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As políticas do álcool podem ser dividas em duas categorias: As alocatórias 

que promovem recursos a um grupo ou uma organização específica para prevenção 

e tratamento. E as regulatórias que procuram influenciar comportamentos e decisões 

individuais por meio de ações mais diretas (LARANJEIRA, 2004). 

Após um longo processo de discussão é que surgiu a Política Nacional sobre 

o Álcool. O Conselho Nacional Antidrogas – ainda sem a readequação do nome, 

atento aos graves problemas inerentes ao consumo prejudicial de álcool, e com o 

objetivo de ampliar o espaço de participação social para a discussão de um tema tão 

importante, instalou, em julho de 2005, a Câmara Especial de Políticas Públicas 

sobre o Álcool (CEPPA). A Câmara Especial foi composta por diferentes órgãos 

governamentais, especialistas, legisladores e representantes da sociedade civil. A 

CEPPA iniciou suas atividades a partir dos resultados do Grupo Técnico 

Interministerial criado no Ministério da Saúde, em 2003. 

A Política Nacional sobre o Álcool foi apresentada a população brasileira em 

maio de 2007, via decreto o Decreto n. 6.117/2007. Essa Política tem como objetivo 

geral: estabelecer princípios que orientem a elaboração de estratégias para o 

enfrentamento coletivo dos problemas relacionados ao consumo de álcool, 

Fala Professor:  

Caro aluno, 

As Políticas Públicas devem ser a expressão pura e 
genuína do interesse geral da sociedade, o que num 
processo legítimo, pressupõe seja a demanda social 
auscultada em instâncias democráticas, enfrentando de 
forma realística pela instituição formuladora e solucionada 
à luz do possível consenso entre os atores sociais a partir de 
eficaz fluxo de informações (FILHO, 2005. p.1)  

Bom estudo! 
 



22 

Módulo 1 - Políticas públicas e a Rede de Atenção aos usuários de substâncias psicoativas 

Unidade 2 - Política Atenção Integral ao Usuário de Álcool e outras Drogas e a Política Nacional 
sobre o Álcool 

 

Centro Regional de Referência sobre Drogas (CRR- ES) 
 

contemplando a intersetorialidade e a integralidade de 

ações para a redução dos danos sociais, à saúde e à 

vida, causados pelo consumo desta substância, bem 

como das situações de violência e criminalidade 

associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas 

(BRASIL, 2007). 

A Política Nacional sobre o Álcool, veio 

acompanhada de por algumas medidas passíveis de 

implementação pelos órgãos de governo no âmbito de 

suas competências e outras de articulação com o Poder Legislativo e demais 

setores da sociedade (DUARTE, 2010). 

Tais medidas podem ser dividas em nove categorias (BRASIL, 2007): 

 Diagnóstico sobre o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil; 

 Tratamento e reinserção social de usuários e dependentes de álcool; 

 Realização de campanhas de informação, sensibilização e mobilização da 

opinião pública quanto às consequências do uso indevido e do abuso de 

bebidas alcoólicas; 

 Redução da demanda de álcool por populações vulneráveis; 

 Segurança pública;  

 Associação álcool e trânsito;  

 Capacitação de profissionais e agentes multiplicadores de informações sobre 

temas relacionados à saúde, educação, trabalho e segurança pública; 

 Estabelecimento de parceria com os municípios para a recomendação de 

ações municipais;  

 Propaganda de bebidas alcoólicas. 

 

Vale ressaltar dentre todas essas mediadas, aquelas relacionadas à 

associação de álcool e trânsito. Levando-se em consideração que os problemas 

relacionados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas além de atingirem as 

populações vulneráveis, também atingem a população geral, o que pode ser 

observado através dos índices de morbidade e mortalidade. O que tornou 

IMPORTANTE: 

A política sobre o álcool 
reflete a preocupação da 
sociedade em relação ao 
uso cada vez mais precoce 
dessa substância, assim 
como o seu impacto 
negativo na saúde e na 
segurança (DUARTE, 2010. 
p. 222). 
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imprescindível o desenvolvimento de medidas contra o 

ato de beber e dirigir (DUARTE, 2010). 

Assim, após longo e exaustivo processo de 

discussão, que contou com ampla participação 

popular, foi sancionada em 19 de junho de 2008 a Lei 

n. 11.705, também conhecida como Lei seca. 

O condutor que tiver qualquer concentração de 

álcool por litro de sangue estará sujeito às penalidades 

administrativas, previstas no artigo 165, da lei n. 9503/97: multa, apreensão do 

veículo e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. E o motorista que 

apresentar concentração de álcool igual ou superior a 0,6 g/L de sangue, sofrerá 

pena de detenção de seis meses a três anos, além das penalidades administrativas 

(BRASIL, 1997; BRASIL, 2008b). 

Ainda, são vedados, na faixa de domínio de rodovia federal ou em local 

próximo à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a venda varejista ou o 

oferecimento de bebidas alcoólicas (teor superior a 0,5 Graus Gay-Lussac) para 

consumo no local. Prevê também que os estabelecimentos comerciais que vendem 

ou oferecem bebidas alcoólicas sejam obrigados a exibir aviso informativo de que é 

crime dirigir sob a influência de álcool, punível com detenção (BRASIL, 2008b). 

Medidas que objetivam a redução do número de acidentes de trânsito no 

Brasil, coibindo a associação entre o consumo de álcool e o ato de dirigir (DUARTE, 

2010). 

Como já vimos, o SUS tem a responsabilidade de garantir atenção à saúde 

aos usuários de substâncias psicoativas. Considerando tal competência, o Governo 

instaura a Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral aos Usuários de 

Álcool e Outras Drogas - PAIUAD (CARVALHO, 2007). 

 

 

 

IMPORTANTE: 

A Lei seca alterou 
alguns dispositivos do 
Código de Trânsito 
Brasileiro, impondo 
penalidades mais severas 
para o condutor que 
dirigir sob a influência de 
álcool (DUARTE, 2010). 
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A PAIUAD está estruturada através de introdução, marco teórico-político, 

panorama nacional sobre álcool e outras drogas e 07 (sete) diretrizes.  

1) Intersetorialidade;  

2) Atenção integral;  

3) Prevenção;  

4) Promoção e proteção à saúde de consumidores de álcool e outras drogas;  

5) Modelos de atenção – CAPS e redes assistenciais;  

6) Controle de entorpecentes e substâncias que produzem dependência física 

ou psíquica, e de precursores – padronização de serviços de atenção à dependência 

de álcool e outras drogas; e  

7) Diretrizes para uma Política Nacional, Integral e Intersetorial de Redução 

de danos à saúde e ao bem-estar causados pelas bebidas alcoólicas (BRASIL, 

2003). 

E, com base na nossa Política de Saúde é possível verificar três pontos 

principais na Política de Álcool e outras Drogas: 

A integralidade das ações, que vai envolver desde ações de promoção e 

prevenção destinadas à população geral, até ações assistenciais para aqueles 

usuários que necessitam de tratamento. A descentralização e autonomia da gestão 

Atenção!!! 

Em 2003 foi publicada no Brasil a Política do Ministério da Saúde para a 
Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas (PAIUAD).  Esta 
Política é voltada para os usuários de álcool e outras drogas e está 
articulada à Política de Saúde Mental do Ministério da Saúde, a Lei nº 
10.216/02. A PAIUAD se baseia nos princípios de Redução de Danos, tendo 
em vista o rompimento com as metas de abstinência como única 
possibilidade terapêutica e é convergente com os princípios e orientações 
do SUS, buscando a universalidade do acesso e do direito à assistência aos 
usuários (BRASIL, 2003; RONZANI, 2010). 
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pelos níveis estaduais e municipais para o desenvolvimento em ações voltadas para 

álcool e outras drogas e estruturação dos serviços mais próximos do convívio social. 

E a equidade do acesso dos usuários de álcool e drogas às ações de prevenção, 

tratamento e redução de danos, de acordo com prioridades locais e grau de 

vulnerabilidade (BRASIL, 2003). 

 

 

 

 

 

 

E para a realização dos pontos principais, a PAUAID está organizada a partir 

do estabelecimento de uma rede de atenção aos usuários de álcool e outras drogas, 

pensando-se numa assistência de forma integral e intersetorial aos usuários de 

dependentes de álcool, tabaco e outras drogas (BRASIL, 2003; RONZANI, 2010). 

 

 

 

 

 

Resumo:   

Nesta Unidade 2, do Módulo 1, você aprendeu sobre Política Nacional sobre o 

Álcool, bem como a Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras 

Drogas, ambas vigentes no país.  

 

Atenção!!! 

As políticas públicas do consumo de substâncias psicoativas (SPAs) são as 
que dizem respeito à relação entre elas, segurança, saúde e bem-estar 
social. Estas políticas são definidas como qualquer esforço ou decisão de 
autoridades governamentais ou de organizações não governamentais 
(ONGs) para minimizar ou prevenir problemas relacionados as SPAs 
(DUALIBI, 2011). 
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“Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades, e carregou os nossos sofrimentos:  
e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado (Isaías 53:4).” 

Momento da Cultura Brasileira: 
 

Pensem nas crianças 
Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 
Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 
Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 
Como rosas cálidas 

Mas oh não se esqueçam 
Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroxima 
A rosa hereditária 
A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 
A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 
Sem cor sem perfume 
Sem rosa sem nada. 

 
- A rosa de Hiroxima – 

 
(Vinícius de Moraes, 1986). 


