avaliar o impacto do consumo no 
organismo. A entrevista com os acompanhan-
tes também pode ser essencial na avaliação e 
deve ser solicitado ao paciente permissão para 
entrar em contato com outras pessoas que pos-
sam oferecer mais informações. Deve-se con-
siderar também que muitas pessoas que apre-
sentam situações de emergência relacionadas 
ao consumo de drogas fizeram o uso de mais 

que uma substância. Portanto, o poliuso deve 
ser investigado, pois a avaliação do consumo de 
diferentes substâncias é essencial tanto para os 
cuidados emergenciais como para a orientação 
do paciente. Quando a situação do paciente se 
estabilizar, ou seja, quando ele não estiver mais 
intoxicado, a equipe deve aproveitar a oportu-
nidade e orientá-lo a respeito do consumo, ava-
liando como este tem ocorrido no último ano. 

Para auxiliar essa investigação, a Organização 
Mundial de Saúde desenvolveu dois instrumen-
tos: o Alcohol Use Disorders Identification Test 
(AUDIT) – em português, Teste para Identifica-
ção de problemas Relacionados ao Uso de Ál-
cool – e o Alcohol, Smoking and Substance In-
volvement Screening Test (ASSIST) – chamado, 
em português, de teste de triagem do envolvi-
mento com álcool, tabaco e outras substâncias. 

Abaixo, apresentamos os dois instrumentos 
não como protocolos, mas sim como diretrizes 
para auxilia-lo na investigação diagnóstica. É 
importante ressaltar que, mesmo não utilizan-
do os instrumentos, é fundamental que o pro-
fissional tenha em mente seus princípios para a 
avaliação dos casos.

5.1 Alcohol Use Disorders Identifica-
tion Test (AUDIT)
O AUDIT, Teste para Identificação de problemas 
Relacionados ao Uso de Álcool, foi desenvolvido 
para avaliar o consumo de bebidas alcoólicas. É 
composto por dez questões e, de acordo com a 
pontuação, auxilia a identificar quatro diferentes 
padrões de consumo: uso de baixo risco (consu-
mo que provavelmente não levará a problemas), 
uso de risco (consumo que expõe a pessoa ao ris-
co de ter danos), uso nocivo (consumo que prova-
velmente já tenha causado danos) e provável de-
pendência. É um instrumento de aplicação fácil e 
rápida, que também auxilia o profissional a enten-
der o tipo de intervenção que deve ser realizada.

5.1.1 Teste para identificação de problemas 
relacionados ao uso de álcool

•	 Inicie a entrevista dizendo: “Agora vou fazer 
algumas perguntas sobre seu consumo de 
álcool ao longo dos últimos 12 meses”. 

•	 Leia as perguntas constantes no Quadro 2 
e anote as respostas do entrevistado com 
atenção.

•	 Explique o que você quer dizer com “con-
sumo de álcool” usando exemplos locais de 
cerveja, vinho, destilados etc. 

•	 Marque as respostas nos termos de doses-
-padrão. 

2 Por exemplo, dosagem 
das enzimas hepáticas 
(GGT, TGO e TGP), do vo-
lume corpuscular médio 
(VCM) e da transferrina 
(CDT), para consumidores 
de álcool.
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1. Com que frequência você 
consome bebidas alcoólicas?

(0) Nunca [vá para as questões 9-10]
(1) Mensalmente ou menos
(2) De 2 a 4 vezes por mês
(3) De 2 a 3 vezes por semana
(4) 4 ou mais vezes por semana

2. Quantas doses alcoólicas você 
costuma consumir ao beber?

(0) 0 ou 1
(1) 2 ou 3
(2) 4 ou 5
(3) 6 ou 7
(4) 8 ou mais

3. Com que frequência você 
consome cinco ou mais doses 
de uma vez?
(0) Nunca
(1) Menos do que uma vez ao mês
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente
(4) Todos ou quase todas os dias
Se a soma das questões 2 e 3 for 0, 
avance para as questões 9 e 10

4. Quantas vezes, ao longo dos 
últimos 12 meses, você achou que 
não conseguiria parar de beber 
uma vez tendo começado?

(0) Nunca
(1) Menos do que uma vez ao mês
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente
(4) Todos ou quase todos os dias

5. Quantas vezes, ao longo dos 
últimos 12 meses, você, por causa 
do álcool, não conseguiu fazer o 
que era esperado de você?

(0) Nunca
(1) Menos do que uma vez ao mês
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente

6. Quantas vezes, ao longo dos 
últimos 12 meses, você precisou 
beber pela manhã para poder se 
sentir bem ao longo do dia após 
ter bebido bastante no dia anterior?
(0) Nunca
(1) Menos do que uma vez ao mês
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente
(4) Todos ou quase todos os dias 

7. Quantas vezes, ao longo dos 
últimos 12 meses, você se sentiu 
culpado ou com remorso depois 
de ter bebido?

(0) Nunca
(1) Menos do que uma vez ao mês
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente
(4) Todos ou quase todos os dias

8. Quantas vezes, ao longo dos 
últimos 12 meses, você foi incapaz 
de lembrar o que aconteceu 
devido à bebida?

(0) Nunca
(1) Menos do que uma vez ao mês
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente
(4) Todos ou quase todos os dias

9. Você já causou ferimentos ou 
prejuízos a você mesmo ou a 
outra pessoa após ter bebido?

(0) Não
(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses
(4) Sim, nos últimos 12 meses
(4) Todos ou quase todos os dias

10. Algum parente, amigo ou 
médico já se preocupou com o 
fato de você beber ou sugeriu 
que você parasse?

(0) Não
(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses
(4) Sim, nos últimos 12 meses 

Anote aqui o resultado.
Se o total for maior que o ponto de corte recomendado, consulte o material.

Quadro 02 – Teste AUDIT
Fonte: Barbor et al. (1992) Quadro 02 – Teste AUDIT

Fonte: Barbor et al. (1992

Importante: a dose-padrão pode ser 1 lata de cerveja (350ml), ½ garrafa de cerveja (650ml), 1 cerveja 
long neck, 1 dose de qualquer destilado ou 1 taça de vinho. 

•	 Marque o número da resposta na caixinha à direita.



Problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas 15 Problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas 16

PontuAção do  
Audit PAdrão de consumo

0 a 7 pontos Uso de Baixo Risco

8 a 15 pontos Uso de Risco

16 a 19 pontos Uso Nocivo

≥ 20 pontos Provável Dependência

Quadro 03 – Pontuação teste do AUDIT e padrão de consumo.

Fonte: Barbor et al. (1992)

5.2 Alcohol, Smoking and Substan-
ce Involvement Screening Test  
(ASSIST)
O Alcohol, Smoking and Substance Involvement 
Screening Test (teste de triagem do envolvi-
mento com álcool, tabaco e outras substâncias) 
é um instrumento desenvolvido para o rastrea-
mento do consumo de substâncias psicoativas, 
identificando o consumo de baixo risco, o abuso 
(uso de risco e uso nocivo), a provável depen-
dência e o uso injetável.

Veja mais detalhes desse teste no Quadro 04, a 
seguir. Veremos melhor como obter o diagnós-
tico com auxílio do ASSIST e quais orientações 
ele pode dar.

 1 - nA suA vidA, QuAl(is) dessAs substân-
ciAs você já usou? (somente uso não-médi-

co)
não sim

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, cachimbo, 
fumo de corda...) 0 1

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, destilados como 
pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, nuvem...) 0 1

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy (bolinhas, 
rebites...) 0 1

f. Inalantes (cola de sapateiro, cheirinho-da-loló, tinta, 
gasolina, éter, lança-perfume, benzina...) 0 1

g. Hipnóticos/sedativos (remédios para dormir: diaze-
pam, lorazepan, lorax, dienpax, rohypnol). 0 1

h. Drogas alucinógenas (como LSD, ácido, chá de lírio, 
cogumelos...) 0 1

i. Opióides (heroína, morfina, metadona, codéina...) 0 1

j. Outras, Especificar: _________________________ 0 1
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2 - durAnte os três últimos meses, 
com Que freQuênciA você utilizou 
essA(s) substânciA(s) Que mencio-

nou? (PrimeirA drogA, dePois A 
segundA drogA, etc)

nuncA
1 ou 2 
vezes

mensAlmente semAnAlmente

diAriA-
mente ou 

QuAse 
todo diA

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, 
cachimbo, fumo de corda...) 0 1 2 3 4

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, destila-
dos como pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2 3 4

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2 3 4

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, 
nuvem...) 0 1 2 3 4

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy 
(bolinhas, rebites...) 0 1 2 3 4

f. Inalantes (cola de sapateiro, cheirinho-da-
-loló, tinta, gasolina, éter, lança-perfume, 
benzina...)

0 1 2 3 4

g. Hipnóticos/sedativos (remédios para 
dormir: diazepam, lorazepan, lorax, dienpax, 
rohypnol).

0 1 2 3 4

h. Drogas alucinógenas (como LSD, ácido, 
chá de lírio, cogumelos...) 0 1 2 3 4

i. Opióides (heroína, morfina, metadona, 
codéina...) 0 1 2 3 4

j. Outras, Especificar: 
_________________________ 0 1 2 3 4

3 - durAnte os três últimos meses, 
com Que freQuênciA você teve um 
forte desejo ou urgênciA em con-
sumir? (PrimeirA drogA, segundA 

drogA, etc)

nuncA
1 ou 2 
vezes

mensAlmente semAnAlmente

diAriA-
mente ou 

QuAse 
todo diA

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, 
cachimbo, fumo de corda...) 0 1 2 3 4

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, destila-
dos como pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2 3 4

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2 3 4

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, 
nuvem...) 0 1 2 3 4

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy 
(bolinhas, rebites...) 0 1 2 3 4

f. Inalantes (cola de sapateiro, cheirinho-da-
-loló, tinta, gasolina, éter, lança-perfume, 
benzina...)

0 1 2 3 4

g. Hipnóticos/sedativos (remédios para 
dormir: diazepam, lorazepan, lorax, dienpax, 
rohypnol).

0 1 2 3 4

h. Drogas alucinógenas (como LSD, ácido, 
chá de lírio, cogumelos...) 0 1 2 3 4

i. Opióides (heroína, morfina, metadona, 
codéina...) 0 1 2 3 4

j. Outras, Especificar: 
_________________________ 0 1 2 3 4
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4 - durAnte os três últimos meses, 
com Que freQuênciA o seu consumo 

de (PrimeirA drogA, dePois A segundA 
drogA, etc) resultou em ProblemA de 
sAúde, sociAl, legAl ou finAnceiro?

nuncA
1 ou 2 
vezes

mensAlmente semAnAlmente

diAriA-
mente ou 

QuAse 
todo diA

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, 
cachimbo, fumo de corda...) 0 1 2 3 4

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, destila-
dos como pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2 3 4

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2 3 4

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, 
nuvem...) 0 1 2 3 4

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy 
(bolinhas, rebites...) 0 1 2 3 4

f. Inalantes (cola de sapateiro, cheirinho-da-
-loló, tinta, gasolina, éter, lança-perfume, 
benzina...)

0 1 2 3 4

g. Hipnóticos/sedativos (remédios para 
dormir: diazepam, lorazepan, lorax, dienpax, 
rohypnol).

0 1 2 3 4

h. Drogas alucinógenas (como LSD, ácido, 
chá de lírio, cogumelos...) 0 1 2 3 4

i. Opióides (heroína, morfina, metadona, 
codéina...) 0 1 2 3 4

j. Outras, Especificar: 
_________________________ 0 1 2 3 4

5 - durAnte os três últimos meses, 
com Que freQuênciA Por cAusA do 

seu uso de (PrimeirA drogA, dePois 
A segundA drogA, etc) você deixou 
de fAzer coisAs Que erAm normAl-

mente esPerAdAs Por você?

nuncA
1 ou 2 
vezes

mensAlmente semAnAlmente

diAriA-
mente ou 

QuAse 
todo diA

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, 
cachimbo, fumo de corda...) 0 1 2 3 4

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, destila-
dos como pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2 3 4

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2 3 4

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, 
nuvem...) 0 1 2 3 4

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy 
(bolinhas, rebites...) 0 1 2 3 4

f. Inalantes (cola de sapateiro, cheirinho-da-
-loló, tinta, gasolina, éter, lança-perfume, 
benzina...)

0 1 2 3 4

g. Hipnóticos/sedativos (remédios para 
dormir: diazepam, lorazepan, lorax, dienpax, 
rohypnol).

0 1 2 3 4

h. Drogas alucinógenas (como LSD, ácido, 
chá de lírio, cogumelos...) 0 1 2 3 4

i. Opióides (heroína, morfina, metadona, 
codéina...) 0 1 2 3 4

j. Outras, Especificar: 
_________________________ 0 1 2 3 4
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6- Há Amigos, PArentes ou outrA PessoA 
Que tenHA demonstrAdo PreocuPAção com 

seu uso de (PrimeirA drogA, dePois A segun-
dA drogA, etc)?

não, nuncA

sim, mAs não 
nos últimos 3 

meses

sim, nos 
últimos 3 

meses

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, cachimbo, 
fumo de corda...) 0 1 2

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, destilados como 
pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, nuvem...) 0 1 2

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy (bolinhas, 
rebites...) 0 1 2

f. Inalantes (cola de sapateiro, cheirinho-da-loló, tinta, 
gasolina, éter, lança-perfume, benzina...) 0 1 2

g. Hipnóticos/sedativos (remédios para dormir: diaze-
pam, lorazepan, lorax, dienpax, rohypnol). 0 1 2

h. Drogas alucinógenas (como LSD, ácido, chá de lírio, 
cogumelos...) 0 1 2

i. Opióides (heroína, morfina, metadona, codéina...) 0 1 2

j. Outras, Especificar: _________________________ 0 1 2

7 - AlgumA vez você já tentou controlAr, 
diminuir ou PArAr o uso de (PrimeirA drogA, 

dePois A segundA drogA, etc)?
não, nuncA

sim, mAs não 
nos últimos 3 

meses

sim, nos 
últimos 3 

meses

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, cachimbo, 
fumo de corda...) 0 1 2

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, destilados como 
pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, nuvem...) 0 1 2

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy (bolinhas, 
rebites...) 0 1 2

f. Inalantes (cola de sapateiro, cheirinho-da-loló, tinta, 
gasolina, éter, lança-perfume, benzina...) 0 1 2

g. Hipnóticos/sedativos (remédios para dormir: diaze-
pam, lorazepan, lorax, dienpax, rohypnol). 0 1 2

h. Drogas alucinógenas (como LSD, ácido, chá de lírio, 
cogumelos...) 0 1 2

i. Opióides (heroína, morfina, metadona, codéina...) 0 1 2

j. Outras, Especificar: _________________________ 0 1 2
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8 - AlgumA vez você já usou drogAs Por 
injeção? (APenAs uso não-médico) não, nuncA

sim, mAs não 
nos últimos 3 

meses

sim, nos 
últimos 3 

meses

0 1 2

Escore das questões 2.2-2.8

uso ocAsionAl
sugestivo de 

Abuso

sugestivo de 
 dePendênciA

Tabaco 0-3 4-15 16-20

Álcool 0-3 4-15 16-20

Maconha 0-3 4-15 16-20

Cocaína 0-3 4-15 16-20

Anfetaminas 0-3 4-15 16-20

Inalantes 0-3 4-15 16-20

Sedativos 0-3 4-15 16-20

Alucinógenos 0-3 4-15 16-20

Opiáceos 0-3 4-15 16-20

*Nota dos autores: após a realização deste estudo foram realizadas no instrumento: a questão 7 foi reformula-
da, acrescentando-se “...controlar ou parar o uso de (nome da substância) sem sucesso?
A pontuação de algumas questões foi alterada va versão 3.0 do ASSIST. SUgere-se procurar os autores da ver-
são brasileira para uso do instrumento atualizado.

Quadro 4 - Teste ASSIST 2.0.

Fonte: World Health Organization (2002).

Após a aplicação, o profissional deve somar os pontos para cada uma das substâncias. Como são ava-
liados nove grupos de substâncias, haverá nove pontuações totais, referentes a cada um dos grupos. 

Se a pontuação indicar consumo de baixo risco, sugere-se, conforme indica o Quadro 05, que a in-
tervenção não é essencial. Mas caso o profissional queira agir preventivamente, pode parabenizar 
o paciente pelo consumo de baixo risco e orientar que ele continue assim. Quando for identificado 
consumo de risco ou uso nocivo, a sugestão é de que o profissional realize intervenções breves, como 
podemos ver nesse mesmo quadro. Já quando há indicativo de provável dependência, o profissional 
pode realizar uma intervenção breve e encaminhar o paciente para um tratamento adequado. 

Anote A PontuAção PArA 
cAdA drogA. some somen-
te dAs Questões 2, 3, 4, 5, 

6 e 7

nenHumA 
intervenção

receber 
intervenção 

breve

encAminHAr 
PArA trAtA-
mento mAis 
intensivo

Tabaco 0-3 4-26 27 ou mais

Álcool 0-10 11-26 27 ou mais

Maconha 0-3 4-26 27 ou mais

Cocaína 0-3 4-26 27 ou mais

Anfetaminas 0-3 4-26 27 ou mais

Inalantes 0-3 4-26 27 ou mais

Hipnóticos/sedativos 0-3 4-26 27 ou mais

Alucinógenos 0-3 4-26 27 ou mais

Opióides 0-3 4-26 27 ou mais

Quadro 05 – Pontuação do teste ASSIST para cada droga.

Fonte: World Health Organization (2002).
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6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Dentre os aspectos diagnósticos para o uso de 
substâncias psicoativas está o uso frequente, 
que costuma causar:

•	 dano físico à própria pessoa, como ferimen-
tos autoinfligidos quando intoxicado;

•	 sintomas psiquiátricos, como delírios;

•	 danos sociais, como perda de emprego, 
ruptura de vínculos de amizade e familiares. 

Segundo a OMS (1998), com o consumo fre-
quente, a pessoa fica com dificuldade de con-
trolar o uso da substância, apresentando forte 
desejo de usá-la na maior parte de tempo da 
vida cotidiana. 

Além disso, pode-se desenvolver síndromes de 
tolerância, quando as pessoas usam grandes 
quantidades de substâncias sem parecerem 
intoxicadas. Há também pessoas que passam 

pelo processo de abstinência e, inclusive, apre-
sentam sintomas como ansiedade, tremores e 
sudorese quando interrompem o uso. 

O diagnóstico diferencial, segundo a OMS 
(1998, p. 24), considera que transtornos por 
uso de drogas frequentemente estão associa-
dos com transtornos causados por uso de ál-
cool. Sintomas de ansiedade ou depressão po-
dem ocorrer com o uso de substâncias, então 
é necessário monitorar e, se após a abstinência 
esses sintomas persistirem, pensa-se em um 

transtorno de ansiedade e/ou depressão. 

Reiterando o que afirmamos anteriormente, é 
importante lembrarmos que o poliuso pode es-
tar presente, o que dificulta o diagnóstico dife-
rencial.

7. ABORDAGEM INICIAL

Vejamos agora como avaliar a motivação para a 
mudança e, em seguida, as intervenções breves 
utilizadas para a orientação e o aconselhamento 
de pessoas com problemas relacionados ao uso 
de substâncias psicoativas.

7.1 Avaliação da motivação para 
mudança 
Quando há o consumo de substâncias psicoa-
tivas, é importante que o profissional envolvido 
no aconselhamento ou no tratamento avalie a 
motivação do paciente para mudar seu próprio 
comportamento. Os psicólogos Prochaska e 
DiClemente sugerem um modelo para ajudar a 
compreender o processo pelo qual as pessoas 
passam quando mudam seus comportamentos. 
Baseando-se em diferentes teorias e na obser-
vação clínica, propuseram que as pessoas pas-
sariam por cinco estágios diferentes, conheci-
dos como estágios de prontidão para mudança. 

Na mudança de comportamento, o papel dos 
profissionais de saúde é de auxiliar os pacien-
tes a se engajarem em processos de mudan-
ças, estabelecendo metas para isso. Vale lem-
brar que a meta principal deve ser reduzir os 
danos que podem ser causados pelo consumo 
de substâncias. Assim, a abstinência pode ser 
uma meta, mas não deverá ser a única. As me-
tas devem ser construídas de acordo com as 

características e demandas do paciente. 

Vejamos uma descrição dos estágios de pronti-
dão para mudança e as sugestões de estratégias 
que podem ser utilizadas em cada um deles.

7.1.1 Estágio de pré-contemplação

A pessoa não reconhece o uso de substância 
como sendo um problema. Esse não reconhe-
cimento pode ser por falta de informação sobre 
os riscos ou por falta de interesse na mudança 
de comportamento. Geralmente, a pessoa que 
está nesse estágio só irá procurar tratamento se 
for pressionada. Afinal, se o consumo não é en-
carado como um problema, o que moverá essa 
pessoa a alterar o modo como usa a substância? 
Qual será sua motivação para mudança? Será 
praticamente nula, já que a mudança por não 
fazer qualquer sentido para ela.

Dessa forma, uma intervenção personalizada 
objetiva ajudar o consumidor da substância a 
reconhecer e desenvolver uma consciência de 
seus problemas, auxiliando-a a compreender os 
motivos que teria para mudar a fim de motivá-
-la. Sugere-se que nesse momento o profissio-
nal analise com o paciente a quais riscos ele 
se expõe com seu comportamento, se já teve 
algum dano com ele e quais os prejuízos que 
ainda poderá ter.

7.1.2 Estágio de contemplação

Nesse estágio, o paciente está ambivalente – 
começa a ter consciência de seu problema, pen-
sa em mudar seu comportamento, mas teme 
as perdas que terá com essa mudança. Quer e 
não quer mudar. Muitas pessoas ficam nesse es-
tágio por anos. Se perguntarmos o que move 
essa pessoa a deixar de consumir substâncias, 
veremos que ela tem motivações, mas também 
tem dúvidas. A intervenção aqui será explorar 
essa ambivalência. O profissional deve conver-
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sar com o paciente sobre suas motivações e dú-
vidas, refletir com ele sobre as vantagens e as 
desvantagens da mudança do comportamento 
e trabalhar com as perdas e os ganhos que ele 
terá, incentivando sua autonomia na tomada 
das decisões.

7.1.3 Estágio de determinação

Nesse momento, o paciente quer realizar a mu-
dança, já tomou a decisão, deseja mudar o modo 
como consome substâncias. O problema, em 
geral, é que não sabe exatamente como fazer 
para mudar. O papel do profissional nesse caso é 
ajudar o paciente a planejar essa mudança cons-
truindo, com ele, metas para que isso ocorra. 

É importante lembrar que o planejamento e as 
metas devem ser estabelecidos pelo paciente, 
de acordo com o que ele considera mais rele-
vante. E essas metas devem também ser reali-
záveis, ou seja, o paciente deve perceber que 
conseguirá cumpri-las. Alguns profissionais 
podem ficar tentados a estabelecer metas que 
lhes pareçam as mais adequadas, mas que, en-
tretanto, podem ser impossíveis de o paciente 
cumprir. Isso se torna contraproducente, já que 
aumenta a sensação de fracasso do paciente, 

de seus familiares e até do profissional. 

Sugere-se trabalhar com pequenas metas, de 
tempos em tempos, acordadas com o paciente, 
pois ao cumprir uma meta, por menor que pare-
ça, o paciente experimentará o sucesso, terá sua 
autoestima aumentada e as chances de conti-
nuar no processo de mudanças serão cada vez 
maiores. 

7.1.4 Ação

Nesse estágio, o paciente já está efetivamente 
realizando mudanças no seu comportamen-
to, fazendo tentativas concretas para superar 
seus problemas. Ele segue o plano e as metas 
estabelecidas, mas enfrenta situações de risco, 
que ocorrem quando sente grande dificuldade 
para manter sua decisão de mudança. Ele che-
ga inclusive a recair. Nesse caso, o profissional 
deve realizar um trabalho que o deixe próximo 
ao paciente, ajudando-o a identificar as situa-
ções mais difíceis e a pensar em formas de lidar 
com elas. A recaída é considerada uma situação 
de aprendizado, já que ensina ao paciente que 
a situação ocorrida quando recaiu é uma situa-
ção perigosa e, por isso, é necessário pensar em 
alternativas para aprender a lidar com ela em 
outros momentos. 

7.1.5 Manutenção

Nessa fase, o paciente já vem há algum tempo 
mantendo sua mudança de comportamento, en-
tretanto, a qualquer momento podem aparecer 

situações de risco com que ele necessitará lidar. 
Ou seja, nesse estágio o paciente ainda pode 
recair e ter de recomeçar alguns processos. O 
trabalho aqui tem como foco evitar a recaída e 
consolidar os ganhos provindos da mudança.

Esses estágios não ocorrem sempre de forma 
ordenada e progressiva. Às vezes o paciente 
que estava no estágio de preparação, já con-
siderando uma mudança, volta para o estágio 
de pré-contemplação, em que tem dificulda-
des de visualizar motivos para deixar de con-
sumir substâncias psicoativas. Outras pessoas 
também ficam em um único estágio por muito 

tempo, sem conseguirem avançar. 

7.2 Intervenções breves 
As intervenções breves são muito utilizadas para 
a orientação e o aconselhamento de pessoas 
com problemas relacionados ao uso de subs-
tâncias psicoativas, podendo ser usadas para a 
redução dos danos de pessoas que fazem uso 
de risco e uso nocivo e também para facilitar 
o encaminhamento de pessoas dependentes 
aos serviços especializados. Profissionais de di-
ferentes áreas podem essas intervenções nos 
mais diversos contextos. 

As características prin-
cipais das intervenções 
breves se referem ao 
fato de tomarem pouco 
tempo3, serem bastante 
focadas e destinadas a usuários com diferentes 
padrões de consumo e de poderem ocorrer em 
contextos diferentes dos de serviços tradicio-
nais para tratamento de álcool e drogas (servi-
ços de saúde, escolas, empresas e outros). 

Apesar de serem intervenções rápidas, elas 
contêm elementos que desencadeiam a moti-
vação para mudança. Conheçamos esses ele-
mentos a seguir.

7.2.1 Devolutiva

O profissional deve informar ao paciente qual é 
o seu padrão de consumo, ou seja, se o modo 
como ele consome é considerado de risco ou 
não. Como vimos anteriormente, além da ava-
liação clínica, alguns instrumentos foram de-
senvolvidos para auxiliar os profissionais nessa 
avaliação. Sugere-se o uso do ASSIST para a 
avaliação do consumo de drogas e o AUDIT para 
a avaliação do consumo de bebidas alcoólicas. 
A pontuação desses testes deve ser informada 
ao paciente, assim como deve ser explicado o 
que ela significa, comparando seu resultado aos 
dados da população geral. Essa comparação 
pode ajudar o paciente a ter outras referências 
e perceber que nem todos consomem substân-
cias do mesmo modo que ele.

3 O tempo das interven-
ções breves costumam 
variar de cinco minutos a 
aproximadamente três en-
contros.
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7.2.2 Responsabilidade

O profissional deve deixar claro que cabe ao pa-
ciente decidir se gostaria de fazer a mudança e 
o modo como ela irá acontecer.

7.2.3 Recomendações

O profissional deve dar orientações claras a res-
peito da mudança de comportamento, dizendo 
se naquele caso o recomendado deve ser parar 
ou apenas diminuir o consumo.

7.2.4 Menu

É necessário oferecer ao paciente várias opções 
de tratamento, a fim de que ele escolha o mais 
adequado e sinta que sua liberdade e sua au-
tonomia estão sendo respeitadas. Se ele optar 
por reduzir o consumo, deve decidir como de-
seja fazê-lo, e mesmo que sua decisão não pa-
reça a correta para o profissional, ela deve ser 
respeitada.

7.2.5 Empatia

Se o profissional consegue estabelecer uma re-
lação empática com o paciente, aumentam as 
chances de o tratamento ter mais sucesso, já 
que o paciente se sentirá compreendido e o pro-
fissional entenderá como dar orientações mais 
adequadas ao caso. A empatia inclui uma atitu-
de de aceitação, em que o profissional demons-
tra compreensão da perspectiva do paciente. 

7.2.6 Autoeficácia

O paciente deve acreditar que conseguirá atin-
gir sua meta e realizará a mudança de compor-
tamento. Para isso, deve participar do estabele-
cimento de metas e ser parabenizado por cada 
mudança feita, de forma que se sinta vitorioso. 
Desse modo, o profissional deve valorizar cada 
mudança feita e também explorar o que o pa-
ciente já vem fazendo para alcançar a mudança 
e o autocuidado. 

8. ATENDIMENTO SEQUENCIAL

Como falamos anteriormente, os problemas relacionados ao consumo de álcool são os mais co-
muns nos serviços de saúde. O tratamento da abstinência alcoólica pode ser realizado nos serviços 
de atenção primária, secundária e terciária. A Figura 01, apresentada a seguir, indica como esse 
tratamento deve ser realizado.
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Diagnóstico
Sintomas precoces ou leves.
Início: 6 às 48h.
Perda de apetite, náusea, vômito, 
desconforto abdominal, diarreia, insônia, 
pesadelos, taquicardia, irritabilidade, 
hipertensão sistólica, hostilidade, déficit 
na concentração e memória.

Sintomas severos ou avançados.
Início: 48 às 96h.
Tremores, sudorese, taquicardia, 
agitação, alucinações, ideias delirantes, 
convulsão, alteração de consciência.

Tratamento

Uso de vitaminas Sedação Hidratação Anticonvulsivante

Tiamina100mg, IM, 
antes ou durante 
Hidratação + Tiamina, 
50mg, VO, por 10 dias 
+ Polivitamínicos.

Em caso de desorienta-
ção franca, ataxia, 
nistagmo ou oftalmo-
plegia: Tiamina 50mg, 
IM + 50mg, EV + 50a 
100mg VO por 10 dias.

Abstinência severa 
presente ou predita Abstinência Abstinência leve

Ingestão diária alta por várias 
semanas, abstinências prévias 
severas, alucinação, convulsão 
ou Delirium Tremens.

Diazepan 10 a 20 mg a cada 
1-2 horas até sedação leve ou 
dose de 80 a 100mg dia. 
Utilizar dose total das primeiras 
24 horas, fracionada, no dia 
seguinte, reduzindo a dose em 
20% a cada dia.

Diazepan 10 a 20mg a cada 
2-4 horas, seguido após 
controle dos sintomas, por 
Diazepan 10a 20mg a cada 
4 horas.

Observar

Nenhuma história de 
abstinência severa, ingestão 
< 1 semana.

Ingestão mínima e recente

Sem história de 
convulsão ou apenas
durante abstinência
prévia

História de convulsão
não relacionada à
abstinência prévia

Benzodiazepínico Fenitoína

Figura 01 - Protocolo para tratamento da Síndrome de Abstinência Alcoólica. 
Obs.: 
1. Lorazepan poderá ser usado no caso de cirrose, na dose de 02 a 04mg a cada 1-2 horas, até sedação leve;
2. Se houver reação adversa ao Benzodiazepínico, usar Fenobarbital como substituto (100-200mg a cada 1-2 horas, até sedação leve);
3. Observar a possibilidade de outra droga associada;
4. Se o paciente tem história de convulsão durante abstinência, reduzir o benzodizepínico de forma mais lenta.
5. NÃO hidratar indiscriminadamente.
6. NÃO administrar glicose.
7. NÃO administrar Clorpormazina 
8. NÃO aplicar Diazepam por via EV, sem recursos para reverter uma possível parada respiratória. 
Fonte: BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolos da unidade de emergência/ Hospital São Rafael – Monte Tabor.  10ª Ed. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2002.
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Os transtornos mentais mais prevalentes na atenção primária são causados pelo uso de álcool e 
outras drogas, entre as quais se destaca o tabaco. Esse fato é geralmente negligenciado pelos pro-
fissionais da saúde da família, que devido a uma diversidade complexa, encaminham esses casos 
para especialistas (CHIAVERINI, 2011).

As intoxicações agudas por álcool desencadeiam sintomas como a excitação do humor, a falta de 
coordenação motora e vômitos, podendo levar a incontinência, problemas de reflexo (hiporreflexia), 
estupor e coma. Os sintomas graves, que podem provocar parada cardiorrespiratória, devem ser 
manejados em atendimento pré-hospitalar e em internação de cuidados intensivos. Entretanto, a 
maioria dos casos de intoxicação se soluciona por si mesmos (SARACENO; ASIOLI; TOGNONI,1994). 
Cabe ao profissional ter disposição e paciência para escutar o paciente. Às vezes, o uso de ansiolí-
ticos é indicado. 

É fundamental que o profissional que vai intervir clinicamente nos casos tenha em mente que o manejo 
adequado é importante. Nesse sentido, as unidades da atenção básica podem dispor de sala para situa-
ções que demandem observação, não encaminhando todos os casos ao serviço hospitalar, mas apenas 
aqueles que demandem internamento. 
Nesse sentido, a leitura complementar do texto de Laranjeira et al (2000) apresenta os parâmetros de 
quando atender em nível de atenção primária e quando encaminhar o caso: http://www.scielo.br/pdf/
rbp/v22n2/a06v22n2

Para as demais substâncias psicoativas, sugerimos a leitura do conteúdo disposto nos seguintes links, 
que poderão lhe servir como subsídio, conforme a necessidade da unidade de saúde em que você 
atua.
http://www.colombo.pr.gov.br/downloads/saude/062012/9-PROTOCOLO-DE-SAUDE-MENTAL-DE-
COLOMBO.PDF

http://www.fhemig.mg.gov.br/pt/protocolos-clinicos - Acessar o protocolo 041

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/05_08_2011_9.41.44.1bf62fa463bec5495279a63c16
ed417f.pdf

Link

9. INDICAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO E MONITORAMENTO

A Rede de Álcool e Outras Drogas, prevista na 
Rede de Atenção Psicossocial, deve ser pensada 
na elaboração e implantação do Plano Munici-
pal de Saúde. Ela tem como finalidade garantir 
a articulação e a integração dos diversos pontos 
da rede de atenção à saúde, prevendo diversos 
níveis e iniciativas de cuidado, incluindo a aten-
ção às urgências e emergências. (BRASIL, 2011b)

No sentido tanto de encaminhamento como 
de acompanhamento e monitorização dos usu-
ários com problemas relacionados ao uso de 
substâncias psicoativas, descrevemos a seguir 
os diversos pontos da Rede de Álcool e Outras 
Drogas. Essas informações poderão servir como 
base para realizar a condução de cada caso da 
maneira mais adequada. Vale lembrar que nem 
todos os municípios possuem a totalidade dos 
serviços indicados, mas conhecer a sua existên-
cia é fundamental para os pactos locais e regio-
nais para o seu provimento.

9.1 Atenção Básica em Saúde 
Os pontos que integram a Atenção Básica em 
Saúde são a Unidade Básica de Saúde, a Equipe 
de Consultório na Rua e o Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família.

9.1.1 Unidade básica de saúde

A Unidade Básica de Saúde é considerada a 
principal porta de acesso aos usuários, em to-
das as temáticas de saúde, incluindo o uso e o 
abuso de substâncias psicoativas. Especifica-
mente, é de responsabilidade desse serviço 

[...]desenvolver ações de promoção de saú-
de mental, prevenção e cuidado dos trans-
tornos mentais, ações de redução de danos 
e cuidado para pessoas com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e ou-
tras drogas, compartilhadas, sempre que 
necessário, com os demais pontos da rede. 
(BRASIL, 2011b)

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/05_08_2011_9.41.44.1bf62fa463bec5495279a63c16ed417f.pdf
http://www.colombo.pr.gov.br/downloads/saude/062012/9-Protocolo-revisado-e-com-indice-atualizado-saude-mental.pdf
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9.1.2 Equipe de consultório na rua

Trata-se de uma equipe constituída por profis-
sionais que atuam de forma itinerante, ofertan-
do ações e cuidados de saúde para a população 
em situação de rua e que tem profunda relação 
com o uso de substâncias psicoativas. Esse ser-
viço tem as mesmas competências das Unida-
des de Atenção Básica, mas com adaptações às 
realidades do público que atendem.

9.1.3 Núcleo de apoio à saúde da família

É composto por profissionais de saúde de di-
ferentes áreas de conhecimento, tendo, obri-
gatoriamente, pelo menos um da área de Saú-
de Mental. Esse núcleo a responsabilidade de 
apoiar as demais equipes da Atenção Básica 
atuando diretamente no apoio matricial e, quan-
do necessário, no cuidado compartilhado com 
as equipes, incluindo o suporte ao manejo de si-
tuações relacionadas ao sofrimento ou ao trans-
torno mental e aos problemas relacionados ao 
uso de crack, álcool e outras drogas. 

9.2 Atenção Psicossocial Especializada 
O Centro de Atenção Psicossocial corresponde 
à área de Atenção Psicossocial Especializada.

9.2.1. Centro de Atenção Psicossocial (CAP)

Trata-se de um serviço com equipe multiprofis-
sional que atua sob a ótica interdisciplinar. Rea-
liza-se o cuidado, prioritariamente em espaços 
coletivos, de pessoas com transtornos mentais 
graves e persistentes e de pessoas com neces-
sidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas em sua área territorial, em regime 
de tratamento intensivo, semi-intensivo, e não-
-intensivo. Nessa lógica, os municípios podem 
contar com os CAPS Álcool e Drogas (CAPS 
AD), que atende adultos, crianças e adolescen-
tes com necessidades especificas e decorrentes 
do uso de crack, álcool e outras drogas. 

10. CUIDADOS PÓS-EVENTO AGUDO NO DOMICÍLIO E NA COMUNIDADE

Em termos individuais, os cuidados pós-eventos 
agudos relacionados à embriaguez e à intoxica-
ção por drogas ilícitas se referem predominan-
temente ao acompanhamento e sensibilização 
do usuário e de sua família para o seguimento 
dos serviços que mencionamos. Dessa forma, 
espera-se que o usuário lide com o seu proble-
ma, bem como encontre recursos terapêuticos 
que o auxiliem no tratamento. 

Ressaltamos a importância da monitorização 
constante e do suporte oferecido pela equipe 
de saúde, uma vez que os problemas relacio-

nados ao uso de substâncias psicoativas geral-
mente incidem em recaídas até que ocorra a sa-
ída do quadro de dependência.

Em termos comunitários, estratégias de divul-
gação de informações sobre os problemas, suas 
consequências e os recursos disponíveis na uni-
dade de saúde devem ser empregadas. Assim, 
espera-se conscientizar a população tanto em 
termos preventivos como curativos, uma vez 
que se trata de um problema de grande com-
plexidade e para o qual o fator cultural é funda-
mental quando tratamos da minimização de sua 
prevalência em dada localidade.

11. RESUMO DA UNIDADE

Caro aluno,

nesta unidade, abordamos os saberes e as práticas relacionados ao uso abusivo de álcool, crack e 
outras drogas. Foram indicadas as diferentes formas e os modelos de cuidado dos pacientes usuá-
rios de substâncias psicoativas e vimos que apesar de cada uma dessas apresentar sua especifici-
dade, as decisões terapêuticas devem considerar a pessoa que sofre e oportunizar sua participação 
efetiva na construção de seu projeto terapêutico.

Sugerimos que realize as atividades avaliativas para que você possa compreender o seu aproveita-
mento ao longo do estudo sobre embriaguez e intoxicação por drogas ilícitas. 
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