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1.0 Introdução  

 

A Primeira Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde ocorreu 

em Otawa,  no  Canadá,  e  definiu  a  promoção  da  saúde  como  um processo no 

qual há a capacitação da comunidade objetivando uma melhoria em  sua  qualidade  

de  vida  e  saúde,  enfatizando  a  sua  participação  na efetividade desse processo. 

A Promoção a Saúde fundamenta uma estratégia de produção de saúde, 

minimizando consequentes agravos decorrentes do processo saúde-doença, em 

resposta às necessidades sociais, atuando articuladamente com o sistema de saúde 

brasileiro, transcendendo apenas um estilo de  vida saudável em direção a um bem-

estar global. Sendo assim, a saúde passar a ter um conceito  que  enfatiza  recursos  

pessoais  e  capacidades  físicas,  que inicialmente  caracterizada  um  nível  de  

atenção  preventiva  de  saúde  da medicina, teve  seu  significado modificado,  

representando  recentemente, um enfoque político e técnico em torno do processo 

saúde-doença- cuidado (SILVA, BAPTISTA, 2015). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da 

população dos centros urbanos  de  todo  o  mundo  fazem  uso  abusivo  de alguma 

substância psicoativa independente do sexo, idade, nível social e de instrução. No 

Brasil a Política Nacional de Promoção a Saúde vem propor intervenções em saúde  

considerando,  nas  várias  esferas  do  SUS,  a construção  de  um  processo  de  

construção  e  implementação  a  mudança  no modo de planejar, organizar, analisar 

e avaliar o trabalho em saúde. A epidemia de  consumo  de  crack  tem  causado  

um  impacto importante  na  saúde  pública  brasileira,  tendo  em  vista  o  grau  de 

vulnerabilidade  e  complexidade  a  que  esses  usuários  se  classificam  diante da 

população geral, acarretando maior risco de exposição a agravos ã saúde, 

comprometimento de ordem física, psicológica, social e econômica (SILVA, 

BAPTISTA, 2015). 

Diante da questão do uso abusivo de álcool e de outras drogas como 

problema de saúde pública, bem como o papel do enfermeiro na assistência aos 

usuários  dessas  substâncias,  questiona-se:  como  se  caracteriza, baseando-se  

na  Política  Nacional  de  Promoção  da  Saúde,  a  atuação  dos enfermeiros na 

promoção a saúde de usuários de crack? (VARGAS et al, 2013).  
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Esta pesquisa justifica-se  por  abordar  um  tema  atual,  pouco estudado, a 

respeito das políticas públicas no país ao usuário de crack, com enfoque na Política 

Nacional de Promoção da Saúde, uma vez que, o papel do enfermeiro tem  

importância fundamental na  Políticas Públicas de  Saúde, que  podem  ser  

avaliadas  através  de  indicadores  de  qualidade,  eficiência  e efetividade (SILVA, 

BAPTISTA, 2015). 

Identificar como os enfermeiros abordam a problemática do álcool e de  

outras  drogas  permitirá  contribuir  para  o  fortalecimento,  a  elaboração,  a 

implantação e a implementação de ações de enfrentamento desse problema, quer a 

nível individual, coletivo ou político (SILVA, BAPTISTA, 2015). 

Além  disso,  possibilitará  maior  conhecimento  da  realidade,  a  fim  de se 

repensar nas políticas públicas de saúde e educacionais que preencham as  

possíveis  lacunas  no  atendimento  e  na  formação  dos  profissionais  de saúde, 

para a assistência adequada aos usuário de crack (SILVA, BAPTISTA, 2015). 

 

2.0 Objetivo  

2.1. Objetivos Gerais  

Caracterizar a atuação do enfermeiro na Promoção a Saúde aos  

usuários de drogas baseada na Política Nacional de Promoção a Saúde  

  

2.2. Objetivos Específicos  

 - Caracterizar a evolução histórica da assistência de enfermagem aos  

usuários de crack  

- Caracterizar a vulnerabilidade social dos usuários de crack  

- Caracterizar a assistência ao usuário de crack assegurada pela Política Nacional 

de Promoção de Saúde  

- Caracterizar a atuação do enfermeiro no Centro de Apoio Psicossocial. 

3.0 Metodologia  

A pesquisa  foi  realizada  em  bases  de  dados  Scielo  e  LILACS, biblioteca  

virtual  BVS,  artigos  e  revistas  de saúde, com pacote temporal de 2012  a  

setembro  de  2017,  com  acesso  integral  e  gratuito,  delimitado geograficamente 

ao Brasil, com os descritores gerais: enfermeiro, promoção a saúde e cocaína crack, 

no idioma português, foram utilizados 17 artigos.  
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4.0 Desenvolvimento 

4.1. O Contexto histórico da atuação do enfermeiro na assistência aos  

usuários de crack no Brasil  

Substâncias psicoativas existe em todas as culturas e são consumidas 

desde o início da humanidade por motivos variados. Eram utilizadas nas guerras, em 

rituais místicos, religiosos e comemorações culturais. Nos dias de hoje o consumo 

dessas substâncias ocorre por diversos fatores e está diretamente ligado ao 

cotidiano, estresse social, condições sócio econômicas, à cultura, à hereditariedade 

e aos fatores psicológicos entre outros. Conforme a Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 2001) e autores citados acima, 10% de toda a população dos grandes 

centros urbanos, fazem uso de algum tipo de substâncias psicoativas, independente 

do sexo, idade, nível social e instrução, mas por ser considerado drogas ilícitas, o 

uso do álcool e tabaco são os mais consumidos, por ser permitido pela sociedade e 

por incentivo da mídia. Entre vários tipos de substâncias psicoativas existentes, esse 

estudo tem como foco, o uso prejudicial do crack, pelo uso crescente no Brasil 

desde o ano de 1990, pelo destaque que a mídia tem dado e pela forte associação 

do uso desta droga associado a vulnerabilidade social (VARGAS et al, 2013). 

Segundo autores citados acima, seu surgimento no Brasil se deu por 

agentes redutores de danos que trabalhavam com drogas injetáveis. O uso do crack 

é pequeno comparado ao uso de outras drogas na população brasileira, no entanto 

quando se trata da população mais vulnerável como a população em situação de 

rua, o crack ocupa a liderança. E para estudar o crack e outras drogas temos que ter 

o conhecimento de que essas substâncias sempre existiram e que seu uso 

problemático não atinge todas as pessoas que as consomem. Apenas 25% das 

pessoas que experimentam algum tipo de droga, sendo elada mais leve até as mais 

estigmatizadas como o crack e a heroína fazem uso prejudicial. Na pesquisa foi visto 

que o brasileiro usuário de crack, consomem outros tipos de substâncias como o 

álcool e o tabaco, sendo o crack apenas uma das drogas consumidas dentre uma 

lista de substâncias psicoativas, denominados poliusuários. Outro dado importante é 

que nem toda população de rua é usuários de drogas, mas um percentual 
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importante cerca de 40% de usuários de crack no momento da pesquisa se 

encontrava em situação de rua (TEIXEIRA; ENGSTROM; RIBEIRO, 2017). 

Em geral o perfil do usuário de crack é na maioria das vezes jovens, negros, 

de baixa escolaridade, que vivem em situação de rua, sem emprego fixo, sendo 

assim um grupo de extrema vulnerabilidade social. Assim compreendemos que o 

uso de crack como um problema é fundamental para pensarmos em estratégias para 

intervenção (TEIXEIRA; ENGSTROM; RIBEIRO, 2017). 

4.2. A Reforma Psiquiátrica no Brasil 

O movimento da reforma psiquiátrica no Brasil em 2001, tornou-se visível o 

interesse das políticas sobre drogas no país, priorizando uma rede de cuidados extra 

hospitalar e direcionando os esforços a atenção integral a saúde ao público 

envolvido com consumo de drogas. O Ministério da Saúde oferece atendimento ao 

usuário de álcool e outras drogas em todos os níveis de atenção, pois o objetivo é 

construir uma rede de cuidados diversificada em saúde mental em que o usuário, ao 

acessar o sistema, conte com diferentes locais de apoio ao seu problema (VARELA 

et al, 2016). 

Atuação do Enfermeiro 

Na saúde da família, o enfermeiro tem grande potencial, para reconhecer os 

problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, bem como desenvolver 

ações assistenciais, tendo em vista que mantém contato próximo aos usuários de 

serviços de saúde, sendo necessário uma contínua análise da sua rotina 

profissional. No Brasil na última década, os problemas relacionados ao uso das 

drogas vem sendo investigado com mais importância, com ênfase para a realização 

de novos estudos em diversas realidades, haja vista as diferenças culturais 

encontradas no país (SOUZA; PINTO, 2012).  

Segundo (SOUZA; PINTO, 2012) relatos de enfermeiros sobre o tema 

enfatizam que o uso de álcool e outras drogas geralmente estão associados a 

problemas sociais, de saúde, econômicos e jurídicos. Dentre esses, o desemprego, 

a insegurança em relação ao futuro, a falta de atividades de laser saudável, e a 

educação opressiva, são os mais comuns, levando esses indivíduos a buscarem 
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satisfação e fuga nas drogas. Verificou-se também que esses indivíduos buscam tais 

substâncias como instrumento de fuga da realidade para esquecer problemas e 

suportar dificuldades e carência. No entanto, precisamos considerar que muitos 

usuários não são dependentes e buscam o uso por prazer e diversão, sendo 

necessária uma abordagem diferenciada. A saúde da família, por ter relação 

próxima ao indivíduo, precisa estar preparada para detectar de forma eficaz, seja 

qual for o caso em que o usuário se encontra (SOUZA; PINTO, 2012). 

Desta forma ressalta-se a importância e a relevância da atuação dos 

enfermeiros da Saúde da Família na detecção e no atendimento de usuários de 

álcool e outras drogas, pois isso tem um papel importante nas intervenções 

relacionadas ao tema. Analisando o problema na sociedade atual, vemos a 

necessidade de trabalhar com mais empenho a questão do álcool e outras drogas, 

tanto nas instituições de ensino quanto na saúde da família, por meio de treinamento 

específico direcionado ao tema. Na atenção à saúde, devemos estimular a 

articulação entre os diferentes serviços no intuito de fazer valer a referência-contra-

referência. Com essas atitudes podemos contribuir para uma assistência qualificada 

aos usuários de álcool e outras drogas. No entanto devemos integrar o Saúde da 

Família ao CAPS ad, a parcerias com escolas, no trabalho da prevenção ao uso de 

álcool e outras drogas (SOUZA; PINTO, 2012). 

Mudanças no modo de assistir a pessoa com transtorno mental 

De acordo com (MAFTUM et al, 2017) descreve que uma das características 

do antigo modelo de assistência a saúde mental se dava por uma sobrecarga na 

equipe de enfermagem que assumiam atividades que deveria ser atribuído a outras 

características de profissionais. Analisaram o valor do trabalho de uma equipe 

multidisciplinar nesse processo, observaram a importância das reuniões de equipe, e 

encontravam soluções a partir da troca de saberes entre as diversas categorias 

profissionais que atuam no cuidado ao paciente com transtorno mental. 

Mudanças na prática da Enfermagem 

De acordo com (MAFTUM ‘et al’, 2017) profissionais expressaram que o 

resultado da Reforma Psiquiátrica, trouxe transformações no papel da equipe de 

enfermagem, que deixa de ser cumpridora de tarefas práticas, para prestar um 
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tratamento participativo através do exercício profissional mais autônomo. Indicaram 

novas responsabilidades que o enfermeiro assumiu após estas mudanças, 

ressaltando a importância do seu papel profissional no tratamento. Ao resgatarmos o 

cenário histórico de pacientes com transtorno mental, se faz também um resgate no 

âmbito em que a enfermagem psiquiátrica surgiu. É possível observar  que no início 

a enfermagem prestava uma assistência disciplinador, mantenedor. Essa 

abordagem é constatada pelo autor ao afirmar que no Brasil, no início do século XX, 

o enfermeiro era o profissional que deveria saber ouvir e compreender, mas que na 

prática era aquele que se responsabilizava pela vigilância, observação e controle por 

meios de contenção física, além de cuidados com a clínica médica. Essas 

transformações são possíveis também, pela reflexão diária das ações quem 

mostram o saber/fazer/pensar da Enfermagem em Saúde Mental, surgindo assim a 

necessidade do profissional desenvolver competências e habilidades na abordagem 

e no relacionamento com o paciente, visto que, ao ampliar o campo de atuação do 

enfermeiro, a Reforma Psiquiátrica propõe um sentido voltado para as 

características humanas e sociais, permitindo que o portador de transtorno mental 

seja submetido ao processo saúde/doença. Com as novas propostas terapêuticas 

citadas, há a ampliação da assistência ao ser humano, sendo este um recurso 

fundamental para o desempenho de qualquer profissional da saúde, incluindo o 

enfermeiro (MAFTUM et al, 2017). 

4.3. O usuário de crack e a vulnerabilidade social 

O uso de crack é uma das grandes problemáticas que a saúde pública tem 

enfrentado, pois a degradação que o vício e a droga causam não se dá somente no 

âmbito físico, mas também psíquico, atinge o SNC causando a dependência e a 

mudança do comportamento do indivíduo. Em São Paulo especificamente nos 

arredores da Luz, os usuários de crack e outras drogas ilícitas estão aglomerados 

em locais denominados pela sociedade como “cracolândia”.Conforme (SILVA , 

2014) Nesses locais não é difícil de encontrá-los em prédios e hotéis abandonados 

que acabam sendo invadidos, normalmente são encontradas pessoas de baixa 

renda e em situação de rua e por serem locais abandonados geralmente acontecem 

práticas e atos ilícitos, como prostituição, roubo, furto e tráfico de droga. Esses atos 

despertam cada vez mais o preconceito e o desconforto social. Os usuários de crack 
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tem maiores dificuldades em acessar serviços de saúde, não reconhecem que estão 

doentes e temem o preconceito por sua situação precária de higiene e ficam 

vulneráveis á doenças infectocontagiosas.O usuário de crack tem sido notoriamente 

citado em estudos brasileiros por seu envolvimento com a criminalidade, conhecidos 

como craqueiros no Rio de Janeiro, sacizeiro em Salvador e nóia em são Paulo. 

(WAAL et al,  2014). 

4.4. Política Nacional de Promoção da Saúde  

 

O conjunto de estratégias e formas de produção de saúde fundamentam a 

Promoção da Saúde no que tange o âmbito individual e coletivo, atendendo às 

necessidades sociais de saúde e garantindo uma constante melhoria na qualidade 

de vida populacional (MALTA et al, 2016).  

Em 1948 a Organização Mundial de Saúde (OMS) caracteriza a saúde como 

um direito fundamental, compactuando um compromisso mundial através da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (MALTA et al, 2016). No Brasil, a partir 

de diversas forças sociais e políticas que defendem a saúde como bem público foi 

criado o Sistema Único de Saúde (SUS), concomitantemente, é a forma como o 

Estado brasileiro efetiva as políticas públicas de saúde no país. O SUS se 

compromete com a Promoção da Saúde, no sentido de que adota uma visão 

ampliada da saúde, com o objetivo de ir além da perspectiva da saúde apenas como 

ausência da doença, focando na análise do contexto social, cultural, econômico e 

bioecológico, articulando-se intersetorialmente em conjunto com a sociedade para a 

redução de vulnerabilidades e riscos ao mínimo possível (MALTA et al, 2016).  

Em 2005, a Política Nacional de Promoção da Saúde preocupa-se em 

produzir e intervir em ações de Promoção da Saúde nas três esferas de governo, a 

atuação do Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde com caráter tripartide, 

integrado por representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 

Há ainda em 2005, a criação do Comitê Gestor da Política de Promoção à Saúde 

constituído por diversos representantes de vários departamentos e órgãos do 

Ministério da Saúde, sendo suas atribuições a coordenação e implantação da 

Política Nacional de Promoção da Saúde, com do incentivo dos Estados e 

Municipios na elaboração de Planos de Promoção da Saúde; articulação e 
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integração de ações de Promoção da Saúde no SUS; monitorando e avaliando sua 

implantação. A Política Nacional de Promoção da Saúde foi aprovada em 2006, com o 

objetivo de operar transversalmente na produção de uma rede de corresponsabilidade na 

melhoria da qualidade de vida no processo de saúde-doença, reconhecendo a importância 

dos seus determinantes e condicionantes, incorporando a promoção da saúde com a 

mudança do modelo de atenção do SUS, além da criação de uma programação 

orçamentária específica para sua implementação e sua inserção no Plano Nacional de 

Saúde (MALTA et al, 2016).  

A instituição da Portaria nº2.197/GM em 14 de novembro pela atual Política 

Nacional de Promoção do Ministério da Saúde brasileiro objetivou a atenção integral 

ao usuário de álcool e substâncias psicoativas. O aumento desenfreado de pessoas 

que fazem uso de drogas ilícitas chega a uma estimativa de 205 milhões, sendo 25 

milhões são dependentes, causando grande impacto na condição socioeconômica 

do país, tornando-se um problema de saúde pública tanto em países 

desenvolvimento quanto nos industrializados. Os indicadores epidemiológicos 

sofrem impacto dos dependentes químicos, uma vez que, caracterizam um aumento 

dos acidentes de trânsito, da violência e criminalidade, dos custos com internações 

hospitalares, além de comportamentos antissociais, tornando-se improdutivos 

ineficientes no trabalho, e dependentes economicamente (PEREIRA, OLIVEIRA, 

2012. 

5.0 Conclusão 

 

Historicamente, o consumo de crack vem tomando proporções cada vez mais 

danosas à sociedade, enfatizando que a partir da Reforma Psiquiátrica, a proibição 

da institucionalização de dependentes químicos, requer uma assistência mais 

voltada a promoção e prevenção, para evitar que haja uma internação em períodos 

de crises, gerando custos maiores à rede pública. O uso e abuso de crack causa 

uma grave preocupação de saúde pública, principalmente nos centros urbanos, 

tornando-se destrutiva socioeconomicamente, impactando principalmente os 

serviços de saúde. A implementação do CAPS e dos serviços de Consultórios de 

Rua para a assistência de promoção da saúde aos dependentes de crack, promove 

a redução de danos, reabilitação e reinserção social dos usuários, priorizando a 
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atenção comunitária juntamente com as redes sociais e os demais serviços de 

saúde. A respeito dos danos socioeconômicos, o usuário torna-se vulnerável a 

adquirir doenças, e improdutível economicamente, por não conseguir manter-se 

ativo por conta da dependência, causando impacto na economia do país, uma vez 

que, gera custos com os serviços de saúde. A Política Nacional de Promoção da 

Saúde objetiva a atenção primária da enfermagem aos dependentes químicos, com 

o intuito de garantir ao mínimo possível, os danos decorrentes do consumo abusivo, 

bem como os efeitos biológicos ocasionados. O papel do enfermeiro, basicamente, 

caracteriza-se por reuniões em grupos de orientação, apoio e incentivo com usuários 

em processo de reabilitação, e intervenções mais complexas em casos de indivíduos 

em crises de abstinência. Tornando-se essencial a capacitação da enfermagem na 

assistência desses indivíduos no período de graduação, possibilitando uma 

qualidade assistencial mais efetiva e eficaz diante da atual epidemia do consumo de 

crack no país. 
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