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uma política nacional de atenção à saúde, de forma 
relacionada ao consumo de álcool, implica na 
implementação da assistência, ampliando a cobertura e o 
espectro de atuação, o qual contempla a assistência a 
pessoas com problemas relacionados ao uso do álcool e 
seus familiares.  
 

A assistência a usuários de álcool deve ser oferecida em 
todos os níveis de atenção, privilegiando os cuidados em 
dispositivos extra-hospitalares, como Centro de Atenção 
Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPSad), Programa de 
Saúde da Família, programa de Agentes Comunitários de 
Saúde, e da Rede Básica de Saúde.  
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casos de maior gravidade de saúde que demandem por 
cuidados mais específicos, maior complexidade, como 
serviços de emergências (geral e psiquiátrica), 
principalmente para atendimento de urgências como 
quadros de intoxicação ou abstinência graves e outros 
transtornos clínicos e psiquiátricos agudos; o mesmo deve 
ocorrer em hospitais psiquiátricos e hospitais gerais. 
 

Educar a população é fundamental = promove a redução 
dos obstáculos relativos ao tratamento e à atenção integral 
voltada para os consumidores de álcool, aumentando a 
consciência coletiva sobre a freqüência dos transtornos 
decorrentes do uso indevido de álcool e drogas.  
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10 recomendações básicas para ações na área de saúde 
mental / álcool e drogas 
 

1. Promover assistência em nível de cuidados primários 
2. Disponibilizar medicamentos de uso essencial 
3. Promover cuidados comunitários 
4. Educar a população 
5. Envolver comunidades, famílias e usuários 
6. Estabelecer políticas, programas e legislação específica 
7. Desenvolver recursos humanos 
8. Atuar de forma integrada com outros setores 
9. Monitorizar a saúde mental da comunidade 
10. Apoiar mais pesquisas 
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A Rede de Atenção Psicossocial no cuidado às pessoas com 
problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas 
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Papel da Atenção Primária à Saúde (APS)  
 
porta de entrada e contato preferencial do indivíduo = 
prover cuidado, garantindo acesso, longitudinalidade, 
integralidade e coordenação da atenção a pessoas e famílias 
residentes em sua área de atuação. 
 

As equipes devem elaborar ações visando a “promoção e 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção 
da saúde com o objetivo de desenvolver atenção integral 
que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas 
e nos determinantes e condicionantes de saúde”. 
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● Prevenção do uso abusivo e dependência de álcool e 
outras drogas, através de ações de educação em saúde 
comunitária e nas escolas; 
● Rastreamento e detecção precoce de tais situações na 
população sob seu cuidado; 
● Vigilância dos casos da área adscrita; uso de sistemas de 
informação que consolidem os dados, tornando possível seu 
monitoramento e continuidade. 
● Atendimento às pessoas que procurem unidade de saúde 
por problemas com uso de álcool e outras drogas; 
● Manejo de casos AD através de técnicas sabidamente 
eficazes como a Abordagem Motivacional e Intervenção 
Breve, a partir da lógica da Redução de Danos; 
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● Articulação com profissionais do NASF, Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) e demais pontos da RAPS, 
ampliando as possibilidades de cuidado e resolutividade da 
equipe; 
● Tratamento para desintoxicação alcoólica prevista na 
Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde aos 
indivíduos em que haja indicação; 
● Abordagem familiar em casos de problemas com álcool e 
outras drogas, com suporte às famílias envolvidas; 
● Referência de casos de maior gravidade com implicações 
clínicas ou alto risco de abstinência severa, para leitos de 

internação, mantendo cuidado compartilhado. 


