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POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL EM ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS NO BRASIL 

 
Ministério da Saúde assume de modo integral e articulado o 
desafio de prevenir, tratar, reabilitar os usuários de álcool e 
outras drogas como um problema de saúde pública.  
 
A exclusão social e a ausência de cuidados atingem 
historicamente e continuamente, aqueles que sofrem de 
transtornos mentais 
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Meninos e Meninas de Rua e o Consumo de Drogas 
 

alguns dados: 
 

• 53,5% sexo masculino, e 46,5% sexo feminino; 
• 85% encontram-se na faixa etária de 13 a 17 anos; 
• 94,8% referem freqüentar a escola regularmente; 
• 89,5% referem morar com a família, 0,1% mora nas ruas 
e 9,5% em instituições. 
• 93,2% tem informação sobre a infecção por HIV através 
do compartilhamento de seringas.  
• 23,2% refere já ter usado algum tipo de droga  
• 0,8% droga por via injetável compartilhando a mesma 
seringa ou agulhas  
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Quando questionados sobre as drogas mais utilizadas pelas 
pessoas nos locais onde moram, relataram: 
 
♣ Álcool: 66,7% 
♣ Maconha: 65,1% 
♣ Cola: 41,7% 
♣ Cocaína: 19,6% 
♣ Crack: 13,13% 
♣ Droga Injetável: 6,5% 
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Maconha 
 
substâncias ilícitas = cannabis é a + consumida mundo 
 

a maioria dos usuários não se torna dependente, mas a 
dependência da maconha vem sendo diagnosticada há 
algum tempo nos mesmos padrões das outras substâncias.  
 

muitos efeitos nocivos permanecerem inconclusivos; 
recomendação = orientar efeitos já comprovados (risco de 
acidente, danos respiratórios e déficit cognitivo usuários 
crônicos, risco de dependência para usuários diários e piora 
de quadros de esquizofrenia); há evidências de que seu uso 
prolongado é capaz de causar prejuízos cognitivos.  
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Cocaína e Crack 
 

A cocaína é um potente anestésico local e estimulante do 
sistema nervoso central. Os quadros agudos causam estado 
de euforia e sintomas autonômicos. Ela pode ser 
administrada por três vias - intranasal, injetável ou via 
pulmonar - o que diferencia a intensidade dos efeitos e no 
seu potencial de dependência. 
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Solventes 
 

segundo lugar como droga de maior uso no Brasil, 
principalmente entre jovens e adolescentes.  
euforia e desinibição, além de fala pastosa, ataxia, tinidos e 
zumbidos.  
 

Manejo medicamentoso dos quadros relacionados ao uso de  
 

Maconha, Cocaína e Solventes: 
Não existe tratamento medicamentoso específico.  
 
Uso abusivo de benzodiazepínicos 
uso abusivo destas substâncias e causar dependência.  
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