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Tema 5 | Atendimento a indiví-
duos que apresentam 
intoxicação por abuso 
de substâncias

Objetivo geral do tema

•	 Apresentar	os	principais	sintomas	dos	indivíduos	que	apresen-

tam	intoxicação	por	abuso	de	substâncias,	bem	como	os	cui-

dados	no	seu	atendimento.

Objetivos específicos voltados para o 
tema

Ao	final	do	estudo	deste	tema,	você	deverá	ser	capaz	de:

1.	 identificar	os	possíveis	sinais	e	sintomas	apresentados	por	indi-

víduos	que	abusaram	de	substâncias	químicas;

2.	 listar	 as	 ações	 que	 devem	 ser	 providenciadas	 ao	 atender	 um	

paciente	com	intoxicação	por	abuso	de	substâncias	químicas;

3.	 reconhecer	as	principais	substâncias	químicas	que	podem	cau-

sar	intoxicação	por	abuso.

Competências a serem desenvolvidas

•	 assistir	ao	enfermeiro	no	planejamento	e	na	programação	das	

atividades	de	assistência	de	enfermagem	nos	casos	de	intoxica-

ção	por	abuso	de	substâncias;

•	 prestar	cuidados	diretos	de	enfermagem	a	pacientes	em	estado	

de	intoxicação	por	abuso	de	substâncias,	sob	supervisão	direta	

ou	a	distância	do	profissional	enfermeiro;

•	 reconhecer	os	agravos	à	saúde	que	ameaçam	a	vida,	caracteri-

zando	uma	situação	de	urgência	nos	casos	de	intoxicação	por	

abuso	de	substâncias.
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•	 aplicar	as	intervenções	específicas	de	enfermagem	capazes	de	

garantir	o	cuidado	integral	no	tratamento,	prevenção	e	promo-

ção	da	saúde	mental.

Mais uma dose!

Carlinhos	é	um	jovem	de	19	anos.	Ontem	à	noite	ele	foi	a	uma	festa.	Como	na	

grande	maioria	das	festas,	havia	muita	bebida	alcoólica	sendo	servida	e,	assim	

como	seus	amigos,	Carlinhos	bebeu	várias	doses.	No	começo	estavam	todos	

muito	animados	e	as	primeiras	doses	de	álcool	fizeram	com	que	todos	ficassem	

ainda	mais	eufóricos.	Uma	dose	atrás	da	outra	foi	causando	diversas	transfor-

mações	no	organismo	de	Carlinhos,	até	que,	desorientado	e	confuso,	ele	virou	

o	copo	derradeiro.	Após	alguns	minutos,	ele	perdeu	os	sentidos.	Foi	levado	cor-

rendo	para	um	hospital,	no	qual	deu	entrada	com	o	quadro	de	coma	alcoólico.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/682243

Infelizmente,	a	história	de	Carlinhos	é	muito	comum.	O	álcool	é	uma	subs-

tância	depressora	do	sistema	nervoso	e	age	sobre	diversos	órgãos,	como,	

por	exemplo,	o	fígado	e	o	coração.	O	uso	excessivo	(abuso)	do	álcool	leva	à	

intoxicação,	estado	que	conhecemos	pelo	nome	de	embriaguez.	Nos	casos	

graves	de	intoxicação	por	álcool	o	indivíduo	pode	chegar	ao	coma	alcoólico,	

como	aconteceu	com	o	jovem	Carlinhos.

O	abuso	de	substâncias	químicas	e	a	possível	 intoxicação	que	elas	podem	

causar	é	o	assunto	deste	tema.
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Entendendo o cenário que envolve os qua-
dros de intoxicação

Em	um	serviço	de	pronto-atendimento	você	poderá	se	deparar	com	clientes	

que	apresentam	um	episódio	recorrente	ou	não	de	intoxicação	aguda	por	ter	

abusado	de	substâncias	químicas.	Essa	condição	de	abuso	pode	ser	reconhe-

cida,	após	a	utilização	de	drogas	e	outras	substâncias,	o	cliente	apresenta	

sinais	de	descompensação	fisica	e	emocional	que	compromete	a	sua	capaci-

dade	de	decisão	e	de	convívio	social	proveitoso.

Este	 tipo	de	 intoxicação	está	bastante	 associado	a	 situações	de	 violência,	

como	vimos	no	tema	anterior,	e	pode	gerar	condições	sociais	e	 familiares	

complexas	e	constrangedoras.	Entre	essas	condições	podemos	destacar:

 – a	própria	situação	de	violência,	que	pode	ser	até	doméstica,

 – a	apresentação	de	comportamentos	socialmente	pouco	aceitáveis,

 – a	agressividade,

 – a	 falta	de	 julgamento	crítico,	que	pode	pôr	em	risco	a	 integridade	

física	e	a	vida	da	pessoa	afetada	e	daqueles	que	estão	à	sua	volta.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/474243
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/1030147

Intoxicação aguda
Manifestação	clínica,	
através	de	sinais	e	sintomas,	
do	efeito	nocivo	resultante	
da	interação	de	uma	
substância	química	com	um	
organismo	vivo,	e	que	se	
apresenta	de	forma	súbita,	
alguns	minutos	ou	algumas	
horas	após	a	exposição	
ao	agente	químico.	Essa	
manifestação	clínica	
acontece,	geralmente,	uma	
única	vez	e	dentro	de	24	
horas	após	a	ingestão	da	
substância.

Fonte:	http://www.imesc.
sp.gov.br/infodrogas/
IntoxAg.htm

Glossário
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/56496

Figura 5.1: O abuso no uso de substâncias químicas pode levar a quadros de depres-
são e agressividade.

Condições	familiares	de	difícil	abordagem	podem	também	ser	produtos	da	má	

adequação	à	situação	de	violência.	Bons	exemplos	desse	tipo	de	situação	são:

•	 a	perda	afetiva	de	pessoas	significativas,	causada	por	morte,	abandono	

ou	separação;

•	 perda	da	fonte	de	renda	da	família,	que	pode	ser	causada	pela	morte	ou	

desemprego	do	provedor;

•	 complicações	de	certas	condições	físicas	e	orgânicas,	como	doenças	in-

curáveis,	degenerativas,	progressivas	ou	incapacitantes.

Em	um	atendimento	de	urgência	você	vai	notar	que	os	indivíduos	que	abu-

sam	 de	 substâncias	 químicas	 normalmente	 podem	 apresentar	 o	 seguinte	

quadro	clínico:

•	 movimentos	motores	lentificados;

•	 perda	da	consciência;

•	 diminuição	dos	sinais	vitais;

•	 dificuldade	respiratória;

Sinais vitais
Sinais	que	evidenciam	
o	funcionamento	e	as	
alterações	da	função	
corporal.	Dentre	os	
inúmeros	sinais	que	são	
utilizados	na	prática	diária	
para	o	auxílio	do	exame	
clínico	destacam-se:	a	
pressão	arterial,	o	pulso,	a	
temperatura	corpórea	e	a	
respiração.

Fonte:	http://www.unimes.
br/aulas/MEDICINA/
Aulas2005/1ano/
Procedimentos_basicos_em_
medicina/sinais_vitais.html

Glossário
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•	 náuseas	e	vômitos;

•	 dificuldade	em	se	comunicar	e	prestar	informações;

•	 irritabilidade;	e

•	 suor	frio	e	pegajoso.

	

O	cinema	já	retratou	diversas	vezes	e	com	maestria	o	mundo	das	

pessoas	que	veem	suas	vidas	degradadas	pelo	abuso	de	diferentes	

substâncias	químicas.	A	dica	desse	tema	é	o	filme	Quando um ho-
mem ama uma mulher.

O	filme	começa	com	o	encontro	entre	os	personagens	principais,	

mostrando	como	eram	divertidos	os	momentos	regados	a	bebidas	

alcoólicas	no	início	do	romance.	Para	relaxar	e	se	sentir	mais	diver-

tida	nos	eventos	sociais,	a	personagem	principal	sempre	bebia	um	

pouco	a	mais.	O	problema	começa	quando	o	excesso	passa	a	ser	

uma	constante,	envolvendo	também	os	momentos	com	amigos	e	

o	ambiente	doméstico.

O	filme	mostra	a	degradação	física	e	emocional	do	alcóolatra,	a	

desestruturação	familiar	que	acompanha	o	vício,	bem	como	a	per-

da	dos	amigos,	da	confiança	e	as	dificuldades	no	tratamento.

Essa	é,	sem	dúvida,	uma	boa	diversão.

	

Mas	o	que	 você,	 como	 futuro	 técnico	 em	enfermagem,	deverá	 fazer	nas	

situações	em	que	se	deparar	com	indivíduos	que	abusaram	de	alguma	subs-

tância?	É	o	que	veremos	a	seguir.

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Observe	 os	 quadrinhos	 a	 seguir	 e	 identifique	 em	 quais	 deles	 o	 indivíduo	

apresenta	sinais	clínicos	que	podem	indicar	abuso	de	substâncias	químicas.
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a)	

b)	
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c)	

d)	
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e)	

f)	

Qual o papel do técnico em enfermagem?

Quando	você	receber	um	paciente	com	algumas	daquelas	condições	que	fo-

ram	descritas	na	seção	anterior,	será	necessário	que	redobre	a	sua	atenção.	

Além	disso,	você	deve	comunicar	ao(à)	enfermeiro(a)	qualquer	alteração	que	
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o	paciente	apresente	no	decorrer	do	atendimento.	É	preciso	também	ficar	

atento	 a	 familiares	 e	 amigos	 que	 estão	 acompanhando	o	paciente.	 Essas	

pessoas	podem	querer	fazê-lo	ingerir	líquidos	e	outras	substâncias	para	que	

melhore.	Isso	não	deve	ser	permitido,	pois	o	paciente	pode	aspirar	o	líquido	

e	ter	complicações	respiratórias.

Agora	pense	um	pouco.	Você	já	esteve	

perto	de	alguém	que	estava	em	uma	si-

tuação	de	atendimento	a	pessoas	com	

intoxicação	 por	 abuso	 de	 substâncias	

químicas?	Se	a	resposta	é	sim,	que	me-

didas	foram	tomadas	em	relação	à	pes-

soa?	Você	participou	de	alguma	forma	

nessa	ajuda?	Como	se	sentiu	diante	da	

situação?	 Anote	 suas	 observações	 no	

espaço	a	seguir.
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Fonte:	www.sxc.hu/photo/1186845

Nesse	tipo	de	atendimento	o	mais	importante	é	manter	a	calma	e	agir	de	for-

ma	rápida	e	segura,	sempre	sob	a	supervisão	da	enfermeira	e	do	médico	que	

estará	prestando	o	atendimento.	A	seguir,	você	aprenderá	algumas	ações	

importantes	para	ajudar	essas	pessoas	nesse	momento.	Procure	sempre:

•	 Manter	o	ambiente	calmo	e	seguro	para	o	paciente.

•	 Respeitar	a	privacidade	do	paciente.

•	 Deixar	o	carrinho	de	urgências	 sempre	pronto	e	completo	próximo	ao	

local	de	atendimento.

•	 Administrar	as	medicações	prescritas	o	mais	rápido	possível.

Fonte:	www.sxc.hu/photo/360179
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•	 Informar	ao	paciente	tudo	o	que	for	feito	e	os	procedimentos	realizados.

•	 Solicitar	a	colaboração	do	paciente.

•	 Observar	a	evolução	do	quadro,	como	a	presença	de	eliminações	(fezes,	

urina,	vômitos,	escarro),	sinais	vitais,	sintomas	descritos	pelo	paciente	etc.

•	 Ter	cuidado	para	que	o	paciente	não	sofra	quedas	ou	se	machuque.

•	 Manter	uma	cuba	rim	ou	comadre	em	caso	de	presença	de	eliminações.

•	 Manter	o	paciente	em	posição	confortável	com	roupa	de	cama	sempre	

limpa	e	seca.

	

Todo cuidado é pouco

Nem	só	de	 substâncias	quími-

cas	 vive	 a	 intoxicação.	 Nosso	

alimento	de	cada	dia,	que	pare-

ce	só	fazer	bem,	pode	também	

causar	 intoxicação.	A	intoxica-

ção	 alimentar,	 na	maioria	 dos	

casos,	não	está	relacionada	ao	

abuso	da	comida,	e	 sim	à	 fal-

ta	 de	preocupação	 com	a	 sua	

conservação	 e	 proveniência	

(quem	fez	e	sob	que	condições	

a	comida	foi	feita).	Esse	tipo	de	

intoxicação	 é	 consequência	 de	 comida	ou	 água	 contaminadas,	

geralmente	por	bactérias,	embora	outros	micro-organismos	tam-

bém	possam	ter	sua	parcela	de	culpa.

Os	 principais	 sintomas	 dessa	 intoxicação	 são:	 náuseas,	 fraqueza	

geral	ou	cansaço,	dores	de	cabeça,	dores	abdominais,	vômitos	e	

diarreia.	Para	evitar	esse	mal	escolha	sempre	alimentar-se	em	fon-

tes	seguras;	ao	comprar	comida	não	se	esqueça	de	armazená-la	de	

forma	adequada	e	tome	cuidado	ao	prepará-la.	Bom	apetite!
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Normalmente,	o	paciente	com	intoxicação	por	abuso	de	substâncias	quími-

cas	se	 recupera	 rapidamente	e	após	alguma	observação	é	 liberado.	A	ex-

ceção	acontece	quando	a	intoxicação	prejudica	a	função	renal	e	hepática,	

o	 que	 pode	 provocar	 o	 coma.	 Nesses	 casos	 o	 paciente	 pode	 precisar	 de	

cuidados	intensivos	ou	até	de	outros	tratamentos	mais	complexos,	como	a	

hemodiálise	e	a	ventilação	mecânica.

	

Algumas	substâncias	não	são	eliminadas	rapidamente	pelo	próprio	

organismo	do	paciente,	precisando	ser	eliminadas	por	outros	tra-

tamentos	e	recursos	terapêuticos.

 
Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Liste	pelo	menos	cinco	procedimentos	que	devem	ser	realizados	durante	

o	atendimento	a	um	paciente	com	intoxicação	por	abuso	de	substâncias	

químicas.

Atividade 3

Atende ao Objetivo 3

Leia	os	 itens	a	seguir	e	 leve	suas	respostas	para	serem	discutidas	com	seu	

tutor	e	colegas	na	aula	prática	referente	a	esta	unidade	de	estudo.

a)	 Pesquise	por	que	algumas	substâncias	podem	levar	uma	pessoa	a	apre-

sentar	os	sintomas	que	você	estudou	neste	tema.
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b)	 Identifique	 quais	 seriam	 as	 substâncias	 que	mais	 frequentemente	 são	

causas	de	intoxicação	aguda.

c)	 Elabore	um	 roteiro	de	 atendimento	para	pessoas	 com	 intoxicação	por	

abuso	de	substâncias	químicas.

Informação sobre o próximo tema

O	próximo	tema	trará	informações	importantes	sobre	as	características	de	pa-

cientes	violentos	e	como	você	deverá	lidar	com	esse	tipo	de	indivíduo.	Até	lá!

Resumo

•	 As	condições	de	abuso	estão	envolvidas	com	a	utilização	de	drogas	e	ou-

tras	substâncias	em	que	o	paciente	apresenta	sinais	de	descompensação	

fisica	e	emocional.

•	 Geralmente,	 indivíduos	que	desenvolvem	quadros	de	intoxicação	estão	

sujeitos	 e/ou	 envolvidos	 com	 situações	 de:	 violência,	 comportamentos	

socialmente	pouco	aceitáveis,	agressividade	e	falta	de	julgamento	crítico	

sobre	as	situações	que	o	cercam.

•	 Indivíduos	com	intoxicação	por	abuso	de	substâncias	químicas	apresentam	

os	seguintes	sinais	clínicos:	movimentos	motores	lentos,	perda	de	consci-

ência,	diminuição	dos	sinais	vitais,	dificuldade	respiratória,	náuseas	e	vômi-

tos,	dificuldade	de	comunicação,	irritabilidade	e	suor	frio	e	pegajoso.

•	 É	preciso	evitar	que	parentes	e	amigos	tentem	dar	líquidos	para	os	pa-

cientes	com	intoxicação.

•	 No	atendimento	a	pacientes	com	intoxicação	por	substâncias	químicas:

 – mantenha	o	ambiente	calmo	e	seguro,	com	conforto	e	respeitando	a	

privacidade	do	paciente;

 – mantenha	o	carrinho	de	urgência	pronto	e	perto;

 – administre	as	medicações	rapidamente,	informando	ao	paciente	to-

dos	os	procedimentos	adotados;

 – observe	atentamente	todos	os	sinais	e	sintomas	relatados	pelo	paciente.
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Respostas das atividades

Atividade 1

a,	c,	d,	f.

Atividade 2

1.	 Deixar	o	carrinho	de	urgências	completo	perto	do	local	de	atendimento.

2.	 Administrar	as	medicações	o	mais	rápido	possível.

3.	 Observar	a	evolução	do	quadro,	como	a	presença	de	eliminações,	sinais	

vitais,	sintomas	etc

4.	 Manter	o	ambiente	calmo	e	seguro,	tendo	cuidado	para	que	o	paciente	

não	se	machuque.

5.	 Agir	com	calma	e	de	forma	rápida	e	segura.
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