
ENFERMAGEM 

Profª.  Tatiane da Silva Campos 

DEPENDÊNCIA 
 

DROGAS  ILÍCITAS 

Aula 2 



DROGAS ILÍCITAS 

Uso de Drogas Injetáveis 
 
O uso compartilhado de equipamentos utilizados na auto-
administração de drogas injetáveis – com o predomínio da 
cocaína injetável, é direta ou indiretamente, responsável por 
cerca de 25% do total de casos de AIDS notificados.  
 
Além da infecção pelo HIV, as demais doenças de 
transmissão sangüínea são bastante prevalentes entre os 
usuários de drogas injetáveis (UDI) brasileiros, com taxas 
elevadas de infecção por hepatites virais, HTLV I / II, surtos 
de malária transmitidos por equipamentos de injeção. 
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*compartilhamento de seringas e agulhas para uso de 
anabolizantes em academias e de silicone injetável entre 
travestis.  
 

• São jovens, entre 18 a 30 anos, tendo iniciado o consumo 
de drogas injetável por volta dos 16 anos; 
• A escolaridade é baixa, maioria 1 grau incompleto; 
• média de injeção de 10 a 25 vezes por sessão de uso; 
• Altas taxas de HIV = 36,5%, Hepatite C = 56,4 %; 
• 85% relatam o uso de droga em grupo; 
• 23% procuraram tratamento para a dependência química 
em algum momento da vida; 
• 80 % já foram presos pelo menos uma vez; 
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A redução de danos 
 

“conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os 
danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas 
que não podem ou não querem parar de usar drogas. Por 
definição, redução de danos foca na prevenção aos danos, 
ao invés da prevenção do uso de drogas; bem como foca em 
pessoas que seguem usando drogas. (…) se refere a 
políticas, programas e práticas que visam primeiramente 
reduzir as consequências adversas para a saúde, sociais e 
econômicas do uso de drogas lícitas e ilícitas, sem 
necessariamente reduzir o seu consumo. Redução de Danos 
beneficia pessoas que usam drogas, suas famílias e a 
comunidade.” 
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A abstinência não pode ser, então, o único objetivo a ser 
alcançado; um método = não excludente de outros. 
 

acolher, sem julgamento, o que em cada situação, com cada 
usuário, é possível, o que é necessário, está sendo 
demandado, pode ser ofertado, deve ser feito, sempre 
estimulando a sua participação e o seu engajamento.  
 

Abordagem da redução de danos = reconhece cada usuário 
em suas singularidades, traça com ele estratégias que estão 
voltadas não para a abstinência como objetivo a ser 
alcançado, mas para a defesa de sua vida. 
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aumentar o grau de liberdade, de co-responsabilidade 
daquele que está se tratando.  
 

vínculo com os profissionais, que também passam a ser 
coresponsáveis pelos caminhos a serem construídos pela 
vida daquele usuário, pelas muitas vidas que a ele se ligam 
e pelas que nele se expressam. 
 

Proporcionar tratamento na atenção primária, garantir o 
acesso a medicamentos, garantir atenção na comunidade, 
fornecer educação em saúde para a população, envolver 
comunidades / famílias / usuários, formar recursos 
humanos, criar vínculos com outros setores, ... 
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... monitorizar a saúde mental na comunidade, dar mais 
apoio à pesquisa e estabelecer programas específicos são 
práticas que devem ser obrigatoriamente contempladas pela 
Política de Atenção a Usuários de Álcool e Outras Drogas, 
em uma perspectiva ampliada de saúde publica 
 
Estratégias de Redução de Danos relacionadas ao uso de 
álcool e outras drogas: 
 

»» Garantir o acesso aos serviços da rede de saúde; 
»» Continuidade de oferta de cuidados integrais; 
»» Oferta de testes rápidos de sífilis, hepatite B e C, HIV e 
tratamento adequado quando necessário; 
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»» Construção de vínculo; 
»» Entrega de insumos na unidade e no território: 
preservativos, gel lubrificante, manteiga de cacau, água 
mineral, 
entre outros; 
»» Dar informações claras e corretas sobre os efeitos do 
uso de substâncias. 


