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Resumo 
 

Inicialmente voltada para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis 

(IST) em usuários de drogas injetáveis (UDI), a Redução de Danos (RD) amplia suas 

ações buscando minimizar as consequências prejudiciais do uso de substâncias 

psicoativas. Com a Política para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras 

Drogas (2003), do Ministério da Saúde, a RD migra para o campo da saúde mental e 

se torna diretriz dos Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Outras Drogas 

(CAPS-AD). Considerando a importância desse tema para a prática do cuidado, a 

presente pesquisa teve o objetivo de investigar como os profissionais da equipe 

multidisciplinar do CAPS-AD de Santos/SP compreendem a RD e quais ações 

desenvolvem nessa perspectiva. Para o alcance dos objetivos foi realizada 

pesquisa-intervenção com produção de dados por meio da realização de dois grupos 

focais com 11 profissionais de 5 profissões/funções diferentes, atuantes há mais de 

1 ano no CAPS-AD do município e por meio dos relatos de experiência do autor 

como Acompanhante Terapêutico (AT) do serviço. Os dados produzidos foram 

analisados por meio da análise de conteúdo do tipo temática e as categorias 

construídas transformadas em capítulos divididos em dois grupos: implicações e 

contradições. A pesquisa indicou que a Redução de Danos é entendida pelos 

profissionais participantes da pesquisa como paradigma e como prática de cuidado 

em saúde, realizada por meio de ações voltadas para a autonomia e autocuidado 

dos usuários. No entanto, coexistem diferentes concepções de RD e diferentes 

práticas, mesclando posturas emancipatórias, que apostam na autonomia dos 

usuários, com posturas mais proibicionistas e ações pautadas pelo paradigma da 

abstinência, como os encaminhamentos às Comunidades Terapêuticas, as parcerias 

com os grupos de mútua ajuda e a medicamentalização. As diferentes perspectivas 

de RD refletem as divergências e disputas entre as políticas de drogas, as 

concepções científicas e as demais forças que atravessam e influenciam o modo 

como a sociedade aborda a questão das drogas, que se atualizam na prática dos 

profissionais do CAPS-AD. A pesquisa indica que se faz necessário o 

aprofundamento da reflexão em equipe da perspectiva de redução de danos 

adotada, levando em consideração os usuários e os contextos em que as ações se 



 
 

inserem, de modo a trabalhar com as contradições e enriquecer a prática de 

cuidado.       

Palavras-chave: Redução de Danos; Abuso de Drogas; Equipe Interdisciplinar de 

Saúde; Saúde Mental. 

 



 
 

Abstract 

 

Concerned initially with the prevention of sexually transmitted infections (STI) in 

injectable drug users (IDUs), Harm Reduction (HR) amplifies its actions in order to 

minimize the harmful consequences of the psychoactive substances use. With the 

Health Ministry’s Integral Care Policyto Users of Alcohol and Other Drugs (2003), HR 

migrates to the field of mental health and becomes a guideline of the Psychosocial 

Care Centers - Alcohol and Other Drugs (CAPS-AD). Considering the importance of 

this topic for the practice of care, the present research aimed to investigate how the 

CAPS-AD from Santos / SP professionals of the multidisciplinary team understand 

HR and what actions they develop in this perspective. In order to reach the goals, 

intervention research was conducted with data production through the 

implementation of two focus groups with 11 professionals from 5 different careers / 

functions, active for more than 1 year in CAPS-AD of the municipality and through 

the reports of the author's experienceas Therapeutic Accompanist (TA) of the work. 

The data produced were analyzed by the content analysis of the thematic type and 

the constructed categories transformed into chapters divided into two groups: 

implications and contradictions. The research indicated that Harm Reduction 

isunderstood by its professionals participating as a paradigm and as a practice of 

health care, which was carried out through actions aiming to the autonomy and self-

care of users. However, different conceptions of HR and different practices co-exist, 

mixing emancipatory postures, which betting on the autonomy of users, with more 

prohibitionist positions and actions guided by the abstinence paradigm, such as 

referrals to Therapeutic Communities, partnerships with groups of mutual help and 

medication. The different perspectives of HR reflect the divergences and disputes 

among drug policies, scientific conceptions and other forces that cross and influence 

the way society approaches the drugs issue, which are being updated in the practice 

of CAPS-AD professionals. The research indicates that it is necessary the team 

further consideration discussion from the perspective of the Harm Reduction 

adopted, taking into account the users and the contexts in which the actions insert in 

order to work with the contradictions and enhance the care practice. 



 
 

Keywords: Harm Reduction; Substance-Related Disorders; Patient Care Team; 

Mental Health Services; Mental Health. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

A presente pesquisa é fruto da inquietação da minha experiência na saúde 

mental, mais especificamente no campo de álcool e outras drogas. Essa experiência 

teve início no estágio obrigatório, ainda na graduação em Psicologia, realizado no 

Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas (CAPS-AD) do município 

de São Vicente-SP, por meio de contrato com a prefeitura, com carga horária de 30 

horas semanais durante dois anos (2010-2011). Esse regime estendido de estágio 

me proporcionou uma ampla e rica experiência na área, além de despertar uma 

militância, muito presente e forte na saúde mental.  

Essa experiência de estágio proporcionou meu primeiro contrato temporário 

de trabalho, depois de formado, com a Prefeitura Municipal de Santos-SP, como 

Acompanhante Terapêutico (AT) no CAPS-AD do município (2012-2013). Em uma 

rede com mais recursos que a anterior, tive a experiência com uma articulação mais 

ampliada de cuidado. Terminado o contrato e após um período em outras 

experiências, meu desejo, e para minha felicidade, o desejo da gestão, dos 

profissionais e usuários, me fizeram retornar ao CAPS-AD de Santos como 

Acompanhante Terapêutico, em 2014, dessa vez em regime estatutário, onde me 

mantenho até o presente momento.  

Ao longo dessas experiências, ainda em curso, seus desafios e 

possibilidades, em redes com poucos investimentos, e em uma prática pautada no 

vínculo com os usuários, um tema que sempre me despertou interesse e 

curiosidade, e que perpassa as diversas questões envolvidas no cuidado às pessoas 

em uso prejudicial de drogas, foi a redução de danos (RD). Desde meu início no 

estágio no CAPS-AD de São Vicente ouvia menções dos profissionais à redução de 

danos, mas sempre de forma vaga e pouco clara. Mesmo assim, despertou-me a 

atenção, o entendimento de que a RD era uma alternativa a compreensão moral, 

que me incomodava, da questão das drogas. Não me fazia sentido atuar somente na 

perspectiva de mudança e combate de um suposto “mau” comportamento. Já, as 

Comunidades Terapêuticas, como instituições manicomiais parceiras ao CAPS-AD, 

só apareceram como questão a ser enfrentada diretamente na minha prática, em 

Santos. Portanto, a redução de danos sinalizava uma postura ética-clínica e política, 
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aliada a proposta de desinstitucionalização da reforma psiquiátrica, que me 

interessava, e da qual eu passei a me aproximar para sustentar minha prática.  

Foi assim que, passada a angústia da busca por iniciar uma carreira 

profissional, tentando aliar desejo e oportunidade, proporcionada com a estabilidade 

do meu atual vínculo com a Prefeitura de Santos, pude enfim levar adiante o projeto 

de aprofundar meu conhecimento no campo de atenção ao uso prejudicial de álcool 

e outras drogas. Com o Mestrado Profissional da Unifesp, universidade da qual eu já 

tinha proximidade no CAPS-AD, por meio de eventos, dos estagiários e residentes, 

além de pesquisas e projetos no serviço, pude concretizar o projeto de pesquisar 

mais a fundo o tema da redução de danos em sua interface com a saúde mental e o 

Centro de Atenção Psicossocial, CAPS-AD. 

O presente trabalho é fruto dessa pesquisa, que realizei como uma pesquisa-

intervenção, resgatando o meu desejo de debater o tema da redução de danos com 

a equipe, buscando compreender e problematizar o assunto na prática dos 

profissionais do CAPS-AD. No entanto, o desafio de pesquisar a equipe e o serviço 

em que trabalho, me exigiu o exercício de implicação crítica com o tema da pesquisa 

e com o processo de pesquisa, o que é o eixo da narrativa apresentada. Portanto, 

essa pesquisa é um diálogo da produção da equipe com a minha experiência no 

serviço e a produção científica na área.  

De modo geral, a pesquisa se justifica pelo desconhecimento ou divergência 

do entendimento da perspectiva da Redução de Danos (RD) por parte dos 

profissionais no cuidado às pessoas com problemas decorrentes do uso prejudicial 

e/ou dependência de drogas (Souza, 2013); em razão do atraso histórico em 

políticas públicas para a área (Brasil, 2003a); pelo desafio do cuidado às pessoas 

com problemas decorrentes do uso prejudicial e/ou dependência de drogas no 

âmbito da Reforma Sanitária e Reforma Psiquiátrica, buscando superar o modelo 

manicomial; em razão dos retrocessos na área: o foco na abstinência e o aumento 

dos investimentos nas Comunidades Terapêuticas, instituições de inspiração 

manicomial; pelo amplo debate público e cobertura midiática do tema das drogas, 

notadamente do crack, como “epidemia”, sugerindo medidas violadoras de direitos, 

como as internações compulsórias, na contramão dos avanços da Reforma 

Psiquiátrica.   
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No entanto, foram as questões mobilizadas em minha prática no CAPS-AD de 

Santos que determinaram a opção por pesquisar a RD, entre elas: o desafio da 

superação da lógica de cuidado baseado na abstinência/internação; a diversidade 

de entendimentos sobre a concepção da Redução de Danos; o desafio de cuidar do 

sujeito em sua integralidade; a dificuldade de assistência às pessoas com problemas 

com drogas que não acessam ou não se vinculam ao sistema de saúde; e a 

necessidade de ações em saúde atentas à diversidade e singularidade das pessoas 

que fazem uso abusivo de drogas.   

Procurei assim também, contribuir na ampliação das produções sobre o 

cuidado às pessoas com necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e 

outras drogas, apresentando experiências e discussões sobre essa prática no 

campo da atenção psicossocial. Com a pesquisa inserida no Mestrado Profissional, 

também me propus a produzir conhecimento a partir da problematização da minha 

própria prática, para a transformação e inovação no campo pesquisado.  

O presente texto, que apresenta a produção desenvolvida na pesquisa, está 

organizado da seguinte forma: inicio com uma revisão teórica, em uma pequena 

introdução sobre o tema das drogas, seguido de uma breve apresentação da 

perspectiva do proibicionismo e sua guerra às drogas, e do paradigma da 

abstinência, em suas divergências à proposta da redução de danos como um novo 

paradigma na questão das drogas. Depois, resgato em síntese, as políticas sobre 

drogas brasileiras, tanto na área da segurança, quanto na área da saúde, mostrando 

a diferenciação de um período inicial em que a questão das drogas estava por conta 

da segurança e da repressão, negligenciando seu impacto na saúde pública, para 

um período de reforma sanitária e reforma psiquiátrica que impactou o campo da 

atenção ao uso prejudicial de álcool e outras drogas, mas que só mais tardiamente 

avançou para uma política nacional de saúde específica para a área. Finalizando a 

revisão teórica, apresento o início da redução de danos no campo da prevenção às 

doenças sexualmente transmissíveis, as transformações de suas práticas com as 

mudanças culturais no uso de drogas e as divergências entre as concepções 

científicas, a sua efetivação como estratégia de saúde pública e diretriz dos CAPS-

AD, e ainda, como um paradigma inovador na abordagem da questão das drogas. 
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Em seguida, passo para a pesquisa de campo, apresentando o serviço 

pesquisado, o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas (CAPS-AD) 

de Santos-SP, a equipe multidisciplinar do serviço e a organização de suas ações, 

para na sequência, apresentar o método de pesquisa realizado e os procedimentos 

de produção dos dados, os grupos focais com a equipe multidisciplinar e os meus 

diários de pesquisa. 

A partir de então, apresento os resultados e discussão da pesquisa, divididos 

em duas partes: implicações e contradições. As implicações se referem ao debate 

nos diversos âmbitos de abrangência da RD problematizados pela equipe: ética, 

clínica e política. Já a parte das contradições, introduzida pelos relatos de minha 

experiência, apresentam as propostas desenvolvidas no CAPS-AD que entendo 

serem contrárias à lógica da redução de danos, e que não foram tematizadas pelos 

participantes da equipe.    

Por fim, apresento as conclusões, tentando colocar em perspectiva a revisão 

histórica das políticas, em suas disputas e contradições, com os resultados obtidos 

na pesquisa, fazendo ver que essas mesmas disputas e contradições se re-

produzem e atualizam na prática desenvolvida pela equipe multidisciplinar no CAPS-

AD.  

Ainda, no apêndice 1 está a produção técnica resultante da pesquisa, como 

parte obrigatória do Mestrado Profissional, em que proponho uma intervenção em 

formato de roda de conversa nos diversos serviços da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) e do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) do município, 

para debater a redução de danos com os profissionais que atuam diretamente na 

atenção às pessoas com problemas decorrentes do uso de substâncias psicoativas.     

Boa leitura! 

  



5 
 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

O tema das drogas tem ganhado amplo espaço nas mídias e no debate 

público na atualidade, principalmente com o advento do crack. Retratado pela mídia 

como uma grave epidemia, o fenômeno do uso de crack tem incitado respostas 

igualmente urgentes, impossibilitando o debate democrático por parte dos diversos 

atores interessados na questão. Nesse cenário, emergem ações autoritárias, como 

as internações sem o consentimento dos usuários, ocorridas nas chamadas 

cracolândias, gerando mais violência travestida de cuidado contra essa população, 

reeditando as ações higienistas do século XIX. (Gomes, Capponi, 2011).  

É sob a perspectiva da dependência química, entendida como dependência a 

uma substância, desconsiderando os demais fatores envolvidos, como a 

subjetividade da pessoa, o meio social, cultural, entre outros, que emergem os ideais 

de internação como modelo de tratamento e de abstinência como único objetivo 

terapêutico possível (Delgado, 2016).  

Como alternativa a esse modelo, a Redução de Danos (RD) questiona o ideal 

da abstinência, sem negar sua importância e possibilidade para algumas pessoas. 

Iniciada na base da oferta e troca de insumos para usuários de drogas injetáveis 

(UDI), a RD se efetivou na aceitação dos usuários por um tipo de cuidado inclusivo. 

O seu fundamento está no objetivo de possibilitar o acesso dos usuários ao sistema 

de saúde por meio do reconhecimento do direito de escolha, da responsabilidade 

individual e da inserção em diferentes dispositivos da comunidade, possibilitado pela 

flexibilização dos métodos e da criação de novos recursos de trabalho. A potência 

da RD está na inclusão dos usuários na elaboração das próprias intervenções, 

possibilitada pelo vínculo com os agentes de saúde (Simões et al., 2016).    

 A Redução de Danos constitui um conjunto de práticas e saberes que não se 

reduzem a medidas pragmáticas, assim como não possui uma definição única, 

podendo abranger práticas muito diferentes entre si. Com a incorporação da RD 

como política pública de saúde, observam-se contribuições de diferentes campos do 

saber e diferentes práticas que ampliam a discussão a respeito do consumo de 

drogas e do próprio conceito de redução de danos (Simões et al., 2016).  
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As ações de RD devem ser realizadas por toda a equipe de saúde, em 

conjunto com o usuário, constituindo uma prática interdisciplinar. No entanto, há 

resistência dos profissionais em saúde às suas propostas. Um dos motivos dessa 

resistência é a hegemonia do modelo proibicionista propagado pelos Estados 

Unidos, com ênfase na proibição e nos riscos advindos das drogas, modelo que tem 

se mostrado ineficaz diante do aumento mundial do consumo de drogas (Souza, 

2013). 

Pioneira na reforma psiquiátrica brasileira foi a cidade de Santos que abrigou 

a primeira experiência de desconstrução de um aparato manicomial e construção de 

uma rede substitutiva em saúde mental (Hirdes, 2009). Não coincidentemente, 

também foi em Santos, no mesmo ano de 1989, que ocorreram as primeiras ações 

de redução de danos como política pública municipal, com a troca de seringas para 

usuários de drogas injetáveis. Em um momento atual muito diferente, com um 

desinvestimento e sucateamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do 

município, a pesquisa foi motivada pela atuação do autor como Acompanhante 

Terapêutico (AT), formado em Psicologia, há mais de quatro anos no CAPS-AD de 

Santos, e pela defesa do fortalecimento de um cuidado em saúde de caráter público 

e universal e em respeito aos direitos humanos.  

No entanto, com os retrocessos ocorridos nas políticas públicas federais, 

durante a pesquisa, com a inclusão dos hospitais psiquiátricos na RAPS, e com a 

incorporação do modelo da abstinência e o fortalecimento da parceria com as 

Comunidades Terapêuticas, com o realinhamento da Política Nacional sobre 

Drogas, a pesquisa foi deslocada do lugar que ocupava inicialmente e jogada ‘contra 

a maré’ atual, precisando inclusive ser revista em seus apontamentos sobre as 

políticas, mesmo ainda sem maiores repercussões dos impactos dessas mudanças. 

Entretanto, esse revés aumentou a importância e urgência de se discutir políticas de 

cuidado mais inclusivas no campo das drogas.     

Nesse cenário de disputa, em uma rede substitutiva de saúde mental ainda 

em construção, o CAPS-AD, voltado para as pessoas com problemas decorrentes 

do uso prejudicial de álcool e outras drogas, tem como um de seus desafios a 

incorporação da concepção da redução de danos como racionalidade de suas 

práticas (Alves, Lima, 2013). Nesse sentido, a presente pesquisa-intervenção, teve 
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como objetivo discutir a Redução de Danos (RD) junto com a equipe multidisciplinar 

do CAPS-AD de Santos.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Nessa parte do trabalho, apresento uma breve contextualização do tema das 

drogas, da história das políticas brasileiras sobre drogas, e do debate científico em 

torno da Redução de Danos, de modo a possibilitar uma compreensão do cenário 

atual em que se insere a pesquisa.  

 

3.1 Consumo de drogas 

 

Não há relatos de povos e culturas na história da humanidade em que não 

houvesse consumo de substâncias que provocam alterações psíquicas e 

comportamentais. O uso de drogas está atrelado aos mais variados fins e também 

sempre esteve presente nas mais diversas religiões. O uso religioso tem o intuito de 

propiciar uma experiência de religação, em rituais e contextos culturais específicos. 

O consumo de drogas também está ligado à alegria de viver como observado em 

diversas festividades atuais, e continuará fazendo parte da humanidade e da vida 

das pessoas (Macrae, 2001).  

A licitude e ilicitude das substâncias psicoativas estão relacionadas às 

injunções de cada contexto e momento histórico (Fonseca, Bastos, 2005). Uma 

mesma droga pode ser ilícita em determinado local ou contexto e lícita em outro, ou 

mesmo lícita em determinado local em um momento histórico, e ilícita em outro, no 

mesmo local. Para Macrae e Gorgulho (2003), atualmente, existe uma diferenciação 

arbitrária entre as drogas consideradas lícitas e as considerada ilícitas.  

Assim como são diversas as razões para o uso de drogas, são diversas as 

formas que as sociedades avaliaram esse uso na história (Machado, Boarini, 2013). 

O consumo de substâncias psicoativas sempre esteve sob regulação social. Nas 

civilizações antigas a regulação do uso de determinadas substâncias era 

determinada por normas e convenções compartilhadas socialmente, em seus 

contextos socioculturais. A partir da industrialização, no século XIX, e do isolamento 

dos princípios ativos das substâncias psicoativas, houve uma expansão do consumo 

com finalidade terapêutica e recreativa. Essa expansão enfraqueceu a possibilidade 
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de regulação social do consumo dessas substâncias e trouxe um conjunto de 

questões sociais e de saúde atrelados. Com a ausência de um padrão cultural para 

o consumo, se fez necessário a regulação do Estado por meio da formulação e 

implementação de políticas públicas (Alves, 2009). 

As políticas públicas para os problemas relacionados ao uso de drogas lícitas 

e ilícitas no Brasil têm como objetivo declarado enfrentar o impacto na saúde pública 

decorrente de internações, atendimentos de emergência, entre outros, e enfrentar a 

influência do uso e do tráfico de drogas em fatores como: violência, mortes, 

problemas familiares e afetivos. O abuso de drogas pode trazer também prejuízos 

aos usuários nas áreas: afetiva, educativa, produtiva, econômica, na saúde e nas 

relações sociais (Souza, Kantorski, 2007). 

Alves (2009) identifica dois principais posicionamentos políticos para o 

enfrentamento das questões relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas: o 

proibicionismo e a redução de danos. Essas distintas propostas políticas têm 

fomentado um amplo debate sobre o tema e sobre o modelo de atenção à saúde 

das pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas.    

 

3.1.1 O Proibicionismo e a Guerra às Drogas 

 

O proibicionismo tem origem nos Estados Unidos da América, no início do 

século XIX, diante do crescimento da industrialização e do consumo de bebidas 

alcoólicas. Com esta lógica disseminada e com o apoio de segmentos da sociedade, 

foi instituída a Lei Seca, que tornou o álcool proibido naquele país, de 1920 a 1932. 

Os próprios Estados Unidos também lideraram a campanha internacional de “Guerra 

às drogas” para a repressão ao comércio internacional do ópio e de outras drogas 

de abuso. Foram realizados diversos eventos internacionais e firmadas convenções 

proibicionistas entre as nações, tornando esse discurso hegemônico no mundo 

(Alves, 2009).    

Apesar do empenho norte-americano em difundir o proibicionismo, 

convergências locais nessa direção fizeram da proibição um fenômeno global. Uma 

conjunção de fatores contribuiu para isso: a radicalização política do puritanismo 
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norte-americano, o interesse da nascente indústria farmacêutica pela monopolização 

das drogas, os conflitos geopolíticos e as elites assustadas com a desordem urbana 

(Fiore, 2012).  

A Organização das Nações Unidas (ONU) também favoreceu a afirmação das 

políticas públicas proibicionistas em seus estados-membros. A Comissão de 

Narcóticos (CDN) da ONU realizou três Convenções-Irmãs que tiveram como 

objetivo o combate as drogas, e uma Sessão Especial da Assembleia Geral 

(UNGASS) que estabeleceu a meta de erradicar a produção de drogas ilícitas e 

assim suprimir o consumo de drogas no mundo (Alves, 2009).   

Fonseca e Bastos (2005) ressaltam o ‘status incomum’ das políticas sobre 

drogas, no que se refere a esse acordo internacional ‘fechado’ na área da saúde, 

que impossibilita a flexibilidade das respostas das comunidades nacionais.  

Os Estados Unidos, seguindo seus interesses, também são os patrocinadores 

da militarização para o combate as drogas. Essa militarização trouxe ganhos 

geopolíticos ao país, mas também é responsável por ataques aos direitos humanos, 

à democracia e ao meio ambiente, principalmente nos países pobres da Ásia e da 

América do Sul (Alarcon et al., 2012).   

Neste cenário de guerra, as favelas e as periferias se tornam lugares 

estratégicos para o mercado de drogas que se utiliza dos jovens pobres para o 

tráfico. As disputas de facções por pontos de venda e o enfrentamento com a polícia 

agregou o mercado de armas ao mercado de drogas, produzindo o que Passos e 

Souza (2011) chamam de “ciclo global de guerras”. 

A guerra às drogas funciona como exercício de controle social e de ampliação 

da economia neoliberal: “A economia neoliberal se fortalece através da 

intensificação de uma economia bélica, já que a lógica de guerras às drogas e a 

lógica de consumo não são lógicas opostas, elas se alimentam e se fortalecem 

mutuamente” (Passos, Souza, 2011, p. 155).  

Essa estratégia bélica e econômica exclui o problema da produção da 

subjetividade consumista, que investe na produção desejante como motor da 

economia. As drogas se agenciam a uma rede ampla de produção de subjetividade 
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que: “[...] permitem acessar de modo prático, rápido e de qualquer lugar a rede de 

produção de subjetividade consumista” (Passos, Souza, 2011, p. 155).    

Ao centralizar os esforços em combater a produção de drogas, a força policial 

e militar assume a função de controle social dos mais pobres, responsabilizando as 

favelas e os países periféricos por um mercado que segue a lógica do consumo 

desenvolvido pelos países do primeiro mundo (Passos, Souza, 2011).  

A vinculação do tema das drogas à pasta da justiça no Brasil está 

intimamente ligada ao controle da população negra e ao homicídio e 

encarceramento de pessoas negras. Representante do racismo estrutural, a Política 

de Drogas legitima o encarceramento e as mortes relacionadas ao comércio e ao 

uso de substâncias psicoativas, em sua maioria de pessoas negras. Desse modo, a 

guerra às drogas no Brasil se constitui em uma guerra contra a população negra 

(Ribeiro, 2017).   

No Brasil, forças antidemocráticas, justificando a defesa da democracia e o 

combate às drogas, constituíram uma rede bélica de repressão à democracia, a que 

Passos e Souza (2011) chamam de “Estado de Guerra” dentro do próprio “Estado 

Democrático de Direito”, apoiado transnacionalmente no eixo drogas e no eixo 

terrorismo. “O exercício de poder gerado no embate entre forças democráticas e 

forças totalitárias constituiu um jogo de contradições entre uma Constituição que 

garante direito a liberdades individuais e uma lei do Direito Penal que impede que as 

pessoas usem certas substâncias” (Passos, Souza, 2011, p. 156).  

Perduca (2005) avalia que as leis e políticas proibicionistas fracassaram. A 

proibição não só não alcançou seu objetivo de livrar o mundo das drogas, como sob 

esse enfoque ocorreu o aumento do número de usuários e dependentes e o início do 

uso em idades mais precoces, a disseminação do HIV/AIDS em usuários de drogas 

injetáveis, o crescimento das narcomáfias, o aumento do gasto com a militarização 

da polícia, a sobrecarga da justiça e das prisões, entre outros. O autor destaca 

ainda, que para além da ineficácia da proibição, está a questão da violação dos 

direitos humanos contidos nesta ideologia.   

Em 2006, ocorreu ainda uma terceira Sessão Especial da Assembleia Geral 

das Nações Unidas (UNGASS) em Nova Iorque. Nessa reunião foi apresentado um 
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Documento Final que havia sido pré-negociado, com a ausência de grande número 

de Estados membros da ONU e sem a participação dos observadores da sociedade 

civil. Segundo o relatório do Consórcio Internacional sobre Políticas de Drogas 

(IDPC, 2016), apesar do documento final não ter proposto uma grande 

transformação nas políticas públicas, a reunião forneceu a indicação mais clara de 

que o consenso global sobre a política de drogas está rompido. O documento faz 

referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aos programas de 

troca de seringas, à terapia medicamentosa assistida, e inclui a necessidade de 

integrar a perspectiva de gênero e de medidas alternativas ou adicionais à 

condenação ou à punição. Por outro lado, o documento não reconhece a falta de 

progressos por meio do controle internacional de drogas e reafirma a meta de “uma 

sociedade livre do abuso de drogas”. Também não reconhece os pedidos de 

abolição da pena de morte, nem a realidade da regulação da cannabis em alguns 

países, assim como não faz menção explícita a “redução de danos”. No entanto, a 

declaração dos países no evento deixou claro que não houve consenso em 

questões fundamentais como: pena de morte, descriminalização, mercados e 

desenvolvimento, regulamentados. Apesar do encontro não ter decretado o fim da 

guerra às drogas, os debates constituíram um marco importante para a próxima 

revisão.      

 Os desdobramentos do proibicionismo vão para além das legislações 

nacionais, modulando todo o entendimento contemporâneo a respeito das 

substâncias psicoativas, estabelecido em critérios arbitrários que definiram e 

diferenciaram drogas legais e ilegais, marcando decisivamente o fenômeno das 

drogas na atualidade (Fiore, 2012). 

 

3.1.2 O Paradigma da abstinência 

 

Às políticas antidrogas correspondem dispositivos de reprodução do 

paradigma da abstinência, articulando justiça, psiquiatria e moral religiosa no 

tratamento aos usuários de drogas. O paradigma da abstinência não se refere a uma 

direção clínica possível, mas a “[...] uma rede de instituições que define uma 

governabilidade das políticas de drogas e que se exerce de forma coercitiva na 
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medida em que faz da abstinência a única direção de tratamento possível, 

submetendo o campo da saúde ao poder jurídico, psiquiátrico e religioso” (Passos, 

Souza, 2011, p. 157).  

É na disputa pela gestão do criminoso que “[...] o usuário de drogas ora se vê 

perante o poder da criminologia, ora diante do poder da psiquiatria; ora encarcerado 

na prisão, ora internado no hospício” (Passos, Souza, 2011, p. 157). Para os 

autores, ainda a moral religiosa se junta à psiquiatria, voltada para a doença mental, 

e a justiça, voltada para a delinquência, associando, por sua vez, o prazer ao mal. 

Também produzindo encarceramento nas Comunidades Terapêuticas, moral cristã, 

justiça e psiquiatria formam uma rede de instituições que tem por finalidade comum 

a abstinência.   

Alarcon et al. (2012), referem-se ao modelo de doença como modelo 

biomédico, que teve no paradigma unicausal (predominantemente biológico), e no 

conceito negativo de saúde, como ausência de doença, anterior ao SUS, fatores que 

contribuíram para o tratamento visando exclusivamente à abstinência. O tratamento 

com foco na abstinência, apontam os autores, está de acordo com o discurso 

jurídico-político de “erradicação” das drogas, entendida como perigo a saúde e a 

segurança dos indivíduos e da população, e com as intervenções religiosas 

baseadas nas idéias puritanas norte-americanas.   

O tratamento ofertado nesse modelo tem caráter de “alta exigência”, 

intolerante a qualquer tipo de uso, sem distinção entre uso ocasional, abusivo ou 

prejudicial e dependente, exigindo abstinência permanente desde a admissão no 

tratamento. A atenção à saúde caracteriza-se por intervenções autoritárias, que 

incluem recriminação a episódios de “recaídas”. Esses modelos impactam na 

garantia dos direitos sociais e na cidadania das pessoas, dentre eles, o de livre 

acesso aos serviços de saúde e também, o próprio direito ao uso de drogas (Alves, 

2009).   

No entanto, mesmo com a hegemonia mundial proibicionista, emergiu na 

Europa um enfoque político contra-hegemônico denominado redução de danos 

(RD). Entendendo que o consumo de drogas sempre estará presente na 

humanidade, e assim, deixando de lado o ideal de um mundo livre de drogas, as 
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estratégias da RD têm como objetivo reduzir os danos relacionados às drogas, tanto 

para usuários quanto para a sociedade em geral (Alves, 2009).  

 

3.2 As Políticas sobre drogas do Brasil 

 

O debate em relação às drogas no Brasil tem se constituído pelos discursos 

científicos de duas formas: ora como questão de segurança pública, voltada ao 

narcotráfico e à repressão da oferta; ora como questão de saúde pública, voltada 

para a repressão da demanda e à redução de danos (Garcia et al., 2008).  As 

políticas brasileiras sobre drogas refletem o embate entre essas lógicas com a 

Política Nacional Sobre Drogas, instituída pela Secretaria Nacional Antidrogas 

(SENAD), em 2002, e a Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Drogas, 

do Ministério da Saúde, de 2003.  

As políticas com estratégias voltadas para o combate à oferta de drogas têm 

como foco a destruição das plantações, a repressão da produção e do tráfico, o 

combate à lavagem de dinheiro e o controle e fiscalização da produção, 

comercialização e do uso de drogas. As estratégias voltadas para a redução da 

demanda procuram diminuir o consumo, adiar seu início e tratar os dependentes 

com o objetivo da abstinência. Já a redução de danos (RD) compõe “[...] um 

conjunto de medidas em saúde que tem a finalidade de minimizar as conseqüências 

adversas do uso/abuso de drogas” (Nardi, Rigoni, 2005, p. 274). Essa estratégia 

respeita a liberdade de escolha do usuário, afirmando a responsabilidade de cada 

indivíduo frente ao seu uso de drogas e seu tratamento, possibilitando que cada um 

faça suas escolhas de acordo com seu julgamento (Nardi, Rigoni, 2005). Para 

Garcia et al. (2008), a contradição entre essas políticas demonstra os múltiplos 

interesses dos atores envolvidos: governo, produtores, usuários, especialistas, entre 

outros.  

Para Morera et al. (2015), as pretensões da política internacional de encontrar 

um equilíbrio entre o combate à oferta e a redução da demanda não têm se 

realizado. O que tem acontecido é um grande investimento dos governos na 
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repressão da oferta, sem muito sucesso, enquanto a redução da demanda tem sido 

pouco valorizada. 

Em relação aos usuários, Morera et al. (2015), apontam pesquisas que 

demonstram um discurso que generaliza a repressão contra os consumidores e 

outro que propõe estratégias de atendimento integral a usuários, familiares e 

população geral. Os autores avaliam que a penalização e a criminalização dos 

usuários não têm reduzido o consumo nem amenizado as conseqüências do abuso 

e da dependência de drogas, e consideram que as políticas que buscam minimizar o 

dano potencial do uso de drogas devem sair do discurso e das leis e serem 

colocadas em prática. 

 

3.2.1 As Políticas na área da segurança e a Política Nacional sobre   

Drogas 

 

Até a década de 1920 não havia nenhuma regulamentação no Brasil sobre as 

drogas ilícitas. A partir desse período tem início o controle sobre as drogas no país, 

que levou a uma lei que restringia o consumo e previa punição dos usuários que não 

se submetessem às recomendações médicas. A Fiscalização de Entorpecentes foi 

regulamentada em 1938 com o Decreto-Lei n° 891/38, que também estabeleceu a 

medida obrigatória de internação em hospital psiquiátrico para os toxicômanos 

(Brasil, 1938). Este Decreto-Lei foi incorporado ao Código Penal em 1941. Este 

Código Penal criminalizava o consumo de drogas consideradas ilegais, indo ao 

encontro da preocupação do governo Getúlio Vargas de controlar os desvios dos 

trabalhadores. Assim, a abstinência passa a ser considerada como o ideal de 

segurança pública (Machado, Boarini, 2013).  

A partir da década de 1960, as políticas concentraram-se no campo jurídico e 

médico para a redução da oferta de drogas. Prevaleceram ações repressivas de 

controle ao tráfico e ao consumo de drogas, encarcerando traficantes e usuários 

(Garcia, et al., 2008).  

A Lei n° 6.368 de 1976 se manteve em vigor ao longo de três décadas com o 

objetivo de prevenir e reprimir o tráfico e o uso de substâncias entorpecentes (Brasil, 
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1976). Esta lei tirou a anterior compulsoriedade do tratamento com internação 

hospitalar, mas por outro lado incentivou a medicalização dos usuários de drogas. 

Durante todo esse período do século XX a questão das drogas esteve mais ligada à 

segurança pública e à repressão do que à saúde e a prevenção (Machado, Boarini, 

2013).  

Em 1970 foi criado o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e 

Repressão, vinculado ao Ministério da Justiça. Na década de 1980, foram criados os 

Conselhos de Entorpecentes (federal, estatuais e municipais), que contribuíram com 

as iniciativas focadas na repressão e abstinência (Garcia, et al., 2008).  

Na década de 1990, o governo implementou o Sistema Nacional Antidrogas 

(SISNAD) e a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD). Inicialmente vinculada ao 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, desde 2011 está 

no Ministério da Justiça. A criação desta secretaria teve como objetivo demonstrar à 

comunidade internacional a prioridade dada pelo governo ao combate às drogas 

(Garcia, et al., 2008). Em 1998, o antigo conselho é substituído pelo Conselho 

Nacional Antidrogas (CONAD). Alarcon et al. (2012), consideram que com a criação 

da SENAD, o governo brasileiro conclui a construção de uma política pública mais 

alinhada ao proibicionismo. 

A Lei nº 10.409, Brasil (2002a), revogada pela lei 11.343, Brasil (2006), faz a 

primeira menção à redução de danos na legislação brasileira sobre drogas. Nela, o 

tratamento ao dependente é estabelecido como de caráter multiprofissional com 

assistência familiar.  

Em 2002, a SENAD institui a Política Nacional Antidrogas (PNAD). Para além 

da repressão, a SENAD, amplia suas atribuições para a prevenção, tratamento e 

reinserção social dos usuários de drogas, abrangendo competências também da 

área da Saúde, da Educação, da Assistência Social entre outras (Garcia, et al., 

2008). 

A Política Nacional Antidrogas baseia-se em cinco eixos: prevenção; 

tratamento, recuperação e reinserção social; redução dos danos sociais e à saúde; 

redução da oferta; estudos, pesquisas e avaliações (Brasil, 2003a).  
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Souza e Kantorski (2007) destacam que essa política preconiza diferenciar 

usuário, pessoa em uso indevido, dependente e traficante de drogas, assim como 

reconhece o direito das pessoas que fazem uso indevido de drogas de receber 

tratamento adequado e de estarem livres de discriminação. No entanto, as autoras 

apontam a contradição da política em exigir a não discriminação aos usuários e 

dependentes, ao mesmo tempo em que se baseia na repressão e criminalização do 

uso de drogas, associando usuários de drogas à atividade criminosa, e desse modo 

induzindo ao julgamento moral das pessoas que optam pelo uso de drogas ilícitas.  

Apesar de priorizar o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, a Política 

culpabiliza os usuários quanto às atividades das organizações criminosas ligadas ao 

narcotráfico, dando invisibilidade às lideranças criminosas do alto escalão (Souza, 

Kantorski, 2007). 

Essa Política prioriza abordagens repressivas de erradicação das drogas 

ilícitas e almeja a redução da demanda, a redução da oferta e a redução de danos. 

No entanto, as autoras questionam essa associação, já que a redução da oferta e a 

redução da demanda se baseiam em abordagens repressivas, enquanto a redução 

de danos se baseia na liberdade de escolha dos indivíduos, livre de julgamento 

moral. Desse modo, os pressupostos da política não deixam clara a concepção de 

redução de danos adotada (Souza, Kantorski, 2007). 

A nomenclatura “antidrogas”, expressa a centralidade da Política Nacional no 

combate às drogas, em detrimento à “pessoa humana”. Logo, a política antidrogas 

brasileira alinha-se às medidas repressivas de combate às drogas encampadas 

pelos Estados Unidos da América com forte influência internacional. Somente em 

2004, a SENAD inicia um efetivo debate da Política Nacional Antidrogas com a 

comunidade científica e a sociedade civil, o que promove seu realinhamento e a 

mudança de denominação para Política Nacional Sobre Drogas (Garcia, et al., 

2008).  

A legislação sobre drogas se realinha com a Política Nacional, com a lei nº 

11.343 de 2006, que revoga as leis anteriores sobre drogas e reafirma o 

compromisso com o proibicionismo, englobando a redução de danos à legislação 

proibicionista (Alarcon et al., 2012). A repressão à produção e ao tráfico de drogas é 

acentuada, com a definição de novos crimes e o aumento das penas, por outro lado, 
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a lei diferencia a condição de usuário e de dependente de drogas, amplia as ações 

de prevenção, de atenção à saúde e de reinserção social (Alves, 2009). Embora o 

tratamento deixe de ser obrigatório, a lei não descriminaliza nenhuma droga, 

mantendo o porte de drogas como crime, agora sujeito às medidas socioeducativas, 

não privativas de liberdade (Alarcon et al., 2012).  

Nessa lei a redução de danos aparece de forma transversal e abarca 

prevenção e atenção. A prevenção é orientada para a redução dos fatores de 

vulnerabilidade e para o fortalecimento dos fatores de proteção, e a atenção aos 

usuários e familiares tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida e a redução 

dos riscos e danos do uso abusivo de drogas, além da reinserção social dos sujeitos 

(Alves, 2009). No entanto, Alarcon et al. (2012) destacam que essas medidas 

tiveram o propósito de aproximar as diferenças entre o setor de segurança e o de 

saúde, o que acabou por amenizar a lógica ampliada da redução de danos como 

contrária ao proibicionismo, tornando-a parte da nova legislação sobre drogas 

(Alarcon et al., 2012).  

A mesma lei também institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas com o objetivo estratégico de manter as atividades de prevenção, 

tratamento, reinserção social, assim como de repressão ao tráfico, alinhadas à 

Política Nacional sobre Drogas e ao compromisso internacional com o proibicionismo 

(Alarcon et al., 2012). 

   Em 2007, é aprovada a Política Nacional sobre o Álcool, que consiste em 

uma política interssetorial, envolvendo diversos ministérios, para a prevenção do uso 

indevido do álcool e sua associação com a violência e criminalidade, e a garantia de 

acesso ao tratamento em diversas modalidades. Entre suas diretrizes está à 

utilização da lógica da redução de danos em suas ações, entendida como o conjunto 

das medidas de saúde pública voltadas para minimizar os riscos à vida e à saúde 

em decorrência do abuso do álcool; a ampliação e fortalecimento das redes locais 

de atenção integral às pessoas com problemas decorrentes do abuso do álcool, com 

atuação comunitária, na lógica do território e da redução de danos; capacitação 

profissional; desenvolvimento de ações de educação e informação sobre o álcool; a 

promoção de alternativas de lazer e cultura; a regulamentação da propaganda e 



19 
 

 

publicidade de bebidas alcoólicas; a restrição dos pontos de venda e consumo, entre 

outras (Brasil, 2007). 

Para Moretti-Pires et al. (2008), com essa política, a SENAD muda o enfoque 

das políticas anteriores focadas nas drogas ilícitas, para a emergente questão do 

álcool como problema de saúde pública, em um momento em que o Brasil se tornou 

um dos maiores produtores e consumidores de bebidas alcoólicas do mundo. 

Buscou-se uma abordagem ampla e coletiva de prevenção e de redução de danos 

sociais, à saúde e à vida, bem como a redução de situações de violência, como: 

acidentes de trânsito, lesões corporais, suicídios, homicídios, etc.  

 

3.2.2 As Políticas na área da saúde: a Reforma Psiquiátrica e a Política         

para Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas 

 

No início, e principalmente durante a ditadura militar, o setor de saúde e o de 

segurança permaneceram coerentes entre si, seguindo a lógica criminalizante, que 

tratava o uso de drogas como caso de polícia (Alarcon et al., 2012). Até a década de 

1980, a questão das drogas não era considerada um problema de saúde pública. 

Essa lacuna na assistência à saúde na rede extra-hospitalar e o acesso ao sistema 

de saúde restrito apenas aos contribuintes previdenciários contribuiu para a 

internação de grande parte da população de usuários de álcool e outras drogas em 

hospitais psiquiátricos (Alves, 2009). Este cenário também favoreceu o crescimento 

das comunidades terapêuticas com ofertas de atendimento de caráter religioso 

(Machado, Boarini, 2013).  

 Com a Constituição de 1988, o tráfico de drogas foi definido como crime 

inafiançável, e por outro lado, o Estado passou também a ser responsável pela 

prevenção e assistência aos usuários de drogas (Garcia, et al., 2008). Com a 

reforma sanitária e a reforma psiquiátrica, teve início um processo de distanciamento 

entre os setores de saúde e segurança, exigindo de cada um, uma abordagem mais 

ampla da questão das drogas. Enquanto o setor de segurança passou a intensificar 

e tornar mais sutil a interdição às drogas, o setor da saúde deu ênfase às 
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abordagens mais flexíveis, de cunho mais educativo do que punitivo (Alarcon et al., 

2012).    

Foi na conjuntura de redemocratização no Brasil, que surgiu mais 

concretamente o movimento denominado reforma psiquiátrica brasileira, crítico ao 

modelo de atenção e, principalmente, crítico ao saber e às instituições clássicas da 

psiquiatria (Amarante, 1995). Esse processo teve como fundamento a defesa dos 

direitos e a cidadania do louco, produzindo novas práticas e saberes. Tal 

fundamento exigiu a composição de um campo heterogêneo constituído pela clínica, 

política, cultura, justiça e o campo social, com a participação de diversificados atores 

(Tenório, 2002).   

As discussões para a superação do modelo manicomial de assistência 

psiquiátrica no Brasil ganharam força teórica e política com a 8ª Conferência 

Nacional de Saúde (1986) e a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Conferências Nacionais de Saúde 

Mental, nos anos de 1987, 1992, 2001 e 2010. Com a “Declaração de Caracas” 

emitida na Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, 

em 1990, o Brasil e os demais países da América Latina se comprometeram a rever 

o papel central dos hospitais psiquiátricos na assistência psiquiátrica e a resguardar 

os direitos humanos, civis e a dignidade dos usuários, além de garantir a sua 

permanência em meio comunitário (Hirdes, 2009).  

A partir dessa crítica surgem, na década de 1980, as primeiras experiências 

inovadoras de cuidados em saúde mental no Brasil. Duas delas são consideradas 

marcos inaugurais e paradigmáticos: o Centro de Atenção Psicossocial Professor 

Luiz da Rocha Cerqueira, em São Paulo, e a intervenção na Casa de Saúde 

Anchieta na cidade de Santos (SP) (Tenório, 2002).  

A experiência em Santos ocorreu com a intervenção da administração 

municipal na Casa de Saúde Anchieta, uma clínica privada financiada pelo poder 

público para internação asilar da demanda da região. A intervenção foi motivada por 

denúncias de maus-tratos e mortes violentas, além da identificação de hiperlotação 

e falta de profissionais, culminando com o fechamento do manicômio e a 

implementação de um Programa de Saúde Mental organizado com base na criação 

dos Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS). Essa intervenção não teve como 

objetivo somente a melhoria das condições técnicas e adequação a padrões, mas a 
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recuperação da cidadania dos pacientes e a modificação da própria sociedade. De 

1989 a 1996 foram criados cinco Núcleos de Apoio Psicossocial (NAPS), Unidade de 

Reabilitação Psicossocial, Centro de Convivência Tam-Tam, Lar Abrigado, Núcleo 

de Atenção ao Toxicodependente e retaguarda psiquiátrica às urgências e 

emergências no Pronto Socorro Municipal. A experiência de Santos representou um 

marco que demonstrou ser possível a construção de um modelo de assistência em 

saúde mental digno e eficaz, com a participação de usuários, familiares e 

comunidade, prescindindo dos manicômios, em defesa dos direitos de cidadania das 

pessoas com sofrimento psíquico (Kinoshita, 1997).  

Já a criação, em 1987, em São Paulo, do primeiro CAPS, Centro de Atenção 

Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira, representou a inauguração de um 

novo modelo de serviço de cuidado em saúde mental, posteriormente reproduzido 

em vários municípios. A crítica ao saber psiquiátrico, neste caso, se deu no interior 

da clínica, não reduzida a meras reformulações técnicas, mas como produção de um 

novo modo de fazer e compreender a doença mental e seu tratamento (Tenório, 

2002). 

Essas experiências influenciaram diretamente a constituição da política 

nacional de saúde mental, inicialmente na publicação da Portaria nº 224/92, do 

Ministério da Saúde, que reafirmava os princípios do SUS, e estabeleceu as 

diretrizes e normas para a assistência em saúde mental, instituindo e 

regulamentando os novos serviços denominados CAPS/NAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial/ Núcleo de Atenção Psicossocial) (Brasil, 1992). Esses serviços foram 

definidos como unidades de saúde locais/regionalizadas, para uma população 

adscrita local, que deveriam oferecer tratamento intermediário entre o regime 

ambulatorial e a internação hospitalar, por equipe multiprofissional. Constituíram-se 

como porta de entrada de uma rede descentralizada e hierarquizada de saúde 

mental (Luzio, L’abbate, 2006).  

Tenório (2002) aponta que a reforma psiquiátrica brasileira alcançou 

resultados positivos ao largo da legislação nacional. Antes da lei nacional de saúde 

mental, sete estados e o distrito federal já haviam aprovado leis de substituição 

progressiva das internações em hospitais psiquiátricos por tratamentos em outros 

dispositivos e serviços, assim como o Ministério da Saúde já havia editado onze 
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portarias de controle dos hospitais psiquiátricos e de incentivo à criação de novos 

dispositivos. Somente doze anos após a apresentação do projeto original, e 

inúmeras mudanças, a Lei de Saúde Mental (10.216) é sancionada em 6 de abril de 

2001, garantindo direitos as pessoas com sofrimento psíquico. Esta lei estabelece o 

financiamento público não asilar e o ordenamento jurídico da assistência psiquiátrica 

no país. Estabelece ainda, que o tratamento tenha a finalidade de reinserção social 

do paciente, definindo a internação psiquiátrica nos tipos: voluntária (com 

consentimento), involuntária (sem consentimento, e a pedido de terceiro) e 

compulsória (determinada pela justiça), somente mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize seus motivos, limitando as internações às situações 

em que os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, assegurando assistência 

integral no regime de internação e proibindo a internação em instituições com 

características asilares. Obriga também a elaboração de política específica de alta 

planejada e reabilitação psicossocial assistida para pacientes em longo tempo 

institucionalizados e para situações de grave dependência institucional (Brasil, 

2001).  

A partir da Portaria nº 336/2002 MS, deixa-se a denominação NAPS, e opta-

se pela denominação CAPS, estabelecendo-o em três modalidades distintas (CAPS 

I, CAPS II e CAPS III), definidas com base em sua complexidade e abrangência 

populacional para atendimento prioritário de pessoas com transtornos mentais 

severos e persistentes. A portaria estabelece ainda os CAPSi II (Serviço de Atenção 

Psicossocial para crianças e adolescentes) e CAPSad II (para atendimento de 

pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias 

psicoativas) (Brasil, 2002b). 

Os CAPS devem se constituir como serviço ambulatorial de atenção diária 

para funcionamento segundo a lógica do território, responsabilizar-se pela 

organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental do seu território, 

regular a porta de entrada da rede assistencial local e supervisionar as unidades 

hospitalares psiquiátricas, as equipes de atenção básica e os serviços e programas 

de saúde mental do território (Brasil, 2004).  

Em suas diferentes modalidades, os CAPS são serviços de saúde abertos e 

comunitários, constituídos por equipe multidisciplinar atuantes na lógica 
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interdisciplinar que realizam atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental, incluindo às pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 

e outras drogas, em sua área territorial, em situações de crise e nos processos de 

reabilitação psicossocial, constituindo serviços substitutivos ao modelo asilar (Brasil, 

2011). Os CAPS operam nos territórios, que são compreendidos não somente como 

espaços geográficos, mas territórios de pessoas, de instituições, dos cenários nos 

quais se desenvolvem a vida cotidiana dos usuários e familiares. Os CAPS são, 

portanto, um “lugar” na comunidade de referência e cuidado, promotor de vida, e que 

tem como objetivo, garantir o exercício da cidadania e a inclusão social de usuários 

e familiares. Têm para isso, o papel estratégico de articular e ativar os recursos das 

redes e dos territórios (Brasil, 2015). 

As ações desenvolvidas no CAPS são realizadas em coletivo, em grupos, 

individualmente, destinadas às famílias, comunitárias e podem acontecer no espaço 

do CAPS ou nos territórios de vida das pessoas. O cuidado realizado é organizado 

por meio de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) construído por equipe, usuário e 

familiares, garantindo a co-gestão e o acompanhamento longitudinal. Os PTS 

acompanham o usuário em sua história, cultura, projetos de vida, devendo 

ultrapassar o espaço do serviço, implicando as redes de suporte social e os saberes 

e recursos do território (Brasil, 2015). 

No mesmo sentido, os CAPS-AD atendem as pessoas que apresentam 

intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas e 

situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de 

vida (Brasil, 2015). A atuação da equipe multidisciplinar se baseia na lógica da 

redução de danos, lógica essa que contempla medidas que buscam amenizar as 

consequências advindas do uso de substâncias psicoativas, permitindo assim, 

projetos terapêuticos mais flexíveis, menos exigentes e adequados a particularidade 

de cada usuário (Brasil, 2003b). 

Contudo, o movimento de Reforma Psiquiátrica manteve o centro do debate 

sobre a reorientação dos conteúdos e das práticas em saúde mental na atenção às 

pessoas com sofrimento psíquico grave, deixando na invisibilidade as pessoas com 

problemas decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas. Por isso, os 

primeiros serviços substitutivos no campo de álcool e outras drogas foram criados 
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somente uma década após os primeiros serviços para atenção prioritária de pessoas 

com sofrimento psíquico grave (Alves, Lima, 2013).   

Não obstante, para Luzio e L’abbate (2006), apenas o CAPS III, de 

funcionamento 24 horas, tem capacidade para ser um dispositivo estratégico de 

mudança do modelo de assistência em saúde mental, na lógica de rede e de 

território. Em Portaria nº 130/2012, o Ministério da Saúde redefine o Centro de 

Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPS-AD III), com funcionamento 

24 horas (Brasil, 2012a).  

No entanto, a partir de 1995, a Coordenação de Saúde Mental perde espaço 

de liderança no Ministério da Saúde e as novas portarias de serviços e programas 

sofrem bloqueio na tentativa de avanço da reforma psiquiátrica. No entanto, o 

sucesso do Programa de Saúde da Família (PSF)1 e do Programa Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS)2, com equipes de saúde básica que trabalham junto 

às comunidades aproxima a questão dos cuidados em saúde mental neste nível e 

traz o desafio da articulação com serviços de alta complexidade. Uma das 

estratégias do Ministério da Saúde para tal desafio é a implantação dos Centros de 

Atenção Psicossocial – CAPS (Garcia, et al., 2008). 

O processo de reforma, que segue em curso, exigiu a implantação de uma 

nova rede e de um novo modelo de organização dos serviços e estratégias de 

cuidado e reabilitação. Assim, em 2011, foi instituída pela Portaria MS n° 3088 a 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em articulação com as demais redes do SUS. 

A RAPS é composta pelos seguintes componentes de atenção: Atenção Básica de 

Saúde, Atenção Psicossocial Estratégica (composta pelos CAPS), Atenção de 

Urgência e Emergência, Atenção Hospitalar, Atenção Residencial de Caráter 

                                                           
1 Atualmente Estratégia Saúde da Família na Política Nacional de Atenção Básica (Portaria 
Nº 2,488 do Ministério da Saúde de 21/10/2011) visando à reorganização da Atenção Básica 
no país, favorece “[...] uma re-orientação do processo de trabalho com maior potencial de 
aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a 
resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de 
propiciar uma importante relação custo-efetividade” (Brasil, 2012b). 

2 A Portaria Nº 2.488 do Ministério da Saúde de 21/10/2001 também prevê a implantação da 
estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde como “[...] 
uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à implantação 
gradual da estratégia de saúde da família ou como forma de agregar os agentes 
comunitários a outras maneiras de organização da atenção básica” (Brasil, 2012b). 



25 
 

 

Transitório, Estratégias de Desinstitucionalização e Estratégias de Reabilitação 

Psicossocial (Brasil, 2011). Essa articulação em rede dos serviços substitutivos se 

faz essencial para o efetivo acolhimento e cuidado das pessoas em sofrimento 

psíquico e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas 

(Campos, 2015).  

Neste cenário, a coordenação de saúde mental pôde se apropriar da política 

de “Álcool e Drogas”, devido ao contexto de revisão do modelo de assistência, do 

fortalecimento do controle social, do respeito aos direitos humanos e do respaldo 

das conferências de saúde mental (Garcia, et al., 2008).  

O Ministério da Saúde, reconhecendo um vácuo de propostas e de 

estabelecimento de uma política de saúde em álcool e outras drogas, que contribuiu 

para a oferta de “alternativas de atenção” de caráter fechado e com o intuito único 

da abstinência, reconhecendo o uso de álcool e outras drogas como grave problema 

de saúde pública, buscando assim, reverter o atraso histórico de responsabilidade 

do SUS, e ainda, respondendo as recomendações da III Conferência Nacional de 

Saúde Mental (2001), propôs o enfrentamento da questão através da Política para a 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas (2003), em consonância com 

a Lei Federal 10.216 que redireciona o modelo assistencial em saúde mental.  

A formulação dessa política na área da saúde e no âmbito do SUS representa 

um avanço no país ao afirmar o direito à saúde das pessoas que fazem uso 

prejudicial ou dependente de álcool e outras drogas. Em suas diretrizes contempla 

recomendações e propostas formuladas nos diversos espaços políticos por 

diferentes atores do setor da saúde e de outros setores governamentais, e reflete a 

complexidade do fenômeno do consumo de álcool e outras drogas na 

contemporaneidade e o necessário enfoque ampliado, com intervenções setoriais e 

interssetoriais (Alves, Lima, 2013).   

Essa política visa acolher as pessoas com problemas relacionados ao uso 

abusivo de drogas em suas diferenças, sem a exigência exclusiva da abstinência 

como meta a ser alcançada, buscando assim ampliar a adesão aos serviços. Para 

isto, adota a abordagem da redução de danos como forma de lidar com as 

singularidades, com as diferentes possibilidades e escolhas dos usuários, 

objetivando não mais a abstinência, mas a defesa da vida (Brasil, 2003b). 
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São diretrizes da política: a interssetorialidade, a atenção integral, a 

prevenção, a promoção e a proteção da saúde. A interssetorialidade visa tratar o 

tema do uso de drogas como política transversal a outras áreas além da saúde, 

como: justiça, educação, social e desenvolvimento. Além disso, propõe a articulação 

com a sociedade civil, movimentos sindicais, associações e organizações 

comunitárias e universidades, para ampliar as ações às populações de difícil acesso 

(Brasil, 2003b).  

A prevenção é entendida como o planejamento, implantação e implementação 

de estratégias para a redução dos fatores de risco e vulnerabilidade ao uso abusivo 

de álcool e outras drogas e o fortalecimento dos fatores de proteção. Suas propostas 

devem ser inseridas nas comunidades, com a colaboração dos diversos segmentos 

sociais e o compartilhamento de responsabilidades com os próprios usuários, 

buscando adiar a iniciação do consumo e reduzir a freqüência e/ou intensidade e as 

conseqüências do uso prejudicial ou dependente. Essas ações preventivas devem 

seguir a lógica da redução de danos e ser aplicada a toda a população, inclusive as 

pessoas que não fazem uso de drogas. As ações preventivas também devem 

facilitar a promoção da atenção global, o acesso aos dispositivos de cuidado e à 

rede de suporte social, facilitar a inserção e a integração comunitária e proporcionar 

qualidade de vida, com projetos que incluam opções alternativas ao uso de álcool e 

outras drogas (Brasil, 2003b).  

A atenção integral compreende o desenvolvimento dos fatores de proteção 

individuais e coletivos nos três níveis de atenção, potencializando a prevenção 

institucional, contrária à culpabilização dos sujeitos, no enfrentamento às 

vulnerabilidades das pessoas em geral (Brasil, 2003b). 

A promoção da saúde se impõe pela complexidade dos problemas, e se 

configura por estratégias que superem a cultura da medicalização, dominante no 

imaginário social (Brasil, 2003b). 

Souza e Kantorski (2007) observam que a Política de Atenção Integral aos 

Usuários de Álcool e outras Drogas tem como parâmetro a redução dos agravos em 

detrimento do enfoque na redução do consumo. A redução de danos é adotada em 

sua forma ampliada, não restrita à troca de seringas, mas à diminuição de todos os 

riscos e agravos à saúde. Para as autoras a linguagem adotada na elaboração da 
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política expressa uma mudança nas concepções, nas definições, no embasamento 

teórico e nas práticas, acompanhando a Política de Saúde Mental. Difere-se assim, 

do caráter prescritivo, repressivo e moralista da Política Nacional sobre Drogas. 

Com esta política inserida no escopo da saúde mental, nesse primeiro 

momento, o Ministério da Saúde se posiciona contrário ao modelo de atenção 

baseado nas internações em hospitais psiquiátricos e em comunidades terapêuticas, 

com o objetivo único da abstinência. Enquanto o Ministério da Saúde propõe um 

modelo de atenção pautado pela lógica de redução de danos, a Política Nacional 

sobre Drogas incentiva a existência de distintos modelos de atenção à saúde de 

usuários de álcool e outras drogas (Alves, 2009). 

No entanto, com a já citada portaria que instituiu a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), Brasil (2011), as Comunidades Terapêuticas (CTs) passaram 

também a fazer parte da RAPS como Serviço de Atenção em Regime Residencial, 

gerando polêmica pela contrariedade destes serviços aos pressupostos da reforma 

psiquiátrica de tratamento em liberdade de base territorial. Machado e Boarini (2013) 

reconhecem, diante desta polêmica, que as políticas públicas e os investimentos 

governamentais não abandonaram o proibicionismo e as estratégias repressivas, 

apesar de terem ratificado suas falências.     

Alarcon et al. (2012) afirmam que com a Política Nacional sobre Drogas, os 

setores de segurança e saúde se aproximaram, por meio do compartilhamento da 

orientação geral da lógica da redução de danos, nas estratégias e ações de ambos 

os setores. No entanto, para os autores, essa aproximação favoreceu o 

proibicionismo, enfraquecendo a potência problematizadora da redução de danos e 

a reduzindo a mero esforço assistencialista.  

Os autores consideram ainda, que a divergência entre a área da saúde e da 

segurança nunca passou de aparência, pois mesmo com algum abrandamento das 

penas aos usuários das drogas ilícitas e a incorporação no tratamento de uma 

abordagem mais flexível em relação à abstinência, não se alterou o principal do 

proibicionismo: as drogas continuam sendo consideradas um mal social, que 

representa risco à segurança e a saúde pública (Alarcon et al., 2012).  



28 
 

 

Somente em 2005, o Ministério da Saúde legitima a RD como estratégia de 

saúde pública dirigida à proteção da vida, por meio da Portaria nº 1.028, em que 

define redução de danos sociais e à saúde decorrentes do uso de produtos, 

substâncias ou drogas que causam dependência como as “[...] ações de saúde 

dirigidas a usuários ou a dependentes que não podem, não conseguem ou não 

querem interromper o referido uso, tendo como objetivo reduzir os riscos associados 

sem, necessariamente, intervir na oferta ou no consumo”. Entre as medidas de 

atenção integral à saúde que a compõe estão: informação, educação e 

aconselhamento; assistência social e à saúde; e disponibilização de insumos de 

proteção à saúde e de prevenção de DSTs (Brasil, 2005). 

Diversos Planos e Programas no campo das drogas também se seguiram a 

partir dos anos 2000, com a finalidade de ampliar o acesso a prevenção e a 

promoção em saúde, assim como, reduzir a oferta de drogas por meio do 

enfrentamento ao tráfico de drogas: Programa Nacional de Atenção Comunitária 

Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas (Brasil, 2002c); Plano Emergencial 

de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e Outras Drogas 

(PEAD 2009-2010), (Brasil, 2009); Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas (Brasil, 2010); e o Programa Crack, é possível vencer (2011)3. 

Inglez-Dias et al. (2014) identificam que de modo geral a RD está presente 

nas diversas normativas que versam sobre as políticas de álcool e outras drogas. A 

despeito disso, os autores consideram que as portarias do Ministério da Saúde por 

serem exclusivamente propositivas e descritivas não estruturam as políticas de RD, 

assim como pouco propõem a respeito do monitoramento e da avaliação de seus 

projetos e programas. 

No entanto, com o Golpe de Estado de 20164 e a ascensão de um governo 

federal ilegítimo, o país passou por vários retrocessos nas políticas sociais, inclusive 

nas políticas de saúde mental, álcool e outras drogas. Os principais retrocessos 

                                                           
3 Originado do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, o Programa 
“Crack, é Possível Vencer” foi estruturado em três eixos: prevenção, cuidado e autoridade, e 
previa o desenvolvimento de ações na área da saúde, assistência social e segurança 
pública, e de forma complementar, ações de educação e de garantia de direitos.   
4 Sobre o Golpe de Estado de 2106 leia: A radiografia do golpe: entenda como e por que 
você foi enganado – Jessé Souza. Rio de Janeiro: Leya, 2016. O prefácio do livro pode ser 
encontrado aqui: https://www.viomundo.com.br/denuncias/jesse-de-souza-e-a-radiografia-
do-golpe-guiado-pelos-donos-do-dinheiro.html. 
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nessa área foram: a re-inserção dos hospitais psiquiátricos como componente da 

RAPS, com reajuste do valor das diárias, por meio da portaria MS Nº 3.588 de 21 de 

dezembro de 2017 do Ministério da Saúde (Brasil, 2017); e o realinhamento da 

Política Nacional sobre Drogas, inserindo a concepção de promoção da abstinência 

e o fomento às comunidades terapêuticas, por meio da resolução N° 1 de 09 de 

março de 2018, do CONAD de modo que o governo reafirma uma posição 

proibicionista na questão das drogas (Brasil, 2018).   

Valério (2012, p. 219) afirma que levando em consideração as experiências 

de outros países, nota-se que não só as políticas públicas, mas também as leis 

sobre as drogas “[...] incidem sobre a cidadania dos usuários e provoca o aumento 

do número de casos de Aids, da quantidade de presos, das taxas de homicídios e 

das overdoses.” No entanto, as decisões sobre as políticas públicas de drogas que 

deveriam corresponder às efetivas necessidades da população têm sido tomadas 

por pressões e interesses das indústrias bélicas, de bebidas alcoólicas e de 

produtos de refino de drogas. Assim, na formulação e implementação destas 

políticas, atravessadas por um jogo de conflito de interesses, tem predominado as 

demandas destes grupos e corporações com forte influência no Estado (Garcia, et 

al., 2008).  

Neste sentido, Valério (2012) identifica a RD como alternativa à guerra às 

drogas, em busca de um Estado participativo e com justiça social para todos. 

 

3.3 Redução de Danos (RD) 

 

Estratégias para reduzir danos podem ser utilizadas nas mais diversas 

atividades cotidianas de risco. Essas estratégias são desenvolvidas quando se quer 

realizar uma atividade que envolve algum tipo de risco ou não se pode evitá-la. 

Andrade (2007) cita o exemplo de uma criança trepada em uma árvore. Neste caso, 

os pais ou responsáveis, muitas vezes, repreendem a criança, mandando-a descer 

imediatamente em razão do perigo. No entanto, isto não impede que a criança volte 

a subir na árvore escondida dos adultos para evitar a proibição, correndo ainda o 

risco de não ser socorrida caso algo aconteça. Diferentemente, o responsável pode 
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agir alertando a criança quanto aos riscos da atividade e dando orientações para sua 

segurança, como checar os galhos antes de pisar e evitar as partes molhadas da 

árvore.  

O’Hare (1994), em exemplo semelhante, esclarece que a decisão a ser 

tomada pelo adulto nesta situação é entre a proibição ou a redução de danos. 

Proibir, no caso de uma atividade prazerosa, pode não ter sucesso; no entanto, a 

atividade pode ser reconhecida e se buscar formas de reduzir os riscos envolvidos, 

podendo-se prevenir eventuais danos.  

Telles (1994) diferencia risco de dano: “[...] risco se relaciona à possibilidade 

de que um evento possa ocorrer, o dano deve ser visto como a ocorrência do próprio 

evento” (Telles, 1994, p. 182). Assim, evitar o dano, que nem sempre ocorre, é mais 

pragmático que evitar o risco. Essa busca por segurança é um dos princípios da 

redução de danos, que tem sua origem como prática no uso e abuso de drogas com 

o objetivo de “[...] reduzir as conseqüências adversas decorrentes do consumo de 

drogas lícitas e ilícitas [...]” (O’Hare, 1994, p. 66). 

A redução de danos como estratégia de intervenção junto a usuários de 

substâncias psicoativas teve seu início na Inglaterra, em 1926, baseada em 

orientação do Relatório Rolleston que indicava a prescrição médica de suprimentos 

de opiáceos para pessoas com dependência dessas drogas. Essa conduta visava o 

manejo da síndrome de abstinência, e também a administração em pessoas 

impossibilitadas de uma vida produtiva sem uma dose mínima da droga. Nestes 

casos o fornecimento da droga tinha caráter terapêutico (Oliveira, 2009). Assim, era 

considerada a possibilidade da diminuição dos danos à saúde mesmo para pessoas 

em consumo dependente de drogas. (Santos et al., 2010).  

Na década de 1980, com exceção da África Central, onde ainda predominava 

a transmissão do HIV nas relações heterossexuais, no restante do mundo o HIV se 

disseminou predominantemente pela transmissão sanguínea no compartilhamento 

de seringas e agulhas contaminadas para uso de drogas injetáveis. Esta passou a 

ser a principal preocupação dos epidemiologistas ao redor do mundo (Mesquita, 

1991). 
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Foi neste cenário que a redução de danos ganhou espaço por meio de ações 

de trocas de seringas para usuários de drogas injetáveis (UDIs). Esse tipo de ação 

teve início na Holanda por iniciativa de um movimento social de usuários de drogas 

denominado de Liga de Dependentes ou Junkies, que se organizou para reivindicar 

melhorias nas suas condições de vida. Desta organização política surgiu, em 1984, 

em Amsterdã, o primeiro programa de trocas de seringas (Alves, 2009). A partir de 

então, essa ação de saúde pública para prevenção de IST/HIV/Aids se espalhou 

para outros países europeus, como Austrália, França, Escócia e Inglaterra 

(Machado, Boarini, 2013).  

Cinco medidas de prevenção tiveram sucesso mundial na estabilização de 

novos casos de aids: preconizar o uso seguro de seringas e agulhas reutilizadas 

entre UDI, através da limpeza dos materiais de uso, por duas vezes, com hipoclorito 

de sódio, garantindo a desinfecção para o HIV; a troca das seringas e agulhas ou 

sua distribuição gratuita, o que também tinha como objetivo a criação de vínculo 

entre usuários e serviços de saúde; propaganda clara e objetiva direcionada aos 

usuários de drogas para prevenção da aids; propaganda clara e objetiva para sexo 

seguro a parceiros de usuários de drogas por via endovenosa; e prevenção nos 

locais de tratamento do abuso de drogas (Mesquita, 1991). 

A transmissão do HIV/Aids entre UDI também repercutia em risco aos seus 

parceiros sexuais, e seus filhos - transmissão vertical. Apesar do foco no vírus HIV, 

no Brasil e no mundo, o uso de droga injetável teve papel central na disseminação 

de todos os patógenos de transmissão sanguínea, entre eles, as hepatites virais 

(Bastos, Mesquita, 2001).  

No Brasil, as primeiras ações de redução de danos foram realizadas em 1989, 

na cidade de Santos, no estado de São Paulo. O porto de Santos, maior porto da 

América Latina e rota de exportação da cocaína, proporcionava facilidade de acesso 

à droga, que em seu consumo injetável passou a ser a principal forma de 

transmissão do HIV na cidade. Para o enfrentamento desse problema, o governo 

municipal tomou uma série de medidas, entre elas, a troca de seringas e agulhas 

para os usuários de drogas injetáveis. No entanto, essas ações foram criminalizadas 

e tiveram que ser interrompidas por acusações da Promotoria Pública do município 

de facilitação do uso de drogas e uso indevido do dinheiro público. Em razão da 
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proibição, novas ações foram implementadas: a propaganda sobre o uso seguro de 

drogas e de sexo seguro, e a orientação para a limpeza dos utensílios de uso 

injetável com hipoclorito de sódio (Mesquita, 1991). A acusação de que os 

programas de trocas de seringas (PTS) estimulariam o uso de drogas jamais foi 

comprovada por pesquisa empírica (Bastos, Mesquita, 2001).  

Com um início controverso e polêmico que interrompeu essa primeira 

iniciativa em Santos, a RD só foi implantada de forma consolidada no Brasil, em 

1995, na Bahia, onde se instituiu o primeiro Programa de Redução de Danos (PRD), 

para troca de seringas para os UDIs, ligado ao Centro de Estudos e Terapia do 

Abuso de Drogas (CETAD) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (Valério, 

2012). Inglez-Dias (2014) aponta que a divulgação de experiências pilotos exitosas 

de PDR no Brasil contribuiu para a constituição de novas experiências em outras 

regiões do país. Essa característica, no entanto, não garantiu a implantação 

universal em todo o território nacional e nem a sustentabilidade destes programas. 

Machado e Boarini (2013) apontam que o Conselho Federal de Entorpecentes 

(CONFEN) aprovou a redução de danos como estratégia de saúde pública, em 

1994, em razão da epidemia de aids e do artigo 196 da Constituição Federal de 

1988 que versa que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. 

O Ministério da Saúde assume a redução de danos como estratégia de saúde 

pública para a prevenção de IST entre UDI em 1994, em parceria inédita no mundo 

com a UNDCP – Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de 

Drogas (Brasil, 2003b). A RD foi inserida em diversas secretarias e programas do 

“Projeto Drogas” do Programa Nacional de DST/AIDS, principalmente os Programas 

de Redução de Danos (PRD). Esse conjunto de estratégias de RD criou um jogo de 

articulações e tensões dentro da máquina estatal que foi aos poucos deslocando a 

RD do campo de prevenção de IST para um novo paradigma ético, clínico e político 

(Passos, Souza, 2011). 

Muitos PRD no Brasil, como aconteceu na Holanda, foram fundados por 

usuários de drogas que atuaram na gestão e na atenção desses programas. Esses 
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importantes atores foram nomeados de Redutores de Danos (Passos, Souza, 2011). 

Os Programas de Redução de Danos são realizados por organizações 

governamentais (OG) e organizações não-governamentais (ONG) e: 

 

[...] consistem em um elenco de ações desenvolvidas em campo por 
agentes comunitários de saúde especialmente treinados 
(denominados ‘redutores de danos’ ou simplesmente ‘redutores’), 
que incluem a troca e distribuição de seringas, atividades de 
informação, educação e comunicação (IEC), aconselhamento, 
encaminhamento, vacinação contra hepatite e outras ações (Brasil, 
2003c).  

 

O trabalho dos redutores de danos é realizado na comunidade, por meio da 

busca ativa dos usuários de drogas, do reconhecimento de suas redes sociais, dos 

locais de uso, das práticas de risco, e do estabelecimento de vínculo. Com base 

nesse vínculo, redutor de danos e usuários de drogas constroem um projeto de 

cuidado que envolve disponibilização de insumos5, educação em saúde para 

prevenção de IST e outras doenças, e encaminhamentos necessários, respeitando a 

vontade e o momento de cada usuário (Nardi, Rigoni, 2005). 

O trabalho com redução de danos ampliou sua atuação de prevenção de 

IST/HIV/Aids junto a usuários de drogas injetáveis e passou a abranger ações para 

usuários de outras drogas, como a distribuição ou troca de cachimbos para usuários 

de crack, do kit snif6 para usuários de cocaína aspirada e as estratégias para a 

diminuição, substituição e cuidado no uso de diversas drogas, como o crack, 

cocaína, álcool e maconha. 

Em 1996 foi fundada a Associação Brasileira de Redutores de Danos 

(ABORDA) com o intuito de capacitar e articular os Programas de Redução de 

Danos. A ABORDA favoreceu a maior autonomia dos redutores de danos na gestão 

                                                           
5 O “kit baque seguro” para usuários de drogas injetáveis consistia em um estojo com três 
seringas, água destilada, algodão e preservativos.  
6 Kit snif é um conjunto de acessórios para usuários de cocaína que consiste em “um porta-
documentos de plástico com canudos para inalação, uma base para alumínio e um cartão 
de material não aderente para a divisão e preparo do estimulante. Textos impressos na 
embalagem, no cartão e nos canudos descartáveis recomendam aos usuários cautela e 
moderação, aconselhando-os, também, a adotar cuidados com a higiene nas situações de 
uso” (Guimarães, et al., 2012, p.115). 
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das políticas de RD, a criação de associações de usuários e formou uma rede 

nacional de redutores de danos. Os diversos atores: usuários de drogas, 

profissionais de saúde, pessoas com HIV, redutores de danos, pesquisadores e 

estudantes construíram uma gestão democrática com funcionamento em redes 

abertas de interação e comunicação. Em rede, as associações se uniram na luta 

pelos direitos dos redutores de danos e dos usuários de drogas. Os usuários foram 

agentes políticos na mobilização coletiva para a produção de redes de cuidado e de 

comunicação (Passos, Souza, 2011).  

Essa experiência de rede coletiva e participativa trouxe resultados clínicos 

significativos. Não era exigida a interrupção do uso de drogas, mas fazia parte do 

método de RD adotado a pactuação coletiva de algumas regras. Muitos usuários 

também diminuíram ou abandonaram o uso de drogas na experiência de se sentirem 

acolhidos. A construção coletiva e comum das experiências com drogas demonstrou 

a inseparabilidade entre atenção e gestão, assim como evidenciou que o governo de 

uma associação não se separa completamente do governo de si mesmo (Passos, 

Souza, 2011).  

Em São Paulo, em 1997, a promulgação da lei 9758/97, autorizou a 

Secretaria de Saúde do Estado a promover programas de distribuição de seringas 

para a prevenção da epidemia de HIV/Aids, por meio de convênios com ONGs, 

universidades e secretarias municipais de saúde. Foi nesse contexto que foi fundada 

em 1998, a ONG ‘É de Lei’, inicialmente em parceria com a Universidade de São 

Paulo e depois atuando autonomamente. Atualmente, com o Centro de Convivência 

É de Lei, a ONG mantém sua atuação com a redução de danos para o 

desenvolvimento da cidadania e defesa dos Direitos Humanos das pessoas que 

usam drogas, sobretudo em contextos de vulnerabilidade. A associação mantém 

também o compromisso de contribuir para uma mudança de cultura sobre as drogas, 

visando à diminuição do estigma e preconceito em relação às pessoas que usam 

drogas, diminuindo assim, os agravos à saúde, a marginalização, a violência e a 

violação dos direitos humanos (Centro de Convivência É de Lei, 2018).  

Bastos e Mesquita (2001) apontam 1998, como um ano de grandes avanços 

para a Redução de Danos no Brasil, em razão de três grandes acontecimentos: a 

realização da IX Conferência Internacional de Redução de Danos no Brasil; a 
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regulamentação da lei que conferiu legalidade aos Programas de Redução de Danos 

no estado de São Paulo; e a realização do Primeiro Fórum Nacional Antidrogas. 

Nesse evento, as estratégias de redução de danos foram reconhecidas pela primeira 

vez como política pública para o enfrentamento dos problemas relacionados com as 

drogas. 

Em um primeiro momento, a redução de danos se concentrou na prevenção à 

transmissão do HIV entre usuários de drogas injetáveis, por meio de programas que 

mantinham algumas características em comum, conforme aponta Telles (1994): a 

inovadora participação dos usuários no planejamento e implementação dos 

programas de prevenção da aids; o pragmatismo das propostas que não tinham 

como meta a abstinência, mas a mudança de hábitos de risco mediante uma 

diversidade de métodos e programas, como o compartilhamento de agulhas e 

seringas; e ainda, a priorização de metas pragmáticas de curto prazo visando 

alcançar rapidamente toda a população de UDI. Por outro lado, Inglez-Dias (2014), 

explicita que o foco na prevenção do HIV acabou por não proporcionar mudanças 

importantes nas políticas de drogas e a execução de outras ações, como vacinação 

de hepatite B e de manejo de intoxicação. 

Apesar da efetividade da redução de danos, suas ações geraram 

preconceitos que se mantém até hoje. As primeiras ações no Brasil precisaram por 

vezes de salvo-conduto judicial para não serem interrompidas e para que os 

redutores de danos não fossem encaminhados à delegacia. Lindner e Siqueira 

(2016) ressaltam ainda, que essa foi a primeira vez que as ações deixaram de ter 

foco nas drogas e passaram a se direcionar as pessoas que fazem uso de drogas, 

objetivando a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas.  

Entretanto, movimentos sociais passaram a questionar a ineficiência das 

ações voltadas somente para os comportamentos de risco. Ayres (1996, p. 16 citado 

em Passos, Barros, 2009a, p. 152) aponta que, apesar das estratégias e controle 

epidemiológico do HIV fornecido pelo conceito de grupo e comportamento de risco, 

esses conceitos trouxeram problemas, como o preconceito e estigma a esta 

população, além de não levar em consideração a totalidade da população que 

também estava exposta ao HIV. Passa-se então ao conceito de situação de 
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vulnerabilidade, não mais centrando o foco no indivíduo, mas incluindo vetores 

coletivos.  

No campo das drogas, essa mudança do conceito de risco para situação de 

vulnerabilidade “[...] permitiu o reconhecimento de que, além da perspectiva 

individual, a droga perpassa outras esferas, tais como a social, a econômica e a 

política, que também determinam e influenciam o comportamento individual” 

(Machado, Boarini, 2013, p. 586). Assim, segundo os autores, o conceito de 

vulnerabilidade proporcionou a ampliação da redução de danos, da prevenção da 

aids, para a concepção de redução de danos sociais e à saúde. As ações baseadas 

nesta nova concepção passaram a ser planejadas conforme o contexto sociocultural 

de aplicação. 

Morera et al. (2015), apontam como danos no campo social: marginalização, 

vulnerabilidade, criminalização, estigmatização, desigualdade e exclusão social; e na 

saúde: diversas infecções, hepatites, IST/Aids e overdose. 

Para Passos e Souza (2011), com a Política do Ministério da Saúde para a 

Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, de 2003, a RD migra do 

campo exclusivo das IST/Aids para a Saúde Mental, tornando-se diretriz dos Centros 

de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas (CAPS-AD). A RD passa a ser um 

novo paradigma, reafirmando o compromisso com o protagonismo do usuário na 

saúde mental.  

A Política de atenção a usuários de álcool e outras drogas estabelece que as 

práticas de saúde baseadas na RD devem levar em conta a singularidade e a 

diversidade das pessoas, respeitando as possibilidades e escolhas individuais, e 

promover o acolhimento, sem julgamento, em busca da demanda, da oferta, e do 

possível com cada usuário. O tratamento desenvolvido busca aumentar o grau de 

liberdade dos usuários, e a corresponsabilidade mútua entre usuários e 

profissionais, através da criação de vínculo e do cuidado com a vida. Tem assim, 

como objetivo principal, a defesa da vida (Brasil, 2003b). 

Nos CAPS-AD, as ações de redução de danos também se referem a um 

conjunto de práticas e de ações de saúde e de direitos humanos, inter e 

intrassetoriais, que buscam minimizar os danos biopsicossociais decorrentes do uso 
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de substâncias psicoativas e ampliar o cuidado e o acesso aos diversos pontos de 

atenção, mesmo os que não fazem parte do sistema de saúde (Brasil, 2015). 

Vale destacar, que a redução de danos não é uma proposta contrária à 

abstinência, mas uma possibilidade para minimizar prejuízos na saúde de algumas 

pessoas, em uma negociação entre usuário e equipe de saúde. Ela também não 

interfere necessariamente no consumo das drogas, pois tem como objetivo a 

promoção da saúde, a cidadania e o respeito aos direitos humanos, evitando a 

lógica da internação e da abstinência (Tisott et al., 2015). Busca, desse modo, 

garantir o princípio da universalidade proposto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

já que a interrupção do uso de drogas não é uma opção viável ou desejável para 

muitos usuários (Macrae, Gorgulho, 2003). 

A redução de danos propõe a aceitação, sem julgamentos morais, das 

pessoas que fazem uso de drogas ou mantém outros comportamentos de alto risco, 

e para isso, oferta políticas e procedimentos para reduzir os prejuízos decorrentes 

desse uso. Busca, assim, reduzir a exposição ao risco, mesmo que gradualmente, 

tanto no que se refere ao uso prejudicial de drogas, quanto aos riscos associados, 

como por exemplo, o sexo desprotegido. As estratégias de RD também são 

aplicadas para drogas legais, como o álcool. (Dias et al., 2003).  

A redução de danos diverge da política proibicionista encampada pelos 

Estados Unidos de guerra às drogas, não priorizando a abstinência (Machado, 

Boarini, 2013). No entanto, embates teóricos e ideológicos apontam para uma 

diversidade de entendimentos sobre a redução de danos e seus conceitos (Souza, 

2013). As duas principais vertentes são: uma mais fidedigna ao início da RD como 

estratégia de prevenção do HIV/Aids e outras IST em usuários de drogas injetáveis; 

e outra mais abrangente que inclui políticas públicas e ações que priorizam 

minimizar os prejuízos decorrentes do uso de álcool e outras drogas.   

 

3.3.1 A RD em disputa 

 

Algumas disputas da Redução de Danos podem ser notadas nas posturas 

conflitantes da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e da Associação Brasileira 
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para Estudos de Álcool e Outras Drogas (ABEAD) com as da Rede Brasileira de 

Redução de Danos (REDUC). Para a ABP e a ABEAD, a abstinência é uma meta 

ideal mesmo para a redução de danos. Já a REDUC se posiciona contrária à 

generalização da abstinência como meta ideal para todos os usuários de drogas. 

Argumenta que pesquisadores e clínicos constatam com freqüência o uso de drogas 

como forma de automedicação psiquiátrica em pessoas que encontram nesse uso 

um alívio de seu sofrimento, sendo este um recurso que precisa ser respeitado. 

Ainda nesses casos, a interrupção do uso por tratamentos que pregam unicamente a 

abstinência pode levar a agravamentos da condição dessas pessoas (Macrae, 

Gorgulho, 2003).  

Colocar como objetivo ideal a interrupção total do uso de drogas, segundo 

O’Hare (1994), não leva em consideração o fato de que esse consumo faz parte da 

vida de algumas pessoas, e que, no entanto, essas pessoas podem ainda assim, ser 

ajudadas a evitar consequências mais danosas às suas saúdes. 

Passos e Souza (2011) defendem que a abstinência pode ser um objetivo se 

assim for pactuado, e não uma regra imposta pela instituição. Os autores 

diferenciam a proposta da abstinência da proposta da RD: “Enquanto a abstinência 

está articulada com uma proposta de remissão de sintoma e a cura do doente, a 

proposta de reduzir danos possui como direção a produção de saúde, considerada 

como produção de regras autônomas de si” (Passos, Souza, 2011, p. 160). 

Machado e Boarini (2013) definem a estratégia da RD como uma forma de 

abordar o usuário de drogas, tirando o foco da substância e da abstinência e 

privilegiando o direito à saúde e a liberdade individual, também no que se refere ao 

uso de drogas. 

A RD vem se transformando, acompanhando as mudanças socioculturais nos 

padrões de consumo de drogas nos diferentes contextos, produzindo novas ações 

criativas para reduzir danos biológicos, psíquicos, sociais e econômicos (Fonseca, 

Bastos, 2005).  

Segundo Morera et al. (2015), dentre os diversos programas, ações e 

estratégias de redução de danos, os mais difundidos são os de troca de seringas, de 
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kits seguros para uso de crack e de tratamento de uso e substituição de drogas. No 

entanto, esses programas são os mais criticados na América do Sul. 

Estes autores destacam que também fazem parte da redução de danos os 

processos de prevenção do consumo, a promoção de estilos de vida saudáveis, a 

educação e informação e a conscientização dos usuários sobre os efeitos das 

drogas, sobre as estratégias de uso seguro e os riscos de overdose. Também faz 

parte deste processo ações dirigidas à comunidade em geral, com o objetivo de 

evitar a marginalização, ampliar o acesso ao sistema de saúde e prevenir o 

consumo de drogas.  

Alves e Lima (2013) apontam como riscos e danos do consumo de 

substâncias psicoativas de grande impacto social:  

 

[...] exposição a situações de violência, como acidentes de trânsito, 
conflitos interpessoais e familiares, traumatismos, homicídios, 
suicídios, envolvimento com o tráfico e outras atividades delituosas, 
práticas sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas e 
agulhas, além de exposição a infecções de transmissão sexual e 
parental, a exemplo do HIV, hepatites B e V, HTLV e sífilis, 
intoxicação aguda por uso de drogas (overdose), uso abusivo e 
dependência, entre outros. Em relação ao álcool, admite-se que o 
seu consumo constitua importante causa de adoecimento, 
mortalidade precoce e incapacidade, sendo apontado como fator 
determinante de mais de 10% do total de problemas de saúde do 
país (Alves, Lima, 2013, p. 12). 

 

Fonseca e Bastos (2005) acrescentam ainda, os danos vinculados à própria 

política de criminalização de determinadas drogas, que estabelece crimes 

relacionados ao tráfico e à aquisição de drogas ilícitas. 

Machado e Boarini (2013) consideram que existem indicadores, mas não um 

rol de ações preestabelecidas como de redução de danos. As estratégias a serem 

executadas vão depender da população específica com que se trabalha e do vínculo 

estabelecido com ela. Sem fazer julgamento moral, Fonseca e Bastos (2005), 

enfatizam a necessidade de se avaliar os hábitos mais ou menos seguros e mais ou 

menos associados aos diferentes riscos e danos.  
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A ABP e a ABEAD defendem a definição clara do público alvo, dos tipos de 

riscos e a dimensão dos danos que se pretende minimizar, e enfatizam a 

necessidade de evidências científicas para essas ações (Dias et al., 2003).  

Morera et al. (2015), destacam a dificuldade das políticas e estratégias atuais 

de redução de danos em relacionar diretamente o comportamento original e o dano 

manifesto, que pode aparecer somente mais tarde e em formas variadas: velado, 

associado a um estigma ou em populações sem acesso a serviços de saúde.  

A REDUC afirma que a noção de risco e dano devem ser relativizadas, 

baseada nos conhecimentos das ciências sociais, para as quais a hierarquização 

dos riscos sempre depende de quem os está avaliando e nunca é possível prever 

com certeza os resultados das práticas individuais e das políticas. Dessa forma, 

preocupa-se com a posição de setores que se respaldam no prestígio do discurso 

médico para defenderem a definição categórica e estrita dos riscos relacionados ao 

uso de drogas, assim como as formas legítimas de seu enfrentamento. Alerta ainda 

para o perigo de generalizações e recomendações para políticas sobre drogas 

baseadas somente em premissas clínicas, as quais podem conduzir a medicalização 

de problemas sociais (Macrae, Gorgulho, 2003).       

Os danos associados ao uso de drogas devem ser considerados nas 

múltiplas dimensões envolvidas: 

 

[...] as dimensões em que o dano está sendo causado (saúde, 
relações interpessoais, economia), e está sendo experimentado (no 
nível individual, familiar, comunitário, social); em que o dano está 
sendo originado (na própria substância ou na técnica para usar a 
droga), o contexto em que a droga está sendo consumida, a 
intensidade do dano e as representações sociais, culturais e jurídicas 
associadas ao consumo (que provocam danos, como 
encarceramento, exclusão social, estigmatização, expulsão dos 
núcleos familiares, interrupção dos estudos, perda laboral) (Morera et 
al., 2015, p.82).  

 

A RD deve ser formulada “de baixo para cima”, partindo da defesa do usuário, 

e não o inverso, ou seja, elaborada por formuladores de políticas sobre drogas. A 

noção de baixa-exigência implica na ação de acessar os usuários de drogas onde 
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eles estiverem. As informações e contribuições da população de usuários alvo são 

valorizadas para o estabelecimento de parcerias com os realizadores das ações, 

que muitas vezes, também são usuários de drogas (Dias et al., 2003).  

A REDUC entende que as experiências com redução de danos têm 

demonstrado a importância de um verdadeiro diálogo com os usuários de drogas, 

evitando-se uma posição de confronto aos seus valores, como o uso central de 

mensagens negativas ou repressivas acerca do uso de drogas. Também ressalta a 

importância em reconhecer os valores dos usuários e seu conhecimento empírico 

sobre o uso de substâncias psicoativas. A importância do protagonismo dos usuários 

também está na participação, na conceituação, discussão e implementação das 

ações (Macrae, Gorgulho, 2003).   

O enfoque da intervenção de redução de danos é a centralidade do usuário 

no planejamento de seu projeto terapêutico, com a possibilidade de metas 

intermediárias para o alcance de seus objetivos. Além da corresponsabilidade no 

cuidado de sua saúde, a RD afirma a condição de sujeito de direitos e seu exercício 

da cidadania, comprometido com a redução de danos à sua saúde e também à 

sociedade (Alves, Lima, 2013). O essencial, conforme Passos e Souza (2011) é que 

a RD é “[...] um método construído pelos próprios usuários de drogas e restitui, na 

contemporaneidade, um cuidado de si subversivo às regras de conduta coercitivas” 

(Passos, Souza, 2011, p. 161). Para esses autores, os usuários são corresponsáveis 

pela produção de sua saúde ao tomarem para si a tarefa do cuidado. As regras de 

conduta são construídas no encontro, a partir dos vínculos que ele é capaz de 

produzir.  

A REDUC considera a Redução de Danos menos uma série de diretrizes para 

condutas no atendimento a usuários e mais como uma postura de princípios em 

relação aos problemas relacionados ao modo como a sociedade tem abordado a 

questão das drogas (Macrae, Gorgulho, 2003).  

Santos et al. (2010), destacam que a RD como prática social, reflete 

diferentes concepções em disputa no campo dos saberes e das práticas de saúde, 

produção, comércio e consumo de drogas, podendo-se falar na existência de várias 

RDs. A REDUC entende como importante a manutenção da diversidade de 

concepções sobre a RD, e defende a redução de danos em sua forma ampla que 
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considera os aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos e sanitários nos 

objetivos de uma política de drogas (Macrae, Gorgulho, 2003).    

Santos et al. (2010) ressaltam que a partir do arcabouço teórico e prático da 

Saúde Coletiva, passou-se a procurar compreender o fenômeno das substâncias 

psicoativas em sua complexidade, e a constituir a RD como um novo paradigma que 

requer um arcabouço teórico-metodológico ampliado e interdisciplinar para que não 

se restrinja a um pragmatismo e a uma compreensão desvinculada da totalidade 

social.  

As ações em redução de danos requerem uma abordagem interdisciplinar, 

realizada por toda a equipe de saúde, em conjunto com o usuário, corresponsável 

pelo cuidado e protagonista de sua vida. Apesar da crítica aos modelos de combate 

as drogas, Santos et al. (2010) consideram que a finalidade de abstinência ainda 

persiste no discurso de uma parcela dos profissionais que adotam de alguma forma 

a RD. 

Valério (2012) encontrou em sua pesquisa, profissionais do CAPS-AD que 

defendem a importância da técnica da RD, mas pouco a utilizam em suas práticas, 

assim como, encontrou resquícios de práticas de outros paradigmas de atenção, 

baseados na lógica da repressão, da discriminação e no modelo hospitalocêntrico. A 

autora considera que a manutenção de profissionais que não utilizam as novas 

ferramentas, como as da Redução de Danos, representa risco ao direito e à 

assistência prestada aos usuários de drogas. A autora ainda ressalta a importância 

dos profissionais compreenderem as diversas formas de uso das substâncias 

psicoativas e das possibilidades de reduzir os danos para que os usuários tenham 

acesso a informações pragmáticas e livres de juízos de valor para fazerem suas 

escolhas de estilo de vida e saúde. 

Os desafios da prática com a RD estão relacionados com as divergências 

teóricas e a falta de conhecimento da estratégia (Machado, Boarini, 2013). 

Superando o foco exclusivo na prevenção de doenças e nas ações de distribuição 

de insumos, a redução de danos alçada à estratégia de saúde pública inclui em seu 

escopo os problemas com a violência, a exclusão e o preconceito, visando à 

promoção dos direitos humanos e da cidadania.   
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   Receios que alimentaram resistência em relação à redução de danos não 

foram efetivados nos países que a adotaram: não foram constatados aumento do 

consumo de drogas ilícitas nem de uso de substâncias consideradas mais 

“pesadas”. O que ocorreu foi o aumento da procura por tratamento e a ampliação do 

acesso a ações e serviços de saúde (Alves, 2009).  

Machado e Boarini (2013) dividem o debate científico sobre a redução de 

danos em três: a vertente que recusa a validade da estratégia da RD como 

prevenção, sob a alegação de que ela não possui comprovação científica. Para os 

autores este é um posicionamento moral que nega as experiências nacionais e 

internacionais que comprovaram a validade dessa estratégia; uma segunda vertente 

que aceita parcialmente a redução de danos, mantendo-se apoiada no conceito de 

comportamento de risco e em ações de trocas de seringas para prevenção da Aids e 

em prol da abstinência; e a vertente que aceita integralmente a RD como estratégia 

para prevenção da Aids, mas que não a limita a esse objetivo nem ao objetivo 

exclusivo da abstinência. Para os autores essas divergências dificultam a 

consolidação e disseminação da redução de danos na saúde pública.  

Ainda como possíveis causas das dificuldades encontradas na 

implementação da estratégia da redução de danos estão: o confronto entre usuários 

de drogas e a repressão policial, a confusão entre prevenção e repressão e o 

desconhecimento da redução de danos, o julgamento moral, o preconceito e a 

estigmatização dos usuários de substâncias psicoativas (Domanico, 2006; Machado, 

Mirando, 2007 citado em Machado, Boarini, 2013).  

O conjunto de propostas atribuídas à RD constitui uma abordagem global da 

saúde pública, que envolve o tema da exclusão social e a necessidade de políticas 

inclusivas de enfrentamento da marginalização e estigmatização dos usuários de 

drogas. O propósito das estratégias da RD é debater e reformular as questões 

éticas, médicas, legais e práticas, tendo em vista o caráter público e político da 

questão (Fonseca, Bastos, 2005).  
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4 O CAPS-AD DE SANTOS 

 

A cidade de Santos, no litoral de São Paulo, possui uma população estimada 

de 434.742 habitantes (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, 2017), e conta com uma Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) composta por 

cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS III), um Centro de Atenção 

Psicossocial - Álcool e outras Drogas (CAPS-AD II), um Centro de Atenção 

Psicossocial – Álcool e outras Drogas Infantojuvenil (CAPS-ADij III) recém 

implantado e três Centros de Valorização da Criança (CVCs) em processo de 

transformação e cadastramento para Centros de Atenção Infantojuvenil (CAPSij II). 

A presente pesquisa foi realizada no CAPS-AD do município.  

O NAT – Núcleo de Atenção ao Toxicodependente foi criado e funcionou nas 

instalações do antigo Hospital Anchieta, após a intervenção municipal em 1989. O 

primeiro prontuário existente atualmente é datado de 1995. Não se tem registro da 

transição de NAT para SENAT – Seção Núcleo de Atenção ao Toxicodependente e 

de suas instalações físicas, deixando uma lacuna na história do equipamento que 

não foi esclarecida nem em conversas com profissionais da rede na época. O 

registro de reinauguração da então SENAT no bairro da Pompéia é de janeiro de 

2000. Dez anos depois, em outubro de 2010 a SENAT vai para o bairro do Macuco, 

onde permanece até hoje, agora sob a sigla CAPS-AD - ZOI.  

O CAPS-AD II de Santos é responsável pela demanda das pessoas com 

problemas decorrentes do uso abusivo ou dependência de álcool e outras drogas de 

todo o município e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O serviço tem 

mais de 11.000 usuários cadastrados desde sua inauguração como NAT, sendo 

estimado por volta de 600 usuários em acompanhamento no momento da pesquisa. 

A identificação completa, CAPS-AD ZOI - Zona da Orla e Intermediária delimitaria a 

região de abrangência que seria dividida com outro CAPS-AD III na Zona Noroeste, 

antiga demanda do município ainda não concretizada. Com um território de 

abrangência muito grande e elevado número de habitantes, o serviço não contempla 

toda a demanda pela qual é responsável e não possui a estrutura de um CAPS-AD 
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III, necessária para o porte do município7. No momento da pesquisa a Coordenação 

de Saúde Mental local buscava uma nova sede para transformar o CAPS-AD ZOI do 

tipo II para o tipo III, com funcionamento 24h.   

Durante a pesquisa também estava em processo de implantação uma 

Unidade de Acolhimento (UA) que seria administrada pelo CAPS-AD ZOI; no 

entanto, uma reviravolta, alheia a equipe, interrompeu a iniciativa e o imóvel 

reservado para esse fim foi destinado para uma nova residência terapêutica. Nesse 

processo, a equipe do CAPS-AD foi reforçada com a incorporação de mais 4 

Acompanhantes Terapêuticos e uma Terapeuta Ocupacional que inicialmente 

estavam destinados a UA.   

A atual sede do CAPS-AD II está localizada no bairro do Macuco próximo a 

região central da cidade, onde se localiza grande parte da população em situação de 

rua do município. Muitas dessas pessoas acessam o CAPS-AD, definindo a rotina e 

as ações do serviço. 

As atividades realizadas pelo serviço incluem: atendimentos individuais 

(acolhimento inicial/triagem, orientação, terapêutico, médico), atendimentos em 

grupo (oficinas e grupos terapêuticos), atendimento aos familiares, visitas 

domiciliares, atividades comunitárias, festas, assembléias, entre outras. 

O CAPS-AD contava no momento da pesquisa, com uma equipe 

multidisciplinar composta por profissionais de ensino médio: 2 técnicos de 

enfermagem e 6 acompanhantes terapêuticos, e de ensino superior : 3 psicólogas, 2 

assistentes sociais, 1 terapeuta ocupacional, 2 enfermeiras, 3 psiquiatras e 1 

farmacêutico. Completa o quadro de funcionários: a chefe de seção (terapeuta 

ocupacional), a chefe administrativo, 2 auxiliares administrativos, guarda municipal e 

equipe de limpeza. 

A seleção dos profissionais é feita por concurso público geral. Não existem 

mecanismos de gestão para a alocação dos servidores, o que tem importantes 

implicações na inserção dos profissionais nos serviços.   

                                                           
7 A portaria Nº 130 do Ministério da Saúde, de 26 de janeiro de 2012, redefine o CAPS AD III 
Novo 24h para um grupo populacional de 200 a 300 mil habitantes e a implantação de pelo 
menos um CAPS AD III em municípios que não possuem retaguarda para acolhimento 24h 
(Brasil, 2012a). 
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A unidade possui quatro salas para atendimentos individuais, uma sala de 

grupos, uma sala de oficinas, um posto de enfermagem com dois leitos, desativado 

por condições inadequadas no momento da pesquisa, farmácia e área de 

convivência em espaço aberto, além de recepção e salas reservadas para a equipe 

técnica e administrativa. A estrutura física da unidade permite livre acesso pelo 

quintal lateral às dependências do serviço até as salas de atendimentos, sem 

necessidade da passagem pela recepção, o que impede qualquer forma de controle 

no acesso, motivo de grande queixa por parte dos profissionais e também dos 

usuários. 

O CAPS-AD funciona no formato “porta-aberta” para triagem/acolhimento de 

novos usuários. Esse primeiro atendimento é realizado durante todo o período de 

funcionamento do serviço, dividido em escala semanal, entre os diversos 

profissionais, com a exceção dos técnicos de enfermagem, médicos, farmacêutico e 

alguns acompanhantes terapêuticos. O cuidado realizado é construído pelo técnico 

de referência em um Projeto Terapêutico Singular8 (PTS), negociado 

permanentemente com o usuário, seus familiares e a equipe de saúde, com 

propostas terapêuticas e de reinserção social. O PTS pretende a articulação com a 

rede de saúde e a rede interssetorial do município e com os demais recursos 

comunitários, de acordo com a necessidade do usuário. No entanto, na maioria dos 

casos, o PTS é formulado como uma agenda de atividades dentro do próprio CAPS-

AD, principalmente com consultas médicas, acompanhamento individual, grupos e 

oficinas.  

Os atendimentos individuais são realizados principalmente pelo profissional 

de referência9 do usuário, e em alguns casos, também pelas psicólogas, e quando 

                                                           
8 O Projeto Terapêutico Singular é “Construído no diálogo com necessidades e potências da 
pessoa em seu conjunto de relações. Constituído como instrumento de produção de 
protagonismo e de afirmação de direitos de cidadania. Deve considerar a necessidade de 
transformação da relação de poder e objetivação profissional-usuário, presente na prática 
asilar, dando lugar à constituição de relações de reciprocidade, essenciais ao cuidado 
emancipatório e includente. Alívio do sofrimento, ampliação e fortalecimento da rede social, 
geração de trabalho e renda, troca e produção de conhecimento, acesso e habilidade nas 
diferentes formas de comunicação, mobilidade, acesso a lazer e cultura, autonomia nas 
diferentes esferas da vida, exercício de protagonismo, participação social, etc. são possíveis 
eixos de Projeto Terapêutico a serem pactuados” (Pinheiro, 2015, p.7). 
9 A referência terapêutica “Viabiliza o direito da pessoa em sofrimento em constituir vínculo 
em continuidade com o profissional de saúde. Facilita a singularização do cuidado e a 
inclusão de questões do viver no plano terapêutico. Possibilita um maior diálogo entre 
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necessário qualquer profissional faz um acolhimento. Os grupos e oficinas são 

realizados pelos profissionais das diversas categorias e funções, sozinhos ou em 

parcerias, conforme seus interesses e possibilidades, as necessidades dos usuários 

e os limites da instituição. Entre os grupos e oficinas realizadas estão: Grupo de 

Acolhimento, Grupo de Família, Oficina de Música, Roda de Direito e Cidadania, 

Grupo de Mulheres, Educação em Saúde, Oficina de Leitura, Bora se Mexer, Futebol 

na praia, Oficina de Jogos, Grupo de Redução de Danos, Oficina Fazendo (P)arte. 

As habilidades pessoais dos profissionais se agregam a formação profissional na 

construção das atividades, como no caso da Oficina de Música que é realizada por 

um A.T., que também é músico.  

Trabalha-se muito ainda com a lógica do encaminhamento por escrito 

(referência/ contrarreferência) diante das demandas dos usuários, principalmente à 

rede de saúde e de assistência social do município, e ainda, para outras finalidades. 

Em razão do grande número de pessoas em situação de rua são numerosos os 

encaminhamentos entre os serviços da Assistência Social, principalmente o Centro-

Pop e os Abrigos, e o CAPS-AD, mas em uma rede ainda muito fragmentada e 

distante. Durante a pesquisa, iniciaram-se reuniões sistemáticas para aproximação 

entre esses serviços.   

Integram ainda a Rede de Atenção Psicossocial do município: as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), Consultório na Rua (CnaR), os Prontos-Socorros, a 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Serviço de Atendimento Móvel de 

                                                                                                                                                                                     
necessidades e potências do usuário e as ofertas terapêuticas em curso” (Pinheiro, 2015, p. 
7). O profissional de referência terapêutica do usuário é o “responsável pela condução do 
caso, pela elaboração de estratégias de construção do vínculo do usuário com o serviço e 
por traçar as linhas do seu projeto terapêutico individual, definindo com ele a frequência e 
caracterização dos atendimentos e do comparecimento ao serviço. Também esse técnico 
deverá traçar as necessidades e assumir responsabilidade sobre os contatos com a família 
e com outras pessoas de seu espaço social sempre que necessário. Ou seja, ele deve 
construir o percurso do tratamento junto com o usuário. Neste caminho, o técnico de 
referência pode necessitar de recursos que são disponibilizados por outros profissionais, 
como por exemplo: prescrição médica para o uso de medicamentos, oficinas de artes 
conduzidas por agentes culturais, discussão do caso com os colegas da equipe ou 
supervisão clinica institucional. Todos esses dispositivos utilizados pelo técnico de 
referência objetivam facilitar e ajudar a pessoa com sofrimento mental a encontrar 
possibilidades diante da condição em que se encontra. Para que isso seja efetivo, esse 
técnico deve ter a clareza de que a construção e execução do projeto terapêutico se 
produzem na sua relação com o usuário, de modo que deve cuidar daquilo que se processa 
nesse campo de intersubjetividade” (Conselho Federal de Psicologia, 2013, p. 115). 
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Urgência (SAMU) e o Pólo de Atenção Intensiva em Saúde Mental (PAI)10 para 

internações breves.  

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também possui convênio com duas 

Comunidades Terapêuticas (CTs) de cidades do Litoral Sul Paulista, e ainda com 

duas CTs do Programa Recomeço11, estas últimas muito pouco utilizadas. As mais 

de 30 vagas disponibilizadas são administradas pela equipe do CAPS-AD. Mais à 

frente, discutiremos a contradição das propostas da redução de danos com as das 

Comunidades Terapêuticas.  

  

                                                           
10 O Pólo de Atenção Intensiva em Saúde Mental (PAI) é um modelo de hospital idealizado 
pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo (SES/SP) para internação breve de 
indivíduos portadores de transtornos mentais severos e persistentes em quadro agudo. O 
hospital possui 30 leitos de referência para os nove municípios da Baixada Santista, 
disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (Pólo de Atenção Intensiva em Saúde 
Mental, 2018). O fato de o CAPS-AD ZOI do tipo II não disponibilizar leitos para acolhimento 
integral acarreta na necessidade de se realizar encaminhamentos para desintoxicação ou 
quadros de síndrome de abstinência aos leitos do PAI, que reproduzem a lógica manicomial 
de contenção física e química, divergindo da proposta da atenção psicossocial de 
acolhimento no território de vida do sujeito.  
11 Segundo o governo do Estado de São Paulo (2018), o Programa Recomeço é uma 
iniciativa “[...] para ajudar os dependentes químicos, principalmente os usuários de crack, 
oferecendo tratamento e acompanhamento multiprofissional ao paciente e aos seus 
familiares. As ações são coordenadas entre as Secretarias Estaduais da Saúde, da Justiça 
e Defesa da Cidadania e do Desenvolvimento Social e facilitam o acesso ao tratamento 
médico e apoio social e, quando necessário, a internação dos dependentes em centro de 
referência, incluindo comunidades terapêuticas e moradias assistidas. O trabalho também é 
integrado com o Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil, que acompanham os trabalhos e os casos 
que precisam do apoio ou interveniência destes organismos”. Diferentemente da perspectiva 
da redução de danos, o Programa Recomeço é pautado na perspectiva da abstinência com 
ênfase nas internações, que podem ser: voluntárias, involuntárias ou compulsórias. No 
entanto, no município de Santos, o programa se resume a disponibilização de vagas em 
Comunidades Terapêuticas que são geridas pela equipe do CAPS-AD e só são utilizadas 
para internações voluntárias.  
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5 OBJETIVOS 

 

 São objetivos dessa pesquisa: 

 

5.1 Objetivo geral 

 

Compreender a perspectiva da Redução de Danos (RD) nas ações 

desenvolvidas pela equipe multidisciplinar do Centro de Atenção Psicossocial – 

Álcool e Outras Drogas (CAPS-AD) de Santos-SP. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar as concepções de Redução de Danos (RD) dos profissionais da equipe 

multidisciplinar do CAPS-AD de Santos;  

- Analisar as ações para Redução de Danos (RD) realizadas pela equipe 

multidisciplinar no CAPS-AD; 

- Discutir e produzir conhecimento com a equipe sobre a Redução de Danos (RD) 

nas práticas de cuidado no CAPS-AD;  

- Elaborar uma Produção Técnica que possibilite uma intervenção para a 

qualificação das práticas de cuidado da equipe multidisciplinar do CAPS-AD de 

Santos.   
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6 MÉTODO  

 

A proposta do Mestrado Profissional da UNIFESP é formar um mestre que 

produza conhecimento a partir de suas práticas, e que seja capaz de inovar e 

transformar as práticas cotidianas. Para isso, entre outras etapas, o candidato a 

mestre deve fazer uma pesquisa em sua área de atuação e elaborar uma 

Dissertação e ainda uma Produção Técnica originária da pesquisa que possibilite 

uma intervenção na realidade investigada. Atuando no campo de álcool e outras 

drogas na cidade de Santos, que tem como referência na rede pública municipal o 

CAPS-AD em que trabalho, e ainda, tendo o apoio e investimento da gestão local, 

principalmente disponibilizando o serviço e o tempo necessário e autorizando a 

pesquisa, me pareceu importante e fundamental pesquisar o próprio serviço em que 

atuo e poder retribuir com a multiplicação do conhecimento produzido. Como se não 

bastasse o desafio desconhecido de pesquisar o próprio local de atuação, me 

propus ainda a pesquisar um conceito inquietante para mim, o da redução de danos 

(RD), o que implicava em pesquisar a atuação dos profissionais, ou seja, da equipe 

em que atuo, e inevitavelmente, também a minha própria atuação.  

Tal projeto e escolha impuseram a desconstrução permanente e ainda 

incompleta dos conceitos que eu tinha de ciência, e principalmente de pesquisa e 

conhecimento, com pretensão à neutralidade e representação de objetos, que eu 

tinha. Processo tão essencial quanto doloroso.  

Encontrei em Morin (1983 citado em Romagnoli, 2009) a crítica ao paradigma 

hegemônico na ciência, o paradigma da simplificação, que elimina a complexidade 

dos fenômenos por meio dos processos de disjunção e redução, apresentando uma 

realidade simplificada e ordenada. Com a operação da disjunção, fazem-se 

separações, como: sujeito e objeto, físico e biológico, tomando esses elementos 

como categorias não ligadas; e com a redução, reduz-se: o humano ao biológico, o 

biológico, ao físico-químico, tornando assim, o complexo, simples.     

Como alternativa de conhecimento mais afeita aos desafios da pós-

modernidade, Edgar Morin propõe o paradigma da complexidade. O pensamento 

complexo, segundo Santos e Hammerschmidt (2012), visa superar as dicotomias 

simplificadoras, articulando os diversos conhecimentos e campos do saber, 
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religando assim os elementos antes separados: sujeito e objeto, matéria e espírito, 

natureza e cultura, incluindo igualmente pensamento científico e pensamento mítico. 

Desse modo, o pensamento complexo possibilita o exercício da interdisciplinaridade, 

fundamental no programa de mestrado e na atenção psicossocial. 

No entanto, buscar o conhecimento em suas múltiplas dimensões, não é o 

mesmo que buscar o conhecimento completo, este intangível. O pensamento 

complexo aceita a incompletude e a incerteza (Morin, 2005). Busca assim, um 

conhecimento local e transitório que abarque a complexidade do problema.  

Assim, não se pretende um rigor técnico-racional com pretensão a uma 

verdade científica, (Romagnoli, 2009), nem prescrição de regras para se alcançar 

um objetivo previamente definido, mas como na cartografia, inverter o sentido de 

método (metá-hódos), para hódos-metá, caminhar que no caminho traça suas metas 

(Passos, Barros, 2009b). 

Desse modo, saber e fazer não se distinguem, constituindo-se esta pesquisa 

como uma pesquisa-intervenção. Nela, conhecimento é entendido como 

transformação da realidade. Portanto, não se trata de uma representação de um 

objeto, mas de um conhecer que transforma a realidade, criando uma realidade de si 

e do mundo (Passos, Barros, 2009b).  

A pesquisa é o próprio processo de traçado, que se dá no plano da 

experiência, agenciador de sujeito e objeto, teoria e prática, e que acompanha seus 

efeitos no objeto, no pesquisador e no próprio processo de pesquisa. Esse saber 

requer o fazer: “Tal primado da experiência direciona o trabalho da pesquisa do 

saber-fazer ao fazer-saber, do saber na experiência à experiência do saber. Eis aí o 

‘caminho’ metodológico” (Passos, Barros, 2009b, p. 18) utilizado.   

Pesquisar o meu próprio ambiente de trabalho e a equipe da qual faço parte 

colocava o desafio de estar aberto às surpresas, ao novo, escapando das 

armadilhas diante da familiaridade com as pessoas e situações vividas. A própria 

motivação para a pesquisa refletia o meu desconhecimento do problema de 

pesquisa levantado, apesar das suposições que precisavam ser deixadas de lado. 

 E como compartilhar esse processo com a equipe e ao mesmo tempo fazer 

algo que inevitavelmente falaria da minha experiência? A ideia de como realizar a 
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pesquisa foi mudando e amadurecendo com o tempo, com as supervisões e com a 

percepção do local e da equipe como campo de pesquisa, e ainda, diante das 

limitações e possibilidades tanto da equipe, quanto do serviço, da pesquisa e 

principalmente das minhas. O meu desejo de experimentar a técnica do grupo focal 

se aliou com o entendimento de que o tema da pesquisa e os participantes, uma 

equipe de saúde, também requeriam esse procedimento como forma de debate da 

redução de danos com os profissionais. Os grupos focais, segundo Minayo (2004), 

são um tipo de entrevista, mas estes são realizados com um pequeno número de 

participantes (6 a 12) e a presença de um mediador que busca focar e aprofundar a 

discussão com base no tema proposto. O grupo focal como instrumento de pesquisa 

busca ampliar o conhecimento quanto às crenças, atitudes e percepções do grupo 

estudado, assim como, acrescenta Gatti (2005), os sentimentos, experiências e 

reações geradas nas trocas realizadas no grupo. No entanto, Gatti (2005), ressalta 

que não se trata de uma entrevista com um grupo, com perguntas e respostas do 

moderador para os membros do grupo. A ênfase dada no grupo focal é a interação 

de seus participantes.  

Além da produção em conjunto com os profissionais, achamos inevitável e 

essencial a ênfase na minha experiência de mais de três anos como Acompanhante 

Terapêutico (AT), com formação em Psicologia, no CAPS-AD de Santos. Como 

procedimento de registro da experiência com a pesquisa e da experiência como AT, 

pensamos, inicialmente, na produção de dois tipos de diários: um diário de pesquisa 

para o registro escrito do processo de produção do conhecimento no campo diante 

das possibilidades realizadas no contexto; e um diário institucional para o registro 

dos fatos marcantes organizados em torno da vivência na instituição relacionados ao 

objetivo da pesquisa (Pezzato, L’Abbate, 2011). Na prática, eu compus um relato 

dos grupos focais logo após a realização dos encontros, e um relato de experiência 

em que registrei cenas, ideias e divagações que em meu entendimento tem relação 

com a RD no cotidiano do CAPS-AD. Em razão dessas produções somente 

embasarem a escrita do texto final desta dissertação, optei por não anexá-las ao seu 

final.      
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6.1 Os grupos focais 

    

A opção pelo grupo focal foi motivada pela interação gerada entre os 

participantes que proporciona uma multiplicidade de pontos de vista e processos 

emocionais que com outros meios seria mais difícil de obter (Gatti, 2005). No 

entanto, tínhamos como preocupação que os encontros do grupo focal fossem 

espaços produtivos para os participantes, e não somente um procedimento de coleta 

de dados para a pesquisa, ou seja, que fossem espaços de produção de dados com 

e para a equipe, o serviço e a pesquisa. Assim, optamos por fazer dois encontros de 

grupo focal em um intervalo de uma semana, com os mesmos participantes, 

possibilitando à realização de um processo com início, meio e fim, respeitando os 

limites da disponibilidade do grupo em sua rotina.  

Decidimos com a equipe, realizar os grupos nas instalações físicas do CAPS-

AD, na sala e horário de reunião diária de equipe, o que proporcionou a participação 

de um número maior de profissionais. O convite foi realizado pelo pesquisador aos 

profissionais antecipadamente, seguindo o critério de inclusão na pesquisa de no 

mínimo um ano de atuação no CAPS-AD de Santos, deixando os convidados à 

vontade de escolherem participar ou não no dia marcado. 

Também tínhamos a preocupação que os encontros não reproduzissem as 

discussões de reunião em equipe. Dessa forma, procuramos criar um ambiente e 

atividades que proporcionassem um setting para a pesquisa. Convidei um colega 

para apoio, observação e anotações. Optei por exercer o papel de facilitar do grupo, 

sem participar das discussões, mas sempre me posicionando como participante da 

pesquisa. Gatti (2005) destaca que, apesar da literatura recomendar não se juntar 

pessoas que se conheçam ou que conheçam o moderador em um grupo focal, 

encontra-se também na literatura trabalhos com grupos preexistentes justificados 

pelos objetivos da pesquisa ou por motivo de facilitação do desencadeamento do 

grupo. Entendemos ser esse o caso, em razão das concepções e ações da equipe, 

objetivo da pesquisa, serem produzidas em grupo e entre diferentes saberes, sendo 

o grupo focal uma opção privilegiada de acesso a esse processo de troca e de 

construção de conhecimento.  
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Para aquecer os participantes e provocar o debate de forma a aproximá-los 

de uma reflexão das práticas no CAPS-AD, decidimos proporcionar atividades no 

início dos grupos focais. Gatti (2005) cita que vários autores consideram possível a 

utilização de técnicas ou exercícios, escolhidos ou criados conforme o grupo e os 

propósitos da pesquisa, para iniciar a participação dos membros no grupo focal. A 

inclusão de atividades para facilitar a interação também aproximou o procedimento 

utilizado da estratégia das oficinas, que são espaços de negociação e produção de 

sentidos, que permite a visibilidade de argumentos e posições, mas também 

deslocamentos, construção e contrastes de versões. As oficinas não se limitam a 

gerar dados para a pesquisa, mas sensibilizam as pessoas para a temática 

trabalhada, possibilitando a convivência entre os participantes, com a multiplicidade 

de versões e sentidos sobre o tema. Seus potenciais efeitos de transformação 

ultrapassam o momento da realização das discussões (Spink et al., 2014).    

Desse modo, o primeiro encontro teve o propósito de iniciar uma discussão 

sobre RD, e para isso utilizei um vídeo12 para introduzir o tema, já que tínha como 

hipótese que a RD era desconhecida e controversa. O vídeo apresenta vários 

profissionais do coletivo É de Lei, falando sobre o que consideram ser a redução de 

danos. Com o vídeo fica claro que não existe resposta pronta, nem consenso, mas 

respostas que introduzem a questão em diversas frentes, ampliando a discussão. Na 

sequência solicitei que cada participante escrevesse em um cartão a primeira 

palavra que viesse à cabeça quando falávamos em redução de danos e a 

explicasse. Em seguida pedi que os participantes agrupassem as palavras segundo 

os critérios que quisessem, formando assim uma primeira categorização dos 

elementos para discussão/análise. Com pouca interação, as palavras foram 

divididas em dois grupos: “coletivo” e “individual”. A discussão iniciada pelo grupo de 

palavras nomeado de “coletivo” não foi produtiva. Os participantes tiveram 

dificuldades de argumentar a opção pela divisão das palavras nesses grupos. A 

percepção de que a tarefa também encaminhou para uma busca de consenso, não 

desejada, me fez optar por não manter aquela proposta e deixar a discussão fluir 

pelas temáticas suscitadas nos e pelos participantes. O propósito desse primeiro 

encontro foi o de aquecer para o tema e trazer elementos dos participantes para o 

                                                           
12 Ponto de Cultura É de Lei. O que é Redução de Danos? Youtube, 16 out. 2014. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cDVR_NBAfyc>. Acesso em: 20 jul. 
2017. 
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debate, o que se deu a partir da RD vivida e percebida pelos profissionais e nos 

desdobramentos suscitados pelo tema.  

No segundo encontro, disponibilizei os vinte minutos iniciais para que cada 

participante escrevesse uma cena de seu cotidiano de trabalho que tivesse relação 

com a RD, para um relato de si com a redução de danos. Depois, solicitei a leitura 

voluntária do texto, seguida de um debate coletivo. Todos os participantes quiseram 

ler suas cenas, que foram entregues ao final do encontro, sem identificação. 

Considero que o recurso das cenas possibilitou inserir a discussão da RD na prática 

dos profissionais no cotidiano do CAPS-AD. A dificuldade em evocar uma cena 

vivida trouxe a contradição entre a facilidade em afirmar o trabalho com RD no 

CAPS-AD e a dificuldade em contar uma experiência.  

Os dois encontros tiveram aproximadamente 1h15 min. (uma hora e quinze 

minutos) de duração cada, e foram gravados em áudio com posterior transcrição. 

Participaram dos dois encontros do grupo focal 11 profissionais, sendo: 2 

assistentes sociais, 2 psicólogas, 2 terapeutas ocupacionais (uma exercendo a 

função de chefia do serviço), 1 enfermeira e 4 acompanhantes terapêuticos. 

Não participaram do grupo focal 12 profissionais da equipe técnica: 2 técnicos 

de enfermagem, 2 acompanhantes terapêuticos, 1 enfermeira, 3 psiquiatras, 3 

psicólogas e 1 farmacêutico. Portanto, não estiveram representados os profissionais: 

médicos psiquiatras, técnicos de enfermagem e farmacêutico. A ausência desses 

profissionais no grupo focal pode ser considerada uma limitação do estudo, que não 

incluiu as concepções e ações de RD de representantes dessas categorias 

profissionais, tendo em vista a centralidade do cuidado medicamentoso e da figura 

do médico para muitos usuários e profissionais do CAPS-AD.   

No geral, não participaram do grupo focal, profissionais que não se identificam 

com o trabalho no CAPS-AD, não tem interesse nas discussões e/ou não se 

identificam com a temática ou não tinham disponibilidade, além daqueles em 

licença-médica, férias ou que não se enquadraram nos critérios de inclusão da 

pesquisa, de no mínimo um ano de atuação no CAPS-AD de Santos, caso de três 

profissionais: um psiquiatra e um farmacêutico, com início muito recente, e uma 

psicóloga, com pouco menos de tempo do que o estabelecido.  
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As discussões realizadas nos encontros levantaram questões importantes, 

atingindo as expectativas e objetivos da proposta, no entanto, considero que 

algumas questões poderiam ter sido mais aprofundadas. A equipe foi bastante 

participativa, e eu acabei por intervir muito pouco, pois os próprios participantes, 

acostumados às discussões, conduziram o grupo. Os debates foram pertinentes ao 

tema da pesquisa de forma bastante ampliada, abrangendo diversas questões do 

cotidiano de trabalho da equipe.  

Durante os dois grupos houve algumas poucas conversas paralelas, falas 

interrompidas, falas ao mesmo tempo, uso de celular, mas na maior parte do tempo 

a interação foi produtiva e o espaço de pesquisa preservado. 

Achei que o fato de eu, como pesquisador, fazer parte da equipe, teve não só 

elementos negativos, como previsto, mas também elementos positivos. Gatti (2005) 

refere que participantes que se conhecem podem inibir manifestações e a 

espontaneidade ou formar subgrupos que monopolizem ou paralisem a discussão 

impossibilitando o aparecimento da diversidade de idéias e valores. Já, conhecer o 

moderador pode eliciar comportamentos de cumplicidade, de uso do poder, de 

contenção na participação ou desconfiança. Acrescento como pontos negativos: a 

proximidade do contexto com a reprodução das discussões realizadas em reunião 

de equipe, a não participação de pessoas que não se identificavam comigo ou meu 

modo de trabalhar, o fato dos participantes não explicarem algumas coisas por 

supostamente serem de conhecimento comum, inclusive meu, e o estranhamento de 

eu fazer perguntas sobre o trabalho do qual faço parte e não participar do debate. 

Por outro lado, como pontos positivos notei: a facilidade de proporcionar um debate 

pela familiaridade comigo e entre a equipe, a disponibilidade dos participantes 

cooperarem com a minha pesquisa, sabendo também do retorno que ela daria ao 

serviço, e a liberdade de poderem falar coisas que eu conhecia e também vivencio, 

sem necessidade de fantasiar ou teorizar muito.  

Alguns dos pontos negativos foram cuidados com a presença de um 

observador externo, o cuidado com a ambiência e o recurso de atividades 

disparadoras para a discussão do tema proposto. Um bolo de coco gelado que faço 

deu sabor às conversas e foi uma marca dos encontros.  
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Fui citado em algumas falas, tanto em referência a defesas que faço, como 

em situações que participei. Foi difícil em alguns momentos me segurar nos ímpetos 

espontâneos de falar, principalmente sobre os casos conhecidos e situações em que 

eu estava envolvido - o convite para tornar o grupo uma reunião de equipe também 

me afetava.  

Concordo com a avaliação do processo feito por uma das participantes, que o 

clima de pesquisa proporcionou um debate “desarmado”, em que as pessoas 

puderam se expressar e foram escutadas, sem estarem disputando uma decisão 

como acontece nas reuniões de equipe, em que muitas vezes saem discussões 

calorosas. A participante revelou que pôde assim, ouvir e entender pontos de vista 

diferentes do seu. Também houve outras manifestações no sentido de valorizar o 

processo e de interesse em construção de novos espaços de discussão em equipe, 

o que foi considerado no produto técnico final da pesquisa. 

 

6.2 Análise dos dados 

 

A análise dos dados produzidos foi realizada por meio da análise de conteúdo 

do tipo temática, da forma que Barros e Kastrup (2009) indicam, sem levar ao 

congelamento dos dados ou a perda da análise da transformação ocorrida no 

processo investigado. 

Para Minayo (2004), na análise de conteúdo do tipo temática: “A noção de 

tema está ligada a uma afirmação a respeito de determinado assunto. Ela comporta 

um feixe de relações e pode ser graficamente apresentada através de uma palavra, 

uma frase, um resumo” (Minayo, 2004, p. 208). E ainda, conforme a autora: “Fazer 

uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem 

uma comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o 

objetivo analítico visado” (Minayo, 2004, p. 209). Portanto, a análise temática pode 

se utilizar da relevância da frequência em que determinado núcleo de sentido 

aparece em um texto, ou de sua relevância qualitativa, através de sua presença, 

independente de frequência. 
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No entanto, Barros e Barros (2014) apontam que a atitude na análise não se 

faz pela utilização de procedimentos determinados em etapas prefixadas. Não há 

separação em momentos distintos de coleta de dados e posteriormente de análise 

dos dados, o que indicaria a idéia de separação entre sujeito e objeto. A atitude 

analítica acompanha todo o processo de pesquisa. A experiência não é concebida 

como separada dos objetos, a objetividade é assim, a experiência em seu aspecto 

criador. A pesquisa produz um conhecimento comum, que pode ser compartilhado, 

no acesso a experiência. A análise informa sobre os efeitos produzidos e as 

articulações realizadas. 

Análise é uma atitude, que se faz por problematização e de forma 

participativa. Na análise, interessa a experiência do pesquisador e dos participantes. 

Não se pretende a neutralidade do pesquisador, mas dar visibilidade às relações 

que constituem dada realidade em que o pesquisador está imerso. Assim, a análise 

não é responsabilidade somente do pesquisador, mas também dos participantes, 

produzindo uma nova realidade. 

Realizamos assim, também, a análise da implicação, colocando pesquisador 

e pesquisa em análise. A implicação do pesquisador com o campo e a pesquisa 

inclui a permanente análise do impacto das cenas vividas e observadas na história 

do pesquisador e sobre o sistema de poder que legítima o instituído, incluindo o 

lugar de saber e de poder do pesquisador. A pesquisa em análise inclui desde o 

questionamento da encomenda da pesquisa até a análise dos aspectos 

contratransferenciais do pesquisador, no lugar de poder que a pesquisa lhe outorga 

(Paulon, 2005).     

Da análise dos dados do grupo focal e dos meus relatos iniciais ainda nos 

diários foram construídas categorias de análise que foram transformadas em 

capítulos e organizaram a discussão da RD no CAPS-AD de Santos. A 

categorização teve a intenção de contemplar os principais temas discutidos nos 

diferentes aspectos que os participantes relacionaram à redução de danos. A 

discussão das categorias foi realizada em um novo texto que teve como fio condutor 

central a minha experiência em diálogo com a produção coletiva nos grupos focais e 

a bibliografia pertinente, que aparecem com as devidas referências. As categorias 

construídas foram divididas em dois grupos: implicações e contradições. Nas 
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implicações foram discutidos: o público-alvo (os usuários do serviço); os usuários em 

situação de rua; a convivência no CAPS-AD; as estratégias (a reflexão e as oficinas 

terapêuticas); os objetivos, e ainda, a apresentação de um caso de sucesso e outras 

dúvidas; as situações (in)esperadas: o usuário sob efeito de drogas no CAPS-AD; o 

questionamento: existe espaço no CAPS-AD para quem quer usar drogas?; a 

maconha: entre a droga e o remédio, e por fim, produzindo danos: repercussões 

cotidianas de uma política proibicionista. Como contradições foram apresentados: os 

encaminhamentos para as Comunidades Terapêuticas (CTs); os grupos de mútua 

ajuda e a medicamentalização. As categorias do grupo das contradições e as 

repercussões cotidianas de uma política proibicionista foram construídas 

exclusivamente a partir da narrativa e experiência do autor.   
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo apresento a discussão dos resultados da pesquisa, tendo 

como guia da narrativa a minha experiência como Acompanhante Terapêutico (AT), 

membro da equipe multidisciplinar do CAPS-AD de Santos, com a qual dialogo por 

meio dos dados produzidos nos grupos focais com os profissionais participantes e 

com as referências científicas na área.  

Inicio com o que chamo de implicações da redução de danos nas práticas da 

equipe multidisciplinar do CAPS-AD, com os temas debatidos pela equipe nos 

grupos focais a partir da discussão da RD, para em seguida discutir as contradições 

à RD, frutos do meu relato de experiência no serviço.   

Apesar dessa divisão, em oposição, veremos contradições presentes em 

todas as implic-ações realizadas pelos profissionais, ficando no subitem das 

contradições, somente as ações-parcerias explicitamente contrárias a lógica da RD. 

 

7.1 Implicações 

 

Mesmo sendo diretriz do Ministério da Saúde para os CAPS-AD, a redução de 

danos não me parece um consenso entre os profissionais de Santos, que compõe 

um grupo bastante heterogêneo, com diferentes condutas e posturas. As diferenças 

parecem ter relação com a concepção de saúde e de cuidado de cada formação 

profissional, do conhecimento e das vivências e valores individuais. Desse modo, 

coexistem posicionamentos éticos-políticos divergentes sobre a questão das drogas 

entre os profissionais, abrangendo toda a polêmica que o assunto envolve: 

defensores da descriminalização e/ou legalização das drogas, defensores da 

proibição, defensores do cumprimento da lei e outros que questionam a injustiça 

proporcionada pela atual lei de drogas, preocupação com os males causados a 

saúde, discursos moralistas, discursos de defesa do direito individual sobre o próprio 

corpo, diferentes ponderações sobre o impacto das drogas na sociedade, defesa da 

cidadania e da vida, preconceitos, entre outros. Posicionamentos esses que criam 

aproximações e distanciamentos, afinidades e incompatibilidades entre os 
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profissionais, acabando por dividir a equipe de forma visível, e por vezes declarada, 

em dois pólos, que apesar de supostamente antagônicos, não são passíveis de 

definições exatas e estáticas, pois comportam divergências e convergências dentro 

e entre ambos.      

Essas diferenças aparecem nos profissionais, nas categorias profissionais, 

nos comportamentos, ações, emoções, falas, posturas e se expressam de modos 

diferentes em cada sujeito, podendo ser divididas, na clínica do CAPS-AD, entre: a 

perspectiva da abstinência e a da redução de danos.  

Percebe-se, no CAPS-AD, a perspectiva da redução de danos na negociação 

com usuários e familiares do cuidado e de suas metas, incluindo como legítimas 

metas com o objetivo da abstinência ou metas que envolvam o consumo de drogas, 

ampliando assim o acesso ao cuidado em saúde e compartilhando com os sujeitos 

os seus processos de cuidado. A RD também está presente na oferta de um cuidado 

que almeja ampliar o repertório de vida e liberdade dos sujeitos e na defesa dos 

direitos e da cidadania das pessoas que fazem uso de drogas. No entanto, como 

apontado, a RD coexiste com outros modelos de cuidado, como o modelo baseado 

na perspectiva da abstinência no julgamento moral dos usuários, na 

medicamentalização do cuidado, nas internações e no foco do tratamento na 

redução do consumo de drogas/abstinência.  

Merhy (2005) identifica que os diversos atores têm diferentes 

intencionalidades e disputam o sentido do trabalho. Além dos papéis institucionais, 

os trabalhadores exercem suas práticas privadas. Cada trabalhador é produtor de 

cuidado e em certo grau autônomo na sua prática. Desse modo, na disputa de 

modelos de cuidado no CAPS-AD, por vezes, os profissionais compartilham e 

compõem ações de cuidado somente com seus pares de identificação, produzindo, 

também assim, encontros e desencontros.  

Alguns profissionais, como eu, defendem a RD, e outros a olham com receio. 

Isso apareceu na pesquisa, embora surpreenda a aceitação geral da RD entre os 

profissionais participantes do grupo focal. Apesar de parte da equipe, possivelmente 

mais contestadora à redução de danos não ter participado do grupo focal, o 

consenso encontrado não explicita os diversos significados atribuídos à RD, que se 
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configura como um conceito em aberto (Macrae, Gorgulho, 2003), podendo inclusive 

ser cooptado pela lógica da abstinência.   

Na atividade do primeiro grupo focal, após a apresentação de um pequeno 

vídeo13 para introduzir o assunto, pedimos que os participantes escrevessem uma 

palavra que lhes viesse à cabeça sobre RD. As palavras escritas foram: cuidado (3 

vezes), saúde (2 vezes), singularidade, conviver, reflexão, respeito e inerente.   

Os danos e a redução de danos foram mencionados por uma participante 

como “inerentes à vida”, remetendo às estratégias para reduzir danos aplicadas as 

mais diversas atividades cotidianas que envolvem algum tipo de risco, ao 

pragmatismo presente em evitar o dano e não o risco, e ao princípio de segurança 

que norteia também a RD como prática no campo do álcool e outras drogas.  

A apresentação do vídeo também teve a intenção de ampliar a compreensão 

da RD e possibilitar outros elementos para o debate, como demonstrado na 

referência dos participantes a RD como: “Política Pública”, e “Paradigma e Prática”, 

seguindo a definição dada por Xavier no vídeo, que a compreende tanto como o 

conjunto de estratégias para minimizar os riscos relacionados às substâncias 

psicoativas, quanto como um paradigma norteador de todas as ações relacionadas a 

essas substâncias, entre elas: prevenção, assistência, ensino, pesquisa, entre 

outras.   

.É possível compreender que pela predominância da assistência direta aos 

usuários no CAPS-AD, a RD é mais vista por esse prisma pelos profissionais. É 

nesse ponto que a clínica da redução de danos se alia com a clínica ampliada e 

compartilhada diante da necessidade de se pensar em projetos terapêuticos 

singulares que acolham a singularidade dos sujeitos (Souza, Carvalho, 2012). Por 

outro lado, poucas são as discussões mais amplas nas reuniões de equipe, que 

envolvam as questões relativas ao uso e abuso de drogas na contemporaneidade, 

ou as políticas de drogas e as forças e interesses em jogo, aparentemente por razão 

de desconhecimento e desinteresse. Apesar de esperarmos um questionamento e 

                                                           
13 Ponto de Cultura É de Lei. O que é Redução de Danos? Youtube, 16 out. 2014. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cDVR_NBAfyc>. Acesso em: 20 jul. 
2017. 
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aprofundamento maior por parte dos profissionais, é notável a significativa presença 

do senso comum.  

A equipe do CAPS-AD também discute pouco o assunto “drogas” com a rede 

de serviços e os diversos setores da sociedade, na função que também tem de 

intervir no modo como a rede e a cidade abordam esse problema (Nicodemos, Silva, 

2016). No entanto, quando isso acontece é perceptível um maior desconhecimento e 

preconceito por parte desses atores e segmentos. 

Como exemplo de aplicabilidade em outros segmentos, Conte (2003) 

exemplifica a possibilidade da redução de danos referenciar a atuação de um juiz, 

em interlocução com uma equipe interdisciplinar, evitando, por exemplo, que 

usuários de drogas que fazem pequenos tráficos para sustentar seu uso, sejam 

enquadrados no crime de tráfico.   

Em levantamento das publicações brasileiras sobre redução de danos, Santos 

et al. (2010) classificaram os trabalhos encontrados segundo o critério de unidades 

de objeto (o que se pretende transformar) e sujeito (para quem se direciona as 

ações). A diversidade de resultados demonstrados aponta para diferentes 

concepções de saúde e de produção, distribuição e consumo de drogas. As 

categorias levantadas e as ações correspondentes foram: unidade dependência-

dependente, com ações com o objetivo da abstinência; unidade doenças 

transmissíveis-usuários de drogas das populações marginalizadas e excluídas, com 

ações voltadas para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 

principalmente aos excluídos; unidade consumo-usuário de drogas, com ações 

voltadas para a autonomia e autocuidado dos usuários; unidade relacionada ao 

modo de viver de uma dada “comunidade”, com ações de promoção de saúde e 

melhoria da qualidade de vida; unidade riscos sociais e a população em geral, com 

ações voltadas para os consumidores e instituições visando diminuir os riscos e 

agravos a toda a população; unidade produção-comércio-consumo de SPA-classe 

social, com ações emancipatórias e educativas para a transformação da realidade 

social.  

Seguindo essa classificação, o consenso entre os participantes da pesquisa 

pode ser entendido na referência à RD como cuidado em saúde aos usuários de 

drogas-consumo, com ações voltadas para a autonomia e o autocuidado. Essa 
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concepção considera outras formas de relação dos sujeitos com as drogas, que não 

somente a dependência, e ainda, a impossibilidade de interrupção ou o desejo de 

algumas pessoas de se manterem no uso. As estratégias têm como meta diminuir os 

danos e riscos relacionados ao uso prejudicial de drogas, e levam em consideração 

a substância, o tipo de uso, as circunstâncias em que ele ocorre e outras variáveis 

referentes ao contexto social, ambiental e cultural. Para os autores, uma 

conseqüência dessa concepção pode ser o excesso de responsabilização individual 

e a marca identitária de “usuário de drogas” nos indivíduos.  

Nesse sentido, as ações desenvolvidas pela equipe no CAPS-AD são 

voltadas para o sujeito, e não para as drogas, com o objetivo de proporcionar maior 

autonomia para a tomada de decisões em todos os âmbitos da vida.   

Também é possível identificar relação com as ações de promoção de saúde e 

melhoria da qualidade de vida de uma “comunidade”, restrita, muitas vezes, a propor 

alternativas para melhorar aspectos da vida sem levar em consideração o consumo 

prejudicial de drogas. Essa concepção agrega elementos sociais à compreensão do 

consumo de drogas, mas pode se reduzir a um manual de bom comportamento. Por 

outro lado, seguindo a mesma classificação, a equipe pouco atua no sentido de 

promover ações emancipatórias e educativas para a transformação da realidade 

social.   

Os desafios no cuidado diário às pessoas em uso abusivo de substâncias 

psicoativas e as frustrações diante de grandes expectativas e metas, como a 

abstinência, contribuem para o trabalho com a RD no CAPS-AD, em busca, em 

conjunto com os usuários, de metas e ganhos mais realistas e possíveis. Às vezes, 

o ganho com um usuário em constante abuso de drogas é: uma pequena alteração 

no padrão desse uso, a aproximação com a família, a retomada de algum vínculo, 

um cuidado maior com a saúde, a inserção de alguma outra atividade em sua rotina, 

a obtenção de renda, dentre muitos outros possíveis, na direção da defesa da vida. 

Pequenos ganhos que precisam ser reconhecidos e comemorados junto ao usuário.  

Desse modo, a redução de danos não se refere ao espectro posto pelo termo 

doença, portanto não tem o objetivo de cura, mas um deslizamento da posição que 

perturba o sujeito e lhe produz danos. Desvinculada assim das exigências sociais, 

mas eticamente comprometida com as demandas do sujeito, a RD pode promover 
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uma nova relação do sujeito com o que lhe traz sofrimento, reduzindo danos, e 

podendo até promover uma mudança no lugar que a droga ocupa em sua vida 

(Silva, 2016).  

Também foram citadas pelos participantes as posturas de: “respeito” às 

escolhas e possibilidades individuais; de “aceitação” aos usuários sem julgamento 

moral; e de “defesa da vida”, principal objetivo da política de atenção aos usuários 

de álcool e outras drogas (Brasil, 2003b). 

Porém, a RD não se reduz a assistência, a Rede Brasileira de Redução de 

Danos (REDUC) considera a Redução de Danos mais como uma postura de 

princípios em relação aos problemas relacionados ao modo como a sociedade tem 

abordado a questão das drogas. (Macrae, Gorgulho, 2003). De um conjunto de 

estratégias, a RD se torna uma perspectiva que diz respeito a um modo de pensar, 

falar, sentir e agir sobre as drogas (Souza, Carvalho, 2012). 

Duas participantes do grupo focal referiram ter transformado suas visões 

negativas sobre a RD somente após iniciarem o trabalho no CAPS-AD:  

 

Eu encarava a redução de danos como uma filosofia de vida de 
quem queria usar droga. Sendo muito honesta, assim sabe? E hoje 
não. Um ano e pouco aqui, eu consigo ver uma prática, as práticas 
de redução de danos, ou pelo menos a maioria delas, assim como 
um cuidado com a saúde mesmo (participante 10, GF 1). 

Eu também tinha uma idéia de redução de danos como uma, uma 
desculpa pra quem...não dá conta, né? Mas, é...com a convivência, 
com a prática, é...eu acho que é um espaço, é um momento onde se 
pode pensar até no que significa dano, né? O que vem a ser dano e 
o que significa reduzir, né? (participante 4, GF 1). 

 

Fica claro, que a prática do cuidado em equipe e em diálogo com os usuários 

agrega elementos que possibilitam colocar concepções e práticas em questão, 

favorecendo mudanças. 

A diferença nos discursos e ações é possibilitada em um cenário polarizado 

em relação às drogas: contra ou a favor, abstinente ou drogadito, tudo ou nada, bem 

e mal, em que a abstinência representa o “não às drogas”, e a RD passa a ser 
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compreendida como o oposto, ou seja, o “sim as drogas”. No entanto, a proposta da 

RD é fugir desta lógica, estando aberta a outra via que escape do ordenamento 

jurídico do lícito e do ilícito. Enquanto a abstinência tomada como regra absoluta, 

exclui a possibilidade de outras regras, transformando-as em um “vale tudo”, a RD 

se apresenta como alternativa a este saber-poder, até porque não é possível reduzir 

danos em uma lógica de “vale tudo” (Souza, Carvalho, 2012). Por outro lado, a RD 

não interfere necessariamente no consumo de drogas, mas tem como objetivo a 

promoção da saúde e da cidadania, evitando a lógica da internação e da abstinência 

(Tisott et al., 2015). 

A RD também foi apontada no grupo focal como “contrária à lógica da 

abstinência”, que para Passos e Souza (2011) corresponde ao paradigma que define 

uma rede de instituições submetida ao poder jurídico, psiquiátrico e religioso e que 

coercitivamente estabelece a abstinência como a única direção de tratamento 

possível.   

No entanto, a completa interrupção do uso de drogas não é uma exigência ou 

meta ideal nas discussões em equipe. Os profissionais entendem que o uso de 

drogas é possível se não traz maiores problemas para a vida da pessoa ou se ela 

está satisfeita com esse uso. No entanto, o que muitas vezes acontece é um foco do 

tratamento no uso de drogas, objetivando a redução do consumo, independente do 

seu padrão. Nesse caso, o objetivo é guiado e justificado pela vontade declarada do 

usuário, que é, muitas vezes, a abstinência. Assim, os profissionais colocam essa 

meta, afinal é a vontade do usuário, que é perseguida gradativamente, independente 

de qualquer outra circunstância e até mesmo quando não parece possível. Esse 

foco mantém a lógica queixa-conduta, problema-solução, doença-cura. Outra 

conseqüência é a desresponsabilização com as pessoas que não acessam, não 

demandam ou deixaram de freqüentar o serviço.  

Silva (2016) alerta que a diretriz da redução de danos também deve estar 

presente na lógica da equipe em não dar ênfase à substância, mas à posição do 

sujeito em relação a ela, ou seja, o lugar que o sujeito constituiu para a droga em 

sua vida. O mesmo cuidado deve ser considerado na condição de rua de muitos dos 

usuários do CAPS-AD:  
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Ao rejeitar a ênfase no objeto droga, assim como no campo factual 
definido pelas condições de vida nas ruas (falta de dinheiro, falta de 
alimentos adequados e desejados, falta de segurança, medo da 
violência, falta de privacidade, falta de condições de se proteger 
adequadamente do frio e da chuva, entre outros), o profissional 
escapa do perigo de se ver capturado pelo imaginário que configura 
a vida nas ruas, com termos associados apenas a tragédia, a 
marginalidade e a vitimização. O mesmo imaginário que, ao 
padronizar e determinar modelos de atuação profissional, imobiliza 
tudo o que, nesses sujeitos que vivem nas ruas, insiste como 
particular, inventivo e atuante (Silva, 2016, p. 309). 

 

A fixação no lugar de “dependentes químicos” impede que outras coisas 

sejam ditas por esses sujeitos e que se construa outros recursos diante do 

sofrimento que não é proveniente somente da substância. Esse discurso também 

fixa os profissionais nesse lugar viciado em procurar marcas e signos relativos ao 

uso abusivo de drogas. Assim, ao focar na relação com as drogas, que é uma 

tentativa de solução de seus mal-estares, desconsidera-se o sofrimento do sujeito 

que envolve seu território de vida e laços sociais que são o que precisa ser cuidado. 

Impor a interrupção do uso de drogas sem considerar a função que ela tem na vida 

do indivíduo pode justamente impedir um tratamento além de levá-lo a uma posição 

subjetiva desconhecida. Assim, o cuidado no âmbito da Atenção Psicossocial não se 

reduz ao tratamento de doenças, mas no deslocamento das práticas de um único 

saber e de uma única instituição, para uma multiplicidade de olhares e 

possibilidades (Nicodemos, Silva, 2016).     

Aquele que trabalha com a clínica de álcool e drogas não é um especialista 

que detém um saber prévio sobre os usuários. É necessária uma disposição para 

tentar entender como se deu o estreitamento na relação com as drogas para cada 

sujeito. O profissional precisa deixar-se surpreender em uma aposta sem garantias, 

em uma perspectiva ética, que dá lugar a singularidade do indivíduo e que possibilite 

a criação de um vínculo e permita um tratamento possível (Simões et al., 2016).  
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7.1.1 O público alvo: os usuários 

 

As ações de RD variam também em relação à população à qual se destina, 

então procuraremos identificar quem são os usuários do CAPS-AD a quem são 

realizadas as ações de redução de danos. 

Em geral, as drogas mais consumidas pelos usuários em acompanhamento 

no CAPS-AD são: o álcool, a cocaína, o crack e a maconha, além do tabaco, caso 

em que as ações para redução e interrupção do consumo são ofertadas na Atenção 

Básica em Saúde.  

O CAPS-AD recebe pessoas que acessam o serviço espontaneamente, ou 

encaminhadas pelos diversos serviços da saúde, assistência social, justiça, 

conselho tutelar, entre outros. No entanto, pouco se debate em equipe os critérios 

para a inserção de um usuário no CAPS-AD, o que é avaliado individualmente pelo 

profissional que realiza o acolhimento inicial/ triagem. É comum o encaminhamento 

e a procura espontânea ou induzida, principalmente por familiares, para pessoas nos 

mais diversos padrões de uso de drogas. A queixa do usuário ou de quem o induziu 

à procura por tratamento no CAPS-AD parece suficiente para justificar o cuidado em 

um serviço especializado.14 O padrão de uso de drogas é pouco problematizado, o 

que leva à compreensão de que (quase) todo usuário de drogas que procura o 

CAPS-AD é elegível ao tratamento e que o objetivo é a diminuição ou interrupção do 

uso de drogas.   

Alarcon (2012) destaca que apesar da importância do diagnóstico e 

tratamento precoce do que chama de dependência química, o diagnóstico não se 

trata da mera constatação do consumo de drogas. O que se deve avaliar é se esse 

uso está relacionado à dependência, ou se é uma “experimentação”, ou ainda, um 

“uso abusivo sem dependência”, avaliação que deve ser feita por equipe 

interdisciplinar de saúde. O autor destaca ainda que a importância da identificação 

dos casos que podem evoluir para uma situação mais grave, não deve, por outro 

lado, proporcionar uma “psiquiatrização” de comportamentos normais ao contexto 

                                                           
14 Cabe aqui destacar que o CAPS-AD ainda não trabalha com o matriciamento, o que 
dificulta o apoio as equipes da atenção básica nos casos em que seria possível o cuidado 
nesse nível de atenção. 
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cultural em que ocorrem. Um diagnóstico incorreto pode acarretar inclusive em 

iatrogenia, que é a produção de danos causados pela intervenção sanitária.  

Em uma lógica em que a oferta do serviço é construída com o usuário em um 

PTS voltado principalmente para as atividades desenvolvidas no CAPS-AD 

(atendimentos individuais, médico, grupos e oficinas), as diferentes relações com as 

drogas implicam em mais ou menos atividades e dias de freqüência semanal no 

serviço. Um dependente, em constante uso abusivo de drogas, pode ter a indicação 

de freqüência diária ao CAPS-AD, pelo menos inicialmente, enquanto outro, em uso 

abusivo de drogas nos finais de semana, pode ser estimulado a participar de menos 

grupos no CAPS-AD, ou a ir a um grupo de mútua ajuda próximo a sua residência. 

Poucas são as pessoas que recorrem ao CAPS-AD com uma queixa relacionada às 

drogas, independente do padrão de uso, que tenham alguma outra conduta ofertada 

pelo profissional/equipe que não seja a inserção nesse tipo de tratamento, ou que 

sejam encaminhadas para seguimento em outros serviços. Os encaminhamentos 

são mais costumeiramente pensados quando se identifica algum sofrimento psíquico 

grave, que aliado ao uso/abuso/dependência de drogas é caso para discussões e 

divergências com os CAPS adulto do município sobre o local adequado de 

tratamento.    

Essa falta de critérios para a inserção de pessoas em uso prejudicial de 

drogas no CAPS-AD pode contribuir para a identificação de qualquer uso de drogas 

como patológico, alinhando-se à perspectiva proibicionista. Por outro lado, uma 

pessoa recorrer ao serviço aponta sua necessidade de cuidado, que precisa ser 

acolhida e encaminhada.   

Uma profissional apontou que a redução de danos é voltada para um público 

vulnerabilizado, diferenciando de outro público que também acessa o CAPS-AD: 

 

Tem um outro público que tem a família, tem outro público que vai na 
academia, que trabalha, tem muita gente que vem aqui e a gente 
atende nesse sentido. Agora tem o público que de fato a gente tá 
pensando na política pública de uma forma mais ampla, esse público 
precisa de pensar um cuidado e pensar na redução de danos, 
pautado na redução de danos (participante 3, GF 1). 
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Existe uma diferenciação clara de demanda por parte dos usuários no CAPS-

AD: um público de classe social mais privilegiada que faz um uso ambulatorial do 

serviço, principalmente com acompanhamento psiquiátrico e medicamentoso e 

ainda, em menor número, com acompanhamento psicológico, e um público 

vulnerabilizado, e principalmente em situação de rua que passa o dia no CAPS-AD e 

participa dos diversos grupos e oficinas. Essa é a única diferenciação quanto à 

classe social na condução do tratamento, assim como é mínima a relevância de 

gênero, conforme também destacam Arenari e Dutra (2016), que sugerem a criação 

de programas de capacitação dos profissionais para a percepção mais apurada das 

relações entre classe social, gênero e consumo de drogas, aos quais acrescento a 

questão étnico/racial, que podem possibilitar uma maior eficácia na avaliação do 

caso e no cuidado ofertado.    

Após um período de desconsideração com as especificidades do cuidado ao 

público feminino, que ficava restrito ao atendimento médico ou a participação em 

atividades com os homens, predominantes no CAPS-AD, a equipe criou um grupo 

semanal para as mulheres, em uma ação ainda muito incipiente. Em uma tentativa 

anterior de um grupo para as pessoas identificadas com o gênero feminino, a grande 

presença de travestis trouxe desafios ao acolhimento das mulheres cisgênero e 

também à oferta de cuidado próprio ao público LGBT, ainda mais negligenciado em 

suas especificidades, apesar de sua grande presença no CAPS-AD e de avanços 

mínimos, como o uso do nome social em toda a rotina do serviço.   

Ainda, mesmo sem as condições de trabalho e a formação adequada, a 

equipe também é desafiada a acompanhar todas as pessoas que acessam o 

serviço, em toda diversidade de crença religiosa, orientação sexual, política, e as 

pessoas com deficiência: como os dois usuários surdos que não falam libras e tem o 

cuidado mediado pelas mães, os cadeirantes, os cegos; e ainda, toda sorte de 

situações. 
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7.1.2 Os usuários em situação de rua 

 

A maioria dos usuários que acessam e freqüentam diariamente o CAPS-AD, e 

a quem a equipe multidisciplinar mais está voltada, são: homens, negros, em 

situação de rua ou acolhidos nos abrigos do município. Apesar de essas pessoas 

terem problemas decorrentes do uso de drogas, as suas condições de vida parecem 

contribuir para esse consumo. Mesmo assim, em uma rede fragmentada e 

independente de outras ações, quando estas ocorrem, essas pessoas são 

encaminhadas ou se encaminham para “tratamento” do uso/abuso de drogas no 

CAPS-AD. A esse respeito, a Rede Brasileira de Redução de Danos (REDUC), além 

de questionar a classificação de patologia a todo uso de drogas ilícitas, alerta sobre 

o risco de pautar a organização da sociedade exclusivamente pela saúde pública e 

os perigos da medicalização de problemas de ordem social (Macrae, Gorgulho, 

2003). 

As pessoas em situação de rua, em sua maioria, fazem uso de diversas 

drogas, dependendo do contexto em que se encontram, e apresentam trajetórias 

sinuosas e por vezes circulares com as drogas, com períodos de consumo 

compulsivo, seguidos de tentativas de diminuição do uso, de autogestão do 

consumo e abstinência (Mayora, 2016). Algumas dessas pessoas recorrem ao 

CAPS-AD em diferentes momentos desse percurso. 

Mayora (2016) entende o uso de crack por pessoas em situação de rua do 

mesmo modo que Le Breton (2003 citado em Mayora, 2016) entende o uso 

pragmático de drogas para a classe média na atualidade, ou seja, como recurso 

para a manutenção de suas tarefas cotidianas. Enquanto para Le Breton, a classe 

média faz um uso pragmático das drogas em busca de desempenho, do corpo-perito 

e da produção farmacológica de si: a ritalina para estudar, a cocaína para trabalhar, 

o ansiolítico para dormir, para Mayora, as pessoas em situação de rua também 

usam crack para a manutenção de suas vidas precárias.  

A rotina do CAPS-AD é em grande parte definida pela constante presença de 

usuários em situação de rua, a quem são destinadas a maioria das ações da equipe 

multidisciplinar. Para uma população vulnerabilizada, o cuidado implica a situação 

de vida dessas pessoas. No entanto, a equipe diverge quanto ao entendimento dos 
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motivos que levam a essas condições: a dependência de drogas leva a 

vulnerabilidade social, ou o contrário, a vulnerabilidade social leva a dependência de 

drogas? Tal questão levantada pelos participantes no grupo focal leva a um total 

embaraço na compreensão da condição dos usuários de drogas em situação de rua, 

como demonstra o debate abaixo entre duas participantes do grupo focal sobre uma 

suposta relação de causalidade entre essas condições: 

  

Participante 8: Ah! Questões sociais, principalmente de 
vulnerabilidade social. A maioria rompeu os laços familiares já, ou 
vínculos empregatícios, se não tem é, uma condição social é, que lhe 
possa ser suprido as necessidades básicas, estão em condições de 
rua. 

Participante 1: Mas isso é uma causa ou um efeito? 

Participante 8: Isso é uma causa do...efeito né do consumo. É uma 
causa né?  

Participante 1: Qual é a causa? 

Participante 8: A causa é o..a.. substância, as conseqüências são 
todos os problemas sociais. Falando causa e conseqüência né? São 
todos os problemas sociais decorrentes do uso abusivo. A gente tem 
uma população eu acho que do SUS né, na rede SUS, a gente tem 
uma população que ela é bem, a nossa aqui, eu vejo por aqui né, a 
grande maioria tá em vulnerabilidade social mesmo (GF 1). 

 

Outra participante observa o seguinte: 

 

[...] às vezes numa triagem ou até numa retriagem, um atendimento, 
que às vezes não é tanto uma questão, é é... uma conseqüência 
essa questão social. E que nós não estamos só lidando com essa 
população de extrema vulnerabilidade. A gente tem uma que talvez 
esteja nesse momento, mas que ela já teve uma condição boa e que 
chegou aqui já é.. fragilizada em virtude do uso. Então assim, eu 
acho que tá muito abrangente a coisa, é que até chegar aqui, essa 
pessoa do poder aquisitivo melhor, ela já detonou muito. Então 
assim, ela já conseguiu destruir muito tanto do patrimônio como das 
relações com os familiares. Então...e dificilmente a gente vai vê-los 
aqui, dentro, é..como que diz? É... tentando evitar o uso, passando o 
dia aqui (participante 1, GF 1). 
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E outra participante entende diferente: 

 

[...] então eu acho que a redução de danos ela entra, ela aparece 
como um paradigma, com uma visão bem maior que sim, pensa 
muito na singularidade e ela vai aumentar. Ela vai dizer que isso, na 
verdade, são por condições sociais, ele pode fazer esse uso de 
drogas. Ele pode não ter tido a oportunidade de ter nascido numa 
casa com uma família estruturada e tananã. Sim, ele nasceu ali na 
palafita com uma pessoa fumando uma pedra de crack do lado dele, 
então tem a questão social, então acho que já é uma visão que vai 
abranger isso né? E realmente a singularidade do que a pessoa 
realmente quer fazer uso ou não quer fazer uso, consegue parar ou 
não consegue parar. Eu acho que são discussões um pouquinho 
maiores assim [...] (participante 6, GF 1) 

 

Esse foi um momento importante de construção de conhecimento coletivo no 

grupo focal, em que um participante procurou resumir a questão do seguinte modo: 

“Resumindo tudo, o social é o agravante. É o agravante!” (participante 9, GF 1). 

Essa discussão tem implicação no modo como os profissionais compreendem 

o uso de drogas, a vulnerabilização de parcela da população, e em consequência, o 

cuidado que ofertam. O entendimento de que as drogas são causa da condição de 

vulnerabilidade das pessoas está ligado ao modelo biomédico e ao paradigma 

unicausal biológico que favorece o tratamento voltado para a abstinência.  

Para Nicodemos e Silva (2016) o crack como suposta fonte de todos os males 

encobre a produção da miséria em nosso país. Crianças, adolescentes e adultos em 

uso de drogas nas ruas, nada mais fazem que interrogar a desassistência do Estado 

na educação, saúde, assistência social, habitação, etc. O discurso da mídia, de 

atores públicos e população que identifica no crack a causa das mazelas sociais 

contribui em confundir a identificação das causas estruturais desse processo social, 

em um país com profundas raízes escravocratas, de modo que acreditamos que 

oferecer meios para livrar as pessoas de um produto químico será a solução para a 

miséria em que essas pessoas vivem.   

Acioli Neto e Santos (2015) consideram que a construção do problema do 

crack em nossa sociedade parece dizer respeito ao maquiamento da pobreza em 

uma máscara possível de ser rejeitada publicamente. Essa representação contribui 
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para a construção de mecanismos normativos informais de exclusão, cumprindo 

uma função de controle social centrada na figura do usuário como criminoso, doente 

ou imoral. 

Apesar de uma tendência à indiferenciação, as histórias e motivos que 

levaram as pessoas para a rua são diferentes. Em famílias em situação muito 

precárias, com diversas pessoas vivendo no mesmo cômodo, convivendo com o 

tráfico, prostituição, entre outras coisas, um sujeito que foge e permanece na rua em 

uso de drogas pode representar um movimento saudável de recusa de adaptação ao 

caos (Nicodemos, Silva, 2016). Nesse sentido, sair de casa e usar crack também 

pode ser considerado como redução de danos, o que só pode ser avaliado a partir 

do lugar da própria pessoa e da construção de novos sentidos para a sua vida 

(Merhy, 2017). 

Buscando respostas à questão a respeito do que torna os sujeitos das classes 

sociais mais baixas mais suscetíveis a dependência de drogas, Ramos (2016) 

destaca alguns pontos. Primeiramente, no ambiente de rua as pessoas tem uma 

dieta alimentar desregulada e com baixa ingestão de líquidos, perfazendo uma 

“política de ingestão de substâncias”. O crack e as outras drogas são um produto de 

consumo, fazendo parte da vida na rua, em que o desafio é diminuir o seu espaço e 

importância. Assim, essas pessoas estão mais expostas às drogas do que as 

pessoas que tem proteção e segurança proporcionados pelo ambiente familiar. Em 

segundo lugar, as tendências disposicionais ao comportamento imprimem diferentes 

performances no uso de drogas conferindo “performances de classe”. Essas 

performances variam de acordo com a existência ou carência de laços afetivos e 

emocionais com famílias e grupos de afetos e com os relacionamentos institucionais 

fundamentais durante a vida. Mesmo não condicionando o consumo de drogas, a 

classe social permite ao sujeito acionar um arsenal de mecanismos cognitivos e 

práticos para atenuar os abusos, arsenal esse, maior nas classes médias e altas, 

tanto em termos objetivos e materiais como subjetivos e simbólicos.     
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7.1.3 A con-vivência no CAPS-AD  

 

Por se tratar de um CAPS-AD do tipo II, com funcionamento das 8h às 18h, o 

serviço não dispõe de acolhimento integral diuturno e atualmente não conta nem 

com o acolhimento dia instituído sob a alegação que o equipamento não possui 

estrutura adequada para tal oferta. Mesmo assim, muitos usuários, principalmente 

as pessoas em situação de rua, passam o dia no CAPS-AD, na maioria das vezes 

sem uma pactuação com o profissional de referência e a equipe. Somente em 

algumas situações a permanência na unidade é um recurso negociado com o 

profissional de referência. Na maioria das situações, os profissionais entendem que 

a freqüência do usuário ao CAPS-AD deve acontecer somente nos horários e 

atividades combinadas no contrato terapêutico, entendido pela equipe como o 

próprio projeto terapêutico singular, o que na prática dificilmente acontece, pois 

poucos usuários freqüentam somente as atividades programadas. A maioria dos 

usuários que participam dos grupos e oficinas ofertados, o fazem por estarem na 

unidade, ou seja, os usuários vão ao CAPS-AD quando querem e participam ou não 

da atividade que acontece. Acontecem grupos e oficinas em todos os períodos 

(manhã e tarde) de todos os dias da semana. Enquanto não acontecem essas 

atividades programadas, e nos intervalos, os usuários permanecem na área livre da 

unidade, no que se convencionou chamar de “convivência”. É comum um usuário 

freqüentar diariamente o CAPS-AD e participar de todas as atividades por um 

período de tempo. Isso acontece independente da negociação com a equipe, que 

mantém uma postura ambivalente, com movimentos de aceitação e vinculação com 

o usuário, e outros de questionamento e mesmo movimentos expulsivos. Alguns 

profissionais se identificam mais fortemente com uma dessas posturas, mas isso 

poder diferir, principalmente dependendo de quem é o usuário e como ele se 

comporta. Os usuários que causam “problemas” são os mais questionados.  

 A desconfiança da equipe é de que muitos usuários apesar do abuso de 

drogas, e às vezes nem em momento de abuso de drogas, freqüentam e passam o 

dia no CAPS-AD somente para comer e não para tratamento. Para se ter direito as 

refeições, o usuário tem que participar das atividades do dia, o que produziria a 

procura pelos grupos e oficinas. Além disso, nessa estadia, muitas vezes os 

usuários têm supridas outras necessidades como: proteção, convívio, ocupação. 
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Também devido à precariedade de seus recursos e condições de vida, os usuários 

demandam as mais variadas coisas: guardar seus pertences, solicitam algum 

material, pedem para usar o telefone, a internet e procuram ajuda para as mais 

variadas necessidades. Alguns usuários ainda entram com cachorros soltos na 

unidade, estacionam carroças de reciclagem, lavam roupas, dentre outras 

circunstâncias que geram atrito e desafiam constantemente o cuidado e a gestão do 

serviço.  

A maioria dos usuários justifica a permanência no CAPS-AD como redução de 

danos ao afastá-los dos seus contextos de uso de drogas, no entendimento de que 

enquanto estão no CAPS-AD não estão usando drogas. Além disso, também 

estariam em contato com outras pessoas, os profissionais e usuários, fazendo 

outras atividades, falando sobre outros assuntos etc.  

Apesar de isso ser verdade a maior parte do tempo, uma queixa recorrente 

tanto por parte dos profissionais quanto dos usuários é de que as drogas, o uso, 

convites e tráfico, por vezes, também entram no serviço. Nesse espaço de 

convivência, o modo de vida da rua, e seus conflitos, adentram o CAPS-AD, 

incorrendo na necessidade de os profissionais mediarem conflitos entre os usuários. 

Em situações-limite, considerados os episódios de agressão de todo tipo, a 

equipe pode determinar a “restrição” do usuário à participação nas atividades 

estabelecidas em seu Projeto Terapêutico Singular/agenda, impedindo-o de 

permanecer no espaço de convivência nos demais momentos.  

A dificuldade de intervir e transformar as cenas e atores nos espaços de vida 

dos sujeitos incorre na oferta de ações dentro do serviço. Ao a complexidade da vida 

e das relações dos sujeitos adentrarem o serviço, a reação, no mesmo sentido, é 

restringir e fechar o serviço. Essa lógica compreende e incute unicamente no sujeito 

o problema e a solução/cura, desconsiderando todo o contexto de produção de suas 

questões. 

Existe um grupo de pessoas que se sentem pertencentes ao serviço e 

formam uma comunidade que convive no CAPS-AD, entre idas e vindas. Muitas 

discussões entre a equipe recaem no fato do CAPS-AD estar funcionando como um 

Centro de Convivência. É em decorrência dessa permanência dos usuários durante 
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o dia no serviço, que a equipe responde, oferecendo constantemente atividades 

terapêuticas, grupos e oficinas. 

 A permanência durante o dia no serviço, assim como suprir ou não essas 

inúmeras necessidades dos usuários é motivo de disputa entre a equipe. Parte dos 

profissionais entende que os usuários estão perdendo tempo ao passar o dia no 

serviço, tempo esse em que poderiam estar “correndo atrás” de trabalho e de seus 

objetivos e que suprir suas necessidades precárias não transforma suas vidas, mas 

os mantém na mesma condição, o que uma participante chama de “manutenção de 

danos”: 

 

A manutenção é justamente, ah, porque eu já falei isso aqui, às 
vezes, sem a reflexão a gente só mantém. Por exemplo, Ah! Olha, tá. 
Ele usa, é um direito dele, mas continua nessa situação. Ele vem, ele 
pede uma ajuda aqui, ele precisa de uma coisa, é atendido, mas a 
situação dele continua a mesma. Não no sentido de abstinência, mas 
de uma transformação de vida mesmo, pra que ele consiga se 
organizar. Então pra mim, é esse cuidado de a gente não manter o 
paciente dessa forma. Ah tá! Como que eu mantenho? Ele veio aqui, 
eu dei isso, ele continua sobrevivendo. Ele voltou pro mesmo lugar, 
fazendo as mesmas coisas (participante 1, GF 2).  

 

Outra parte da equipe entende o espaço da convivência, o almoço e os 

demais recursos como atrativos e oportunidade para vincular os usuários, cuidar 

dessas pessoas e reduzir danos: 

  

Então, vamos lá, eu acho que tem, é muito raso a gente falar a 
questão, ah! A pessoa tá aqui, tá na convivência, tá assistindo uma 
televisão, com isso ela não está fazendo uso de drogas. Sim, isso já 
seria uma redução de danos, ela não está fazendo uso de drogas, 
mas eu acredito que aqui, ela tá criando outro tipo de vínculo, ela tá 
estabelecendo outras maneiras de funcionar que ela não estava mais 
anteriormente, quando ela fica na rua usando crack três dias 
seguidos, e aí ela corta isso e consegue vir pra cá, que seja a 
princípio (ênfase) vendo uma televisão, eu acho que já foi um 
rompimento em relação aquele uso, então sim, a gente já conseguiu 
alguma coisa, já reduziu um pouco dano que ele estava tendo em 
relação a fazer o uso seguido, três dias seguidos sem se aproximar 
em nenhum equipamento. Eu acho que só a aproximação, o vínculo 
aqui já é algo que vai favorecer, e vai reduzir né, vai melhorar a 
saúde da pessoa por reduzir esse dano que ele não tá mais fazendo 
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uso na hora, mas acho que isso abrange muito mais, é construído 
muito mais coisas em cima disso. (participante 6, GF 1).  

 

Essas falas sugerem uma diferença de objetivos, expectativas e de avaliação. 

Enquanto para uma participante a abertura de acesso para permanência no espaço 

de convivência da unidade não oferece ganhos, mas só manutenção da miséria dos 

usuários, para outra, a convivência oferece interrupção do uso de drogas, 

aproximação ao serviço de saúde e oportunidade de se criar vínculo e construir um 

cuidado. No entanto, ainda se consegue produzir poucos ganhos mais consistentes 

que agradem a profissionais e usuários.   

Para Lancetti (2015) assim como é difícil explicar porque uma pessoa se torna 

dependente de drogas, é ainda mais difícil explicar o que leva uma pessoa a parar 

de usar drogas compulsivamente ou mudar totalmente de vida. O autor diferencia a 

indução de novas subjetividades em dois momentos ou “dois disparos”. O “primeiro 

disparo” está relacionado com a baixa-exigência, que pode acontecer no 

acolhimento de uma crise no CAPS, na entrada em uma Unidade de Acolhimento, 

ou na oferta de um local para dormir, para tomar banho, um trabalho ou a 

participação em um novo coletivo, o que age de diferentes maneiras para cada 

pessoa. Para além disso, por razões inesperadas, algumas pessoas dão um 

“segundo disparo” e saem do circuito de uso. Apesar de surpreendentes, o autor 

destaca que muitas dessas experiências ocorrem após longo investimento do 

terapeuta que não sucumbe às investidas negativas do sujeito, à sua cultura 

institucionalizada, ou as repetições inseguras, traumáticas ou violentas. 

Ainda para o mesmo autor, para esse trabalho, o profissional do CAPS-AD 

deve ter “plasticidade psíquica” para lidar com a angústia das chamadas recaídas, 

das manipulações, dos roubos, sofrimentos, etc. É também necessário um atletismo 

afetivo, em um corpo que busca olhar o corpo dos outros, escutar, tocar, se 

dispondo às mais variadas reações. O profissional precisa ser um atleta afetivo que 

enxerga a pessoa e não que dá sermão, que banca as repetições de vidas, às vezes 

violentas, institucionalizadas, injustiçadas. Esse profissional precisa suportar 

relações que só produzirão modificações com o tempo.  
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Sobre a convivência, Nicácio (2003), se refere, seguindo à experiência de 

construção do primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS I, atualmente CAPS 

– Zona Noroeste) de Santos, como a presença e ação dos profissionais na produção 

de um campo aberto para a escuta, para o encontro com os usuários, para tecer 

redes de relações e projetos, em um serviço terapêutico e social de livre acesso e 

referência para os usuários. Diferentemente de um procedimento, tecer a 

convivência na instituição implica romper com as formas de objetificação do outro e 

cristalização das relações, multiplicando a escuta, a disponibilidade, a afetividade e 

a validação. Pretende-se a reaproximação com os usuários, a decodificação das 

demandas, a problematização dos conflitos, a identificação das crises e dores 

silenciadas e os recursos escondidos. As contradições presentes na convivência 

configuram campos para a reflexão da equipe sobre as práticas, os projetos, as 

ações no território e os impasses no trabalho.   

A autora relata, diante da tensão na relação intensa com os usuários e as 

diferentes formas de estar/habitar o NAPS, a mesma tentativa de produzir propostas 

de espaços grupais e grades de atividades para ordenação do espaço/tempo de 

freqüência dos usuários que as realizadas no CAPS-AD, inclusive com a discussão 

de quem deveria e não deveria estar no serviço. Para a autora essas propostas 

demonstravam impossibilidades de enfrentamento da situação, que precisavam ser 

superadas para a construção de novos caminhos. A tarefa se constitui em aprender 

a ler os diferentes sentidos das presenças dos usuários, lidar com as múltiplas 

demandas e compreender a interação entre a presença no CAPS, a história do 

usuário, seu contexto de vida, os projetos singulares e o lugar da instituição nas 

relações sociais.  

Nessa perspectiva, a autora problematiza algumas questões relacionadas à 

convivência, como desafio de produzir o serviço como lugar terapêutico e social, 

lugar de produção de relações. A convivência informal e os espaços grupais não 

garantem a ruptura com a lógica manicomial quando estão empobrecidos de trocas, 

descontextualizados e privados de sentido. Outra questão apontada pela autora é a 

institucionalização dos usuários no CAPS. A ideia de institucionalização quando 

associada ao tempo de atendimento de um usuário e sua freqüência desconsidera 

as situações, que por diversas razões, precisam de um acompanhamento de longo 

prazo. No entanto, a indagação central deveria ser quanto aos significados das 
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relações e os processos que envolvem usuário-família-equipe na produção de 

projetos de enriquecimento da vida dos usuários e familiares, de ampliação de 

redes, ampliação do poder contratual e validação dos saberes e recursos dos 

usuários e familiares. Ainda outra questão é a contradição gerada pela presença de 

muitos usuários com demandas convergentes de ausência de lugar de trocas, de 

redes de suporte frágeis, impossibilidades de comunicação e de habitar, entre 

outras. Essa contradição aponta para a necessidade da compreensão do lugar dos 

serviços substitutivos nas relações sociais e na produção de projetos de vida, 

superando a noção de espaço da loucura, buscando transpor suas fronteiras para a 

produção de redes de trocas sociais nos espaços da cidade (Nicácio, 2003). 

No caso do CAPS-AD de Santos, ainda se organiza a rotina institucional e o 

cuidado aos usuários se estabelecendo uma agenda de atividades. A convivência 

preencheria a lacuna de tempo entre uma atividade e outra. No momento dos grupos 

e das oficinas, a participação dos usuários que estão no serviço é incentivada e/ou 

cobrada, pois sempre há os que não querem participar, mas querem permanecer na 

unidade. Como já apontado, a freqüência diária ou por longos períodos é vista como 

negativa, independentemente do sujeito e sua motivação. Apesar da compreensão 

de que a equipe e o serviço precisam transformar esse modelo, a maior parte da 

responsabilização fica a cargo dos usuários: 

 

[...] mas assim, aí eu fico pensando assim, tudo bem, mas a 
convivência em si, ela tinha que ter um sentido porque o que 
acontece, se é só pra evitar que use menos ou use mais, é, a gente 
acaba não dando autonomia, sabe? Ele não consegue pegar o 
mínimo de autonomia, então parece que assim, tem que ficar aqui ou 
na rua, então acaba. Vai ficar aqui até quando? (participante 8, GF 
1). 

 

7.1.4 As estratégias  

 

Como já apontado, o CAPS-AD de Santos prioriza a sua função de atenção 

às pessoas com necessidades decorrentes do uso abusivo de drogas, utilizando 

nessa assistência a perspectiva da redução de danos, como apontado pelos 
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participantes do grupo focal. Foram diversas as ações referidas como Redução de 

Danos como podemos constatar na menção de uma profissional, que todo o trabalho 

no CAPS-AD é baseado na RD. Chamá-las-ei aqui de estratégias de redução de 

danos de modo a contemplar as diversas referências a RD que perpassam por 

diferentes ações mencionadas. A intenção é destacar os pontos mais relevantes 

apontados.    

O Projeto Terapêutico Singular desenvolvido é baseado essencialmente na 

negociação com o usuário e seus familiares ou alguma outra pessoa com o vínculo 

preservado, nas poucas vezes em que esses comparecem, da participação nas 

atividades desenvolvidas no CAPS-AD, principalmente os grupos e oficinas 

semanais e os atendimentos individuais. A participação do usuário se restringe na 

maioria das vezes a escolha das atividades que quer participar. Também são 

realizados os encaminhamentos necessários para a rede de serviços e recursos 

comunitários disponíveis. O profissional de referência, responsável pela elaboração 

do PTS junto ao usuário, deve acompanhar sua trajetória no serviço e rever o PTS 

quando necessário. Na maioria das vezes o usuário participa não aderindo ao 

contrato, pelo que são cobrados pelos profissionais.    

As estratégias de RD mais referidas pelas participantes da pesquisa foram: o 

acolhimento, a escuta, o vínculo e a reflexão. Apesar das dificuldades e 

contradições, o CAPS-AD é, em geral, um espaço que acolhe as pessoas com 

problemas decorrentes do uso prejudicial de drogas que acessam o serviço, 

independentemente de suas condições, como: origem, situação de rua, ausência de 

documentação, antecedentes criminais, vínculos afetivos rompidos e etc.. Os 

profissionais dão escuta e validam o sofrimento dessas pessoas, que podem 

acessar o serviço sempre que precisarem, como na cena relatada pela profissional 

que se comprometeu a acolher e escutar o usuário mesmo em período de greve dos 

servidores municipais. Os profissionais baseiam o cuidado na construção de vínculo 

e na relação e co-responsabilização com os usuários, por vezes os encontrando nos 

mais diversos momentos, como a profissional que aceitou o convite de ir à casa de 

um usuário no Natal porque entendeu que era importante para ele.  

A escuta, por sua vez, apesar de ser uma das ferramentas da boa técnica no 

cuidado integral em saúde, não é um fim em si, pois também implica a necessidade 
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de um cuidado adequado ao significado singular do sofrimento vivido por aquele que 

fala/sofre. Além disso, muitas vezes, a escuta cria demandas para além das 

possibilidades de uma rede de cuidado precarizada, tornando-se um problema para 

os profissionais que não tem condições de dar respostas efetivas.  

Como referido, é discutido em equipe a necessidade de não se reduzir o 

tratamento e o sujeito a sua relação com as drogas. No entanto, em um momento de 

acolhimento inicial nem sempre é possível se aproximar de outras dimensões da 

vida do sujeito, reduzida que está à relação com a substância. Portanto, é por essa 

via, que na maioria das vezes se dá o caminho de aproximação. Esse acolhimento é 

ocasião de início da construção do vínculo e do projeto terapêutico singular, com o 

objetivo primeiro de que o sujeito retorne ao serviço, o que nem sempre ocorre. 

Porém, é comum que a pessoa chegue para acolhimento inicial/triagem em 

momento de uso compulsivo de drogas ou de estafa, após longos períodos em uso. 

Nessas situações é muito difícil implicar o usuário inicialmente em sua proposta de 

cuidado: alguns solicitam internação imediata, outros depositam a responsabilidade 

no profissional, dizendo que aceitam o que lhe for indicado.  

Sobre esse aspecto, Kinoshita (2014) identifica que os usuários chegam ao 

serviço em uma posição de desvantagem ao perceberem a necessidade de ajuda 

em saúde mental. Coagidos pelo sofrimento encontram-se com seu poder contratual 

reduzido. É o poder contratual que possibilita aos indivíduos o reconhecimento como 

legítimos parceiros no jogo social, marcado por relações desiguais de poder. É a 

aceitação social, negada aos loucos e drogados, que possibilita a troca de bens, 

mensagens e afetos. Os profissionais podem proporcionar o aumento do poder 

contratual desses sujeitos considerados ilegítimos, por meio do empréstimo de seu 

poder contratual, este sim legitimado, possibilitando a entrada no circuito de trocas. 

Com seu poder contratual reduzido, a pessoa já chega propensa a aceitar 

interferências da equipe em detrimento de sua autodeterminação.   

O autor orienta que o profissional deve resistir à tentação de aproveitar essa 

situação para submeter os sujeitos às determinações que considera necessárias. 

Pelo contrário, devido à situação de vulnerabilidade e baixo poder contratual em que 

o sujeito se encontra, a contratualidade deve envolver acordos e metas de baixa-

exigência. Somente assim, se possibilita verdadeiramente o cumprimento do 
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contrato, reforçando a auto-percepção da pessoa como alguém capaz de cumprir 

acordos, de modo a aumentar sua confiança e poder contratual. Evita-se assim, a 

má-fé institucional de estabelecer exigências irrealizáveis que acabam por 

culpabilizar o sujeito, que fica identificado como alguém que não quer tratamento “de 

verdade”.     

Mesmo nos casos em que o sujeito solicita ao profissional a decisão inicial de 

seu cuidado, minha experiência confirma o apontado de que o estabelecimento de 

acordos de alta exigência, demandadas pelo sujeito ou pelo profissional, acabam por 

não serem cumpridos e levam na maioria das vezes ao abandono do tratamento. 

Por outro lado, a recusa imediata de uma solicitação desesperada, como internação 

em Comunidade Terapêutica, também pode levar a pessoa à desistência do serviço 

e a procura por outra instituição que acolha tal demanda. Mesmo assim, percebo o 

estabelecimento de acordos de baixa-exigência como o caminho mais favorável para 

a vinculação ao tratamento, já que ele não se reduz a períodos de internação. Essas 

metas iniciais de baixa-exigência no CAPS-AD podem consistir em: um retorno para 

novo atendimento, uma nova avaliação com outro profissional, um encaminhamento 

inicial a um serviço da assistência social ou da saúde básica, a retirada de 

documentos, o convite para participar de algum grupo ou oficina, e invariavelmente, 

a disponibilização de acesso e permanência no serviço nos dias e do modo possível 

para o usuário, o que possibilita a construção de um vínculo com o serviço e seus 

profissionais, permitindo, a partir daí, a negociação de um cuidado mais integral. 

Ofertas que, por sua vez, também não atendem as demandas e expectativas de 

todos que acessam o CAPS-AD.    

 

7.1.4.1 A reflexão 

 

Destaca-se a ênfase que quase todas as participantes deram à estratégia de 

proporcionar reflexão aos usuários como possibilidade privilegiada de alcançar o 

objetivo de auto-organização. Essa reflexão é proporcionada nos diversos encontros 

com os usuários, mas principalmente nos atendimentos individuais, e também nos 

grupos e oficinas, como exprimiram os profissionais: 
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   “Vocês percebem que a reflexão é a menorzinha de tudo (se referindo ao 

tamanho da palavra escrita por outra participante no cartão da atividade), é a que 

eles [usuários] menos fazem (risos de vários participantes). Quase não se enxerga” 

(participante 2, GF 1)15. 

 

“Eu entendo que o nosso papel é a reflexão, sempre. Você tá fe... É bom? Tá 

bom assim? Não tá? Então vamos ver o que a gente precisa fazer pra mudar” 

(participante 4, GF 2). 

 

Então assim, eu acho que é essa, é a gente poder dar esse espaço 
pra ele vir, conversar, não ser criticado, não ter, sabe? Que a gente 
consiga refletir junto com ele, que a gente mostre alguns caminhos 
que são possíveis. Porque nem tudo é possível pra gente, não dá pra 
gente dizer, olha, você vai hoje pro Centro-Pop e você vai conseguir 
um, um lugar, uma cama pra dormir. Olha, você vai ali, você vai...a 
gente não consegue (participante 1, GF 1). 

 

É um consenso entre os profissionais que a reflexão com o usuário, de si e de 

sua vida, é a estratégia que possibilita o alcance de pequenas metas e também a 

mudança de vida esperada. O entendimento de alguns profissionais é que o usuário 

precisa encontrar os próprios meios para sair da situação em que se encontra. O 

papel do profissional nesse caso seria: conversar, orientar, incentivar, refletir e 

mostrar caminhos.    

Potência e fragilidade da equipe e do serviço, a orientação é entendida como 

estratégia de intervenção privilegiada também em razão de uma rede vulnerabilizada 

e fragmentada, como referido no trecho acima em que a profissional se vê 

impossibilitada de garantir um acolhimento em um abrigo da rede municipal de 

serviços. Reduzido a um trabalho corpo-a-corpo, profissionais e gestores se 

desresponsabilizam pela construção de um cuidado em rede, que precisa ser 

desbravado pelo próprio usuário. 

                                                           
15 Atividade do primeiro grupo focal em que os profissionais escreveram a primeira palavra 
que veio a cabeça sobre o tema da redução de danos.  
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Uma participante relatou uma cena, proposta do segundo encontro do grupo 

focal16, que entende versar sobre sua prática com redução de danos em um 

atendimento individual que vai ao sentido acima exposto: 

 

Paciente usuário de cocaína, morador de rua, homossexual, 
cabeleireiro, com acesso a trabalho em alguns salões, pais falecidos, 
22 anos, sem documentos, estudo interrompido, com habilidades na 
cozinha, bem relacionado socialmente, em reflexão refere que 
consegue visualizar suas perdas materiais e emocionais. Cita um 
namorado que lhe oferece oportunidade de trabalho e uma amiga 
que também colabora, permitindo que trabalhe em seu salão.  

Refere trabalhos que executa na casa de clientes que gostam 
dos resultados e de como isso lhe gera renda.  

Fala do dinheiro que produz, faz uso sem limite de cocaína.  

Fala que precisa de um celular e que os últimos cem reais 
que recebeu, gastou em cocaína.  

Pensamos que hoje está cem reais mais distante do celular 
de que precisa para manter contato com seus clientes que lhe trazem 
renda.  

Começamos a pensar num passo a passo que lhe possibilite 
fazer uso da droga de que deseja, mas ser capaz de se organizar 
para dar conta de suas necessidades.  

O paciente diz que com uso de maconha consegue usar 
muito menos cocaína e que um cigarro é suficiente (manhã, tarde e 
noite), para que sinta muito menos desejo da cocaína sobre a qual 
diz ter menor controle quando começa o uso.  

Tivemos quatro encontros e desde então conseguiu: 

- passar o uso diário de cocaína para uso nos finais de 
semana.  

- Providenciou RG, CPF.  

- Se programou pra fazer levantamento do que é necessário 
pra retomar os estudos.  

- Pensou em com quem poderia contar para guardar seu 
dinheiro até ter o suficiente para comprar o celular.  

- Começou a sonhar com um lugar onde possa morar e levar 
o namorado.  

                                                           
16 Como descrito no capítulo do método, a atividade da escrita das cenas teve como objetivo 
aproximar a prática cotidiana  dos profissionais no CAPS-AD com a RD. 
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Fez uso intenso de cocaína nos finais de semana, sempre 
relacionados à comemoração e não deu conta de preservar seus 
ganhos, mas já tem conseguido refletir a respeito e tem voltado por 
vontade própria para conversarmos (cena da participante 4, GF 2). 

 

Essas reflexões têm o objetivo de “refletir sobre a vida que se está vivendo”, 

sobre “o que a pessoa quer para si”, “orientar o usuário”, e envolve também se 

pensar em “estratégias para evitar ou reduzir o consumo de drogas”, com os 

profissionais pensando junto com os usuários, ou então, orientando (na lógica da 

prescrição de comportamento), como alcançar seus objetivos. A seguinte colocação 

de uma participante a respeito do “Grupo de Redução de Danos” ilustra bem essa 

proposta: 

 

[...] eu acho que é um espaço, é um momento onde se pode pensar 
até no que significa dano, né? O que vem a ser dano e o que 
significa reduzir, né? Diminuir dano. Normalmente a gente começa os 
grupos de redução de danos pensando nessas duas palavras. O que 
que significa cada uma, e aí a partir dessa reflexão, cada um 
entendendo o que tá bom e o que não tá na sua própria vida pra 
poder avaliar o que pretende fazer dali pra frente (participante 4, GF 
1). 

   

Os atendimentos individuais são realizados principalmente pelo profissional 

de referência, de modo que é praticado por quase todas as categorias profissionais 

(menos os técnicos de enfermagem, o farmacêutico, os médicos psiquiatras e 

alguns acompanhantes terapêuticos), inclusive por muitos profissionais que não se 

sentem a vontade ou preparados para isso, o que acaba por não garantir esse tipo 

de acompanhamento e a chamada “reflexão”. Os psicólogos, por sua vez, são 

demandados para atendimentos psicológicos a usuários acompanhados por outros 

profissionais. No entanto, inevitavelmente, todos os profissionais acolhem e 

interagem com os usuários.   

Por outro lado, muitos desses atendimentos individuais estão voltados para o 

acompanhamento da freqüência nas atividades e para a reavaliação do contrato e 

metas estabelecidas, conforme retrata a seguinte fala: “Mesmo entendendo que a 

usuária não estava em condições de passar por atendimento com o objetivo de 
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seguir o seu projeto terapêutico singular, ou seja, fazendo acordos para o 

tratamento, avaliei que a usuária necessitava de um acolhimento [...] (cena da 

participante 6, GF 2)”. 

Sempre me pareceu importante o acolhimento e a escuta, além de, como diz 

Silva (2016), um lugar para o sujeito falar, que deve ser sustentado pelo profissional 

na aposta de que o sujeito possa e queira falar, e como complementa Souza e 

Carvalho (2012), procurar com o usuário a função das drogas em sua vida, tirá-lo da 

posição de objeto das drogas e implicá-lo em seu cuidado. No entanto, a chamada 

reflexão em atendimentos individuais ou em grupos é a principal estratégia utilizada 

pelos profissionais em detrimento de outras iniciativas, outros saberes e práticas da 

equipe multidisciplinar que podem constituir novas possibilidades de cuidado, como, 

por exemplo, o acompanhamento terapêutico nos espaços de vida e nas atividades 

cotidianas dos usuários, ou a construção de projetos coletivos que envolvam a 

comunidade e os recursos do território. Esse modelo predominante, de atendimento 

individual e em grupo dentro da instituição, implica em uma restrição da oferta, 

desconsiderando-se outras necessidades e singularidades.  

A centralidade nos atendimentos individuais realizados por profissional de 

referência também pode restringir o cuidado à visão de uma única categoria 

profissional. A ênfase exclusiva na reflexão também pode gerar culpabilização, 

excesso de responsabilização individual e solidão. E ainda, o que fazer com os 

usuários que não estão dispostos a refletir sobre si?  

De modo geral, no CAPS-AD, coexistem profissionais e momentos de visão 

reducionista com outros de composições interdisciplinares, mais abrangentes. Os 

momentos de atuação interdisciplinar são principalmente nos grupos e oficinas feitas 

por profissionais de diferentes disciplinas, e nas reuniões de equipe, em que 

também se discutem casos.   

No entanto, em muitos momentos de visão ampliada das determinações dos 

sofrimentos e dos possíveis caminhos de cuidado há uma sensação generalizada de 

impotência diante de situações complexas e precários recursos de intervenção.  

Rozemberg e Minayo (2001) problematizam o reducionismo no campo da 

saúde, presente mais destacadamente no saber biomédico que foca os 
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determinantes biológicos, mas também presente no modelo psicológico e 

sociológico. O agregamento dos referenciais da psicologia aos da biomedicina 

também não superam o reducionismo, pois o psicologismo também restringe sua 

abordagem à esfera individual, dando pouco valor a outros fatores como: a cultura, o 

entorno social e o ambiente. Parece ser essa composição a tentada pela equipe do 

CAPS-AD ao enfatizar os atendimentos individuais de reflexão (psicologizante), e 

psiquiátrico (biomédico), no cuidado aos usuários.  

 O reducionismo da sociologia, por sua vez, opera negligenciando o sujeito na 

interação com o sistema produtivo e a vida social. O reducionismo sociológico 

também aparece na visão de alguns profissionais que, no entanto, se sentem 

impotentes em operar nessa realidade.   

Para as autoras, o reducionismo não é específico de uma área do saber, mas 

próprio do ato de conhecer que focaliza um aspecto em detrimento de outros, assim, 

o problema mesmo não está no reducionismo, mas na pretensão de totalidade de 

um saber em desconsideração aos demais. As diferentes leituras representam 

“mapas” que funcionam como guias no “território” concreto em que ocorrem os 

processos de adoecimento, sem se confundir com estes. A superação do 

reducionismo no acesso ao território é possibilitado pela interdisciplinaridade, não 

reduzindo o processo saúde-doença a uma de suas partes. 

Para Kinker (2016), um dos sinais de risco do reducionismo nos projetos 

terapêuticos desenvolvidos nos CAPS é o estabelecimento de normas rígidas na 

instituição, a padronização de respostas aos problemas e a repetição do repertório 

de ações. O autor também destaca a necessidade das atividades, como os grupos e 

as oficinas, terem relação com o contexto real e concreto dos usuários, suas 

relações, espaços que ocupam e os que são proibidos, seus desejos e planos, para 

poderem proporcionar processos potentes de transformação. 

Para Kinker (2016) o projeto terapêutico como um conjunto de procedimentos 

responde a simplificação da experiência de sofrimento, não podendo assim 

transformar a qualidade das relações e produzir vida. Para além dos procedimentos 

da clínica pactuados com os usuários, como os atendimentos individuais e a 

participação nos grupos e oficinas no CAPS-AD, o projeto terapêutico é o próprio 

fazer e tecer a vida juntos aos usuários em seus cotidianos concretos de vida e suas 
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relações, modificando as cenas de violência e invalidação e transformando a todos 

os envolvidos: usuários, familiares, profissionais e sociedade. Desse modo se 

supera as práticas prescritivas que mais submetem ao controle dos desvios e 

dominação do que transformam a vida concreta em que se dá o sofrimento e suas 

possibilidades de transformação.    

 

7.1.4.2 As oficinas terapêuticas 

 

Outra prática central no CAPS-AD, como já mencionado, é a oferta diária de 

grupos e oficinas no serviço, que são realizados na maioria das vezes em dupla de 

profissionais de diferentes categorias ou funções. Nas oficinas, assim como na 

convivência na unidade e em outras atividades, a estratégia terapêutica utilizada é a 

oferta de condições de possibilidade para a vivência de novas experiências e novas 

formas de se relacionar com os outros e consigo mesmo, que possam ser assim 

transpostas para a vida e para relações fora do CAPS-AD. Uma participante 

destacou a experiência proporcionada na realização de festas tradicionais em 

conjunto com os usuários: 

 

[...] eu acredito que aqui, ela [a pessoa] tá criando outro tipo de 
vínculo, ela tá estabelecendo outras maneiras de funcionar que ela 
não estava mais anteriormente [...] O que eu falei que eu gosto de 
falar sobre as festas, eu acho que além de você estar 
proporcionando isso, momento em que a pessoa não tá nesse uso 
de drogas, você está proporcionando experiências que essa pessoa 
pode já muitos anos não tá mais passando, então né, uma festa 
junina. Há quanto tempo a pessoa não faz parte de uma festa junina, 
e você vai tá resgatando essas experiências. Resgatando até 
inserindo né, porque acho que tem gente que nem essas 
experiências têm (participante 6, GF 1). 

 

Kinker e Imbrizi (2015) problematizam a oferta das oficinas terapêuticas que 

na atualidade tem ocupado lugar central nas práticas de cuidado em Saúde Mental. 

Conforme os autores, o sentido dessas práticas vai depender dos contextos em que 

elas são realizadas, de nada adiantando proporcionar modos de expressão e 

vivências intensas se, por exemplo, problemas como a exclusão familiar e 
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comunitária não tiverem foco nas ações desenvolvidas pelos trabalhadores, além da 

necessidade de se transformar o imaginário social sobre a loucura e o uso nocivo de 

drogas. O modo como o fenômeno da vida e do sofrimento psíquico e abuso de 

drogas são compreendidos determina o modo como as oficinas terapêuticas são 

ofertadas, se como remédios para os usuários, ou diferentemente, como 

intervenções conectadas ao território. Assim, os autores questionam: estariam as 

oficinas terapêuticas ampliando os laços sociais e transformando o lugar dos 

usuários nas cenas e nos territórios, ou estariam reproduzindo respostas pré-

estabelecidas como escudo para lidar com a angústia do não saber o que fazer ou 

como lidar com a complexidade das questões de vida dos usuários?  

No caso das festas realizadas pela equipe do CAPS-AD, como citado pela 

participante acima, algumas delas podem ser avaliadas como menos potentes 

devido a pouca participação dos usuários no planejamento e execução, deixando-os 

restritos ao papel de “convidados”, assim como por terem sido realizadas dentro da 

própria unidade, já outras, foram mais potentes, porque realizadas em conjunto com 

outros serviços da rede (assistência social e outros serviços da saúde mental), em 

territórios negociados fora desses equipamentos, com a efetiva participação dos 

usuários no planejamento e na realização, com a inclusão de diferentes atores, 

desestabilizando assim, os papéis, as relações de poder e saber instituídos.  

Assim, as atividades e oficinas ora são mais potentes, ora menos. No entanto, 

como já mencionado, a organização do serviço em uma grade de atividades de 

grupos e oficinas nos dois períodos de todos os dias da semana, e do mesmo modo, 

o cuidado organizado como uma agenda de freqüência as essas atividades, e ainda, 

a crítica à permanência ociosa na convivência, constituem perigosa possibilidade de 

as oficinas estarem sendo aplicadas como remédios que garantam a constante 

ocupação dos usuários, em uma compreensão, como sugerida por Kinker e Imbrizi 

(2015), do ‘não estar fazendo nada’ como prejuízo, e não como possibilidade de 

criação de novos projetos e novas relações.  

Para os autores, desconectada do território no qual os sofrimentos são 

produzidos e têm significado, as oficinas correm o risco de se tornarem um 

instrumento de controle, como os são os manicômios e as prisões. Para não se 

incorrer nesse risco, se faz necessário que essas oficinas se constituam em práticas 
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territoriais, podendo estar associadas às atividades artísticas e culturais, ligadas aos 

Projetos Terapêuticos Singulares e a projetos de intervenção com objetivo de 

transformação social. Muda-se assim, o objetivo de transformar o indivíduo para a 

inserção social, para a transformação da sociedade para o convívio com o diferente. 

O terapêutico nesse caso se constitui na mobilização e transformação das relações 

de poder e saber, produzindo formas inéditas de se viver e socializar. Assim, a 

política de desinstitucionalização necessita de práticas inovadoras que façam 

mediação nos territórios de vida pautada nas necessidades reais e na vida real dos 

usuários, produzindo novos saberes e valores sociais à experiência do sofrimento 

psíquico e do uso problemático de substâncias.  

Como forma de ilustrar o desafio da equipe em problematizar sua prática com 

vistas a circunscrever o cuidado no território e na vida dos usuários, libertando o 

serviço das amarras do funcionamento no formato de grade de atividades, trago 

abaixo o relato de uma reunião de planejamento institucional do CAPS-AD, da qual 

participei: 

No começo do ano passado, a equipe multidisciplinar do CAPS-AD se reuniu 

durante um dia inteiro com o objetivo de avaliar o trabalho do ano anterior e planejar 

o serviço para o ano que se iniciava. O encontro foi iniciado com um texto como 

disparador da discussão. Não lembro bem o conteúdo do texto, mas a discussão 

gerada foi bastante profícua, com importantes questões levantadas, como o objetivo 

do cuidado ofertado, os métodos possíveis, os desafios, as possibilidades, em uma 

troca intensa e produtiva. Registramos na lousa da sala de reunião, os “nós críticos” 

identificados em nossa prática e as sugestões e possibilidades de transformação de 

cada nó apontado. Uma pauta de destaque foi a formação de mini-equipes de 

referência, como já vínhamos discutindo, em substituição ao modelo em uso de um 

único técnico de referência por usuário. Fiquei muito contente e animado com a 

participação e qualidade daquela discussão.  

No retorno do intervalo para almoço a pauta passou para as atividades, de 

modo geral, os grupos e oficinas semanais que seriam mantidos, os que se 

encerrariam e os que seriam iniciados, a quase totalidade deles realizados dentro do 

CAPS-AD, assim como os técnicos responsáveis por cada um, e ainda a escala de 

plantão dos profissionais. Penso que nesse momento, deixamos de lado todo o 
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debate e a construção e problematização anterior para construirmos uma nova 

agenda do serviço, com grupos e oficinas que pouco impactariam em 

transformações efetivas nas práticas de cuidado. Eu me senti bastante frustrado 

com esse encaminhamento dos trabalhos e fui deixando de participar daquela 

discussão. Somente no dia seguinte dividi com a equipe a minha leitura de nosso 

encontro, a potência que eu percebi na discussão inicial e a frustração com o 

encaminhamento final do encontro. 

Penso que parte da dificuldade do compromisso com essa análise e re-

construção do projeto institucional se dá em razão da dificuldade de mantermos as 

tensões em busca de soluções próprias para os desafios do cotidiano, que não 

estão dadas a priori, mas que precisam ser inventadas, necessitando de tempo e 

investimento. 

 

7.1.5 Os objetivos 

 

Os profissionais têm diferentes objetivos e expectativas no cuidado 

desenvolvido com os usuários, alguns valorizam pequenos avanços e outros têm 

expectativas que consideram ideais. Um dos objetivos mais referidos foi o de o 

usuário “se organizar”, o que não foi suficientemente esclarecido, mas aponta para 

metas de baixa-exigência e que não envolvem a abstinência. No entanto, a 

expectativa ideal é que os usuários retomem ou construam suas vidas em 

sociedade, o que envolve pararem ou diminuírem muito o consumo de drogas.   

Uma profissional citou como objetivo a redução de danos sociais e à saúde 

relacionados ao uso prejudicial de drogas e a defesa e valorização da vida:   

 

[...] eu vejo a redução de danos tanto como paradigma ou como 
prática, como algo em defesa da vida, né? A gente vai reduzir os 
riscos, os danos à saúde, social. Então eu realmente vejo que é um 
paradigma, uma prática que ele vai trabalhar em função da vida né? 
Vai proporcionar que essa vida aconteça, permaneça, reduza os 
problemas, os danos, em relação ao uso das drogas. É isso! 
(participante 6, GF 1). 
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Por outro lado, muitos profissionais têm expectativas ideais na referência às 

suas próprias realidades de vida e valores, muito distantes das realidades dos 

usuários, o que mesmo revisto com o choque de realidades proporcionado pela 

prática do cotidiano, alimenta um sentimento de impotência e frustração. 

 

No fundo eu acho que a gente tem uma expectativa de ter uma, a 
vida modelo, que às vezes a pessoa quer se abdicar, e quer viver na 
rua. No fundo como a gente vive nesta vidinha medíocre de chuveiro 
e pagar as contas do chuveiro, a gente acha que as pessoas, o grau 
de organização é quando ela alcança isso: casa, chuveiro, trabalho, 
pagar o que come. Então assim, acho que a gente espera isso de 
geral, de 100% dos pacientes, mesmo que eles não esperem. Acho 
que isso é um erro. Eu já...mas eu confesso que... (participante 10, 
GF 1). 

 

Por outro lado, esses profissionais se queixam daqueles que segundo eles 

naturalizam tudo, aceitando qualquer ou nenhum avanço. Apesar do cuidado em 

comum voltado para a vida dos usuários e não somente com as suas relações com 

as drogas, as expectativas e objetivos se mostram bastante divergentes. No entanto, 

essas diferentes expectativas também implicam em diferentes relações com as 

drogas, enquanto nas metas de baixa-exigência tolera-se o uso de drogas, nas 

metas ideais se pressupõe a abstinência ou o uso controlado de drogas.   

Para Conte (2003) a abstinência nesse caso deve estar do lado do 

profissional, que deve abster de seus ideais. A RD não promete a recuperação de 

um sujeito ideal, mas ao contrário, valoriza a singularidade e o tempo do sujeito, sem 

a imposição de ideais pré-estabelecidos ou impossíveis. 

Referimo-nos às expectativas dos profissionais mais do que aos objetivos do 

cuidado na perspectiva da RD, porque esses últimos não são claros, o que também 

dificulta a avaliação dos resultados alcançados. 

Como objetivo, uma profissional participante referiu à autonomia e auto-

estima dos usuários: 
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“Os objetivos? Acho que restabelecer a (pausa) como diz? (pausa). A autonomia da 

própria vida né? Do que quer de verdade pra si. A auto-estima, né” (participante 8, 

GF 1).  

Outra profissional questiona o papel dos profissionais para que o usuário “se 

organize” como objetivo do cuidado: 

 

Então, assim, eu acho que essa organização, pra mim é 
excelente no cuidado. Agora como chegar a isso? Será que a 
gente consegue fazer com que ele se organize quando a gente 
faz tudo por eles? Será que a gente consegue? Não sei! É isso 
que às vezes me (olha pra baixo, com dúvida e baixando a voz) 
(participante 1, GF 1). 

 

Soares e Camargo Jr (2007) defendem a superação da ideia de autonomia 

absoluta em prol de uma concepção complexa de autonomia, relativa e relacional, 

inseparável da dependência. Nesse caso, não se pretende a autodeterminação do 

usuário, mas o fortalecimento da sua relação com os profissionais de saúde, com os 

outros usuários, com a família, passando a considerar essas redes de 

autonomia/dependência como fundamentais para o cuidado e para a saúde. Na 

relação profissional de saúde-usuário o espaço e a voz de ambos são reconhecidas, 

assim como o respeito aos seus valores, expectativas, demandas e objetivos.  O que 

se busca é superar a dimensão autoritária e paternalista dessas relações, 

expandindo a autonomia na medida em que se avança o processo terapêutico. Em 

uma relação heterogênea, diversa e plural, os profissionais estimulam os usuários a 

se tornarem mais conscientes, críticos e responsáveis pelos seus processos de 

saúde/doença. 

Construída continuamente em relação com a rede de dependências, a 

autonomia como valor fundamental na saúde e na cidadania não pode ser concebida 

em separado da autonomia no campo da política e da vida de forma geral. Essa 

perspectiva coloca como questões centrais a democratização da informação e do 

saber, e das relações de poder construídas entre profissionais e usuários, 

instituições governamentais e sociedade civil, além da ética envolvida e uma maior 

autonomia dos cidadãos. Em uma perspectiva democrática e ética de respeito ao 
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outro, valorização dos saberes e valores, e da inseparabilidade entre indivíduo e 

coletivo, autônomo é aquele que reconhece a necessidade afetiva, intelectual e 

emocional do outro.  

Compreendendo a saúde de um modo ampliado como vida, ou como a 

capacidade de romper normas e instituir novas normas (Canguilhem, 1995), a 

terapêutica desenvolvida nesse caso, deve ter como objetivo estimular a autonomia 

e a capacidade do indivíduo de criar novas normas para si.  

 

7.1.6 Um caso de sucesso? E outras dúvidas 

  

O cuidado com um mesmo usuário foi citado por três participantes do grupo 

focal como exemplo de práticas em RD: 

 

Em seu primeiro atendimento (triagem) o paciente E. referia não ter 
“problemas” com drogas, apesar de confirmar que usava/usa crack 
regularmente. Citou algumas internações em C.T.s e o quanto não 
lhe ajudaram. Paciente em situação de rua, mantém os vínculos 
familiares, porém devido dificuldade de relacionamento prefere 
permanecer na rua. 

Então realizamos seu P.T.S. respeitando o estilo de vida que E. 
escolheu. O mesmo ainda nega para a psiquiatra o uso do crack, 
mas ainda faz uso esporádico e este uso não ocupa mais tanto 
espaço em sua vida. O paciente permanece dormindo na rua, mas 
tem planos de alugar um quarto, começou a trabalhar num “ferro 
velho” e está cuidando dos filhos (mesmo que à distância), envia 
suprimentos e visita os mesmos com mais freqüência, está fazendo 
tratamento dentário, aderiu ao tratamento medicamentoso 
(anteriormente não aceitava remédios). Foram várias conquistas 
graças ao bom vínculo que se estabeleceu em nossa unidade de 
saúde (cena da participante 7, GF 2). 

 

Em outra cena: 

 

[...] Segundo ele, durante o tempo em que tratava do jardim, se 
ocupava com uma tarefa de que gosta e também contribuía para um 
melhor aspecto da área externa da unidade. 
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Hoje, observamos o próprio homem, em questão, com o 
cabelo cortado (bem curtinho) barba feita e roupas limpas. 

Podemos considerar essa atividade de jardinagem uma forma 
encontrada para redução de danos pela pessoa que já produziu bons 
frutos (cena da participante 11, GF 2). 

 

E outra: 

 

[...] Nosso jardineiro mudou a nossa paisagem. Removeu terra, 
plantou, criou, inovou... 

E agora já apresenta um novo sorriso. Está feliz, pois iniciou o 
tratamento dentário, um dos primeiros encaminhamentos à rede 
(cena da participante 2, GF 2). 

 

O interesse do usuário por cuidar da horta e do jardim da unidade, atividade 

que já tinha experiência, foi apoiado pela equipe e constituiu o meio de vínculo e 

cuidado estabelecido com ele, que tinha plena liberdade para gerir o espaço. 

Diariamente o usuário preparava a terra, plantava ou regava e zelava pelo espaço, 

sempre fazendo questão de mostrar seu cultivo para a equipe. Os profissionais 

contribuíam com material e sementes que compravam, acompanhavam, aprendiam 

com ele, incentivavam e elogiavam. O saber desse usuário foi valorizado, o que 

favoreceu um rearranjo de papéis na instituição.  

Alguns casos têm esse potencial de promover uma fissura no funcionamento 

instituído do serviço, instituindo novas possibilidades. Esse caso demonstra a 

capacidade da equipe flexibilizar o funcionamento do CAPS-AD, como ambulatório 

ou como espaço de convivência e de participação em atividades programadas, no 

sentido da ofertar um CAPS e um cuidado que se adequa ao sujeito, cumprindo 

diferentes funções na vida de cada um, sempre de um modo específico, e não o 

contrário, ou seja, com o usuário tendo que se adaptar às ofertas fechadas do 

serviço. Assim como o sofrimento não está localizado única e exclusivamente no 

abuso de drogas, não existe um modo de cuidar único para todos (Nicodemos, Silva, 

2016). 
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Esse exemplo parece demonstrar também alguns critérios ampliados de 

avaliação do cuidado com o usuário, incluindo até desejos ainda não realizados: 

cuidado com a dentição, com a aparência, com os filhos, o início em um trabalho e 

planos de alugar um espaço para morar. 

 Diante das várias manifestações das participantes sobre os avanços com E., 

durante o grupo focal, questiono se a equipe considerava aquele um caso de 

sucesso, ao que se seguiram diversas manifestações diferentes, com alguns 

destaques da necessidade de mais avanços e a permanência dos já conquistados: 

 

Pesquisador: O E. eu entendi como um caso de sucesso!?  

Participante 11: É! Não é sucesso! Tá indo né. Pelo menos...Não é 
um sucesso de cara assim né.  

Participante 1: Eu não sei o que é sucesso. Mas eu acho que ele tem 
um bom prognóstico.  

Participante 11: É! Tá tentando, né?  

Participante 1: Acho que teve uma boa evolução.  

Participante 8: Eu não vejo como sucesso.  

Participante 11: Diferentemente daquele, é, quem falou? Vem aqui, a 
gente precisa sugar ali pra ver qual interesse que move. Ele não, já 
sempre teve, trabalhou em marina né. Não sei se alguém já ouviu 
falar que ele trabalhou com barcos.  

Participante 10: Pescador?  

Participante 10: É! Pescador. Então... 

Participante 2: É, ele faz muita coisa diferente.  

Participante 5: Eu entendo que é sucesso, sim! (GF 2). 

 

Para Conte (2003) o cuidado para a RD está mais baseado no que é possível 

para o usuário do que pelos ideais de saúde. Como apontado, apesar do 

reconhecimento de “pequenos avanços” a expectativa para muitos profissionais é de 

uma verdadeira transformação de vida. 

Quanto ao recurso do cuidado com o jardim/horta, uma participante destacou 

o interesse e a habilidade do próprio usuário: 
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“Eu penso assim, é mérito nosso também né? Mas, é notório que esse caso, ele 

facilitou muito. A gente aproveitou, mas assim, ele facilitou muito né? E esses casos 

que?...” (participante 5, GF 2). 

A mesma participante então problematizou os casos em que os usuários não 

teriam interesses ou habilidades, tornando, segundo ela, tudo mais difícil: 

  

Eu fiquei pensando agora né, como são muito diferentes os casos. 
Porque o E., ele trouxe um interesse né. Partiu dele mesmo, como é 
muito mais fácil quando a pessoa, isso que você falou do potencial, 
ele é cheio mesmo de habilidades, ele é muito...é...como é que a 
gente fala? Simpático mesmo né! Uma pessoa agradável, 
carismático. Bom de conversar e tudo. E aí tem outros casos que são 
absolutamente difíceis porque a pessoa não traz nada! Não se 
interessa por nada!(ênfase) É...você sugere, e você sugere do seu 
ponto porque né. E você fica buscando e nada (participante 5, GF 2).  

 

 O silêncio seguido da minha tentativa de provocar o debate dessa questão 

demonstrou a dificuldade dos profissionais diante desses casos. Após algumas 

breves manifestações, uma das falas trouxe como argumento os limites dos 

profissionais (e do serviço) e o tempo de cada usuário: 

 

Acho que todos esses casos, é...trazem pra gente, mesmo que a 
gente não queira, reflexão assim, da nossa, do nosso limite de 
atuação né. A gente não pode resolver a vida de ninguém. Mas a 
gente pode acolher, escutar, é...refletir junto, né? Mas, você tem que 
tá disponível e disposto pra esperar o tempo do outro. Dele estar 
pronto naquele momento, né? (participante 4, GF 2).   

 

Uma limitação nas intervenções da equipe e nas ofertas do serviço também 

se deve às poucas ações e articulações interssetoriais que incluam projetos de 

moradia, trabalho e renda, entre outros, para a produção de vida dos usuários. As 

poucas ações interssetoriais realizadas se resumem a encaminhamentos para 

serviços de outras secretarias da prefeitura, como, de esportes, assistência social, 

educação, ou para algum recurso da comunidade. Portanto, não se vulnerabiliza 

somente a vida das pessoas, mas também a rede de serviços voltada a elas.    
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 A provocação quanto se o caso relatado era de sucesso, também despertou 

em uma participante o receio com as expectativas da equipe e uma possível 

decepção: 

 

Posso fazer até um posicionamento meu. Que é assim, por exemplo, 
quando falaram assim do E., é um sucesso, me remeteu, isso me dá 
uma preocupação. Até com a gente. Até com a equipe. Porque a 
gente tinha um que era sucesso absoluto. E de repente quando ele 
escorregou e caiu, assim, a equipe ficou muito decepcionada, que foi 
o W. Então assim, a gente acreditar demais, que ai, foi! E de repente, 
ele pode... (participante 1, GF 2). 

 

Outra profissional teve uma avaliação diferente desse caso mencionado, 

enxergando mudança: 

“Mas ele evoluiu, ele não voltou mais pra onde ele tava” (participante 4, GF 2).  

E a discussão foi seguida por outras ponderações de como o caminho a ser 

trilhado pelos usuários é longo e difícil. 

Para Saraceno (2001) as variáveis responsáveis pelo êxito na reabilitação 

psicossocial são mais o contexto do paciente e do serviço do que o diagnóstico, os 

modelos teóricos adotados ou as técnicas reabilitativas. A reabilitação não é um 

processo que conduz o paciente da desabilitação até a habilitação. Desabilidade e 

habilidade não existem por si mesmas, descontextualizadas dos lugares em que 

acontecem as intervenções, das organizações dos serviços, das interações com as 

estruturas sanitárias e sociais do território e dos recursos presentes. A reabilitação é 

na verdade, um conjunto de estratégias orientadas a aumentar as oportunidades de 

trocas de recursos e afetos. 

Saraceno (2001) não concebe como objetivo dos processos de reabilitação a 

autonomia em seu sentido darwiniano, em que se busca a capacidade do sujeito 

singular de participar e vencer a batalha pela sobrevivência. A reabilitação nesse 

modelo seria o melhoramento dos atributos desabilitados do sujeito. É esse modelo 

de autonomia o responsável pela rígida seleção dos pacientes nos programas de 

reabilitação e do correspondente abandono dos pacientes não selecionados. Desse 

modo, a psiquiatria funciona reproduzindo a cultura dominante de seleção dos mais 
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bem dotados para que obtenham êxito e de renuncia aos gastos com os menos 

dotados. Como alternativa, o autor, aponta o modelo das redes múltiplas de 

negociação, em que a questão não é a autonomia, mas a participação. Assim, não 

há a necessidade de tornar os fracos fortes, mas de mudar as regras para que 

todos, fracos e fortes, participem das trocas de competências e interesses de forma 

permanente. 

 

7.1.7 Situações (in)esperadas: o usuário sob efeito de drogas no CAPS- 

          AD  

 

Relevantemente, 3 (três) cenas apresentadas no grupo focal retrataram o 

acolhimento de um usuário sob efeito de álcool e outras drogas/ crise no CAPS-AD e 

a conduta tomada como ação de redução de danos. Duas cenas retrataram o 

mesmo episódio ocorrido na semana anterior ao grupo focal: 

 

Sexta-feira passada, no período da tarde, chegou ao CAPS-AD uma 
usuária, conhecida por toda a equipe, sob efeito de álcool. A usuária 
estava com o comportamento alterado, agitada e gritando. 

O técnico que estava de plantão avaliou que a usuária não 
deveria ser atendida devido ao seu estado, justificando que ela 
estava alcoolizada. 

Fui à recepção e ao iniciar uma conversa com a usuária, a 
mesma disse que precisava de ajuda. Mesmo entendendo que a 
usuária não estava em condições de passar por atendimento com o 
objetivo de seguir o seu projeto terapêutico singular, ou seja, fazendo 
acordos para o tratamento, avaliei que a usuária necessitava de um 
acolhimento. 

Assim, solicitei que as residentes fizessem o acolhimento da 
usuária, oferecendo uma escuta qualificada, servindo água e o que 
fosse possível para diminuição dos sintomas trazidos pelo álcool. 

Após o acolhimento a usuária se acalmou (um pouco) e foi 
embora. 

Considero que o acolhimento é uma importante ferramenta 
para redução de danos. 

O fato de oferecermos a escuta, água, atenção e outros, 
estamos praticando a redução de danos. 
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Ressalto que essas cenas estão no dia-a-dia do CAPS-AD 
(cena da participante 6, GF 2). 

 

Outra participante relatou sua vivência com o mesmo episódio: 

 

Na última sexta-feira, durante a oficina Fazendo (P)arte, senti-me 
entristecida porém determinada, quando a paciente J. adentrou a 
sala falando alto: “Cheguei para causar!”. Conduzindo-a até a porta 
verifiquei que a guarda municipal acompanhava seu trânsito e 
orientei ambas a aguardar atendimento na recepção. Sem oferecer 
resistência, mas lamentando e ameaçando uma vingança, 
encaminharam-se. 

Ao retornar o trabalho com o grupo verifiquei certo alívio entre 
alguns participantes... (cena da participante 5, GF 2). 

 

Outra cena relatou um episódio diferente em que uma usuária procurou o 

CAPS-AD para o alívio de uma dor. 

 

Paciente A. chega ao CAPS-AD, depois de muito tempo ausente, 
muito alterada, suja, com fortes dores abdominais, defecando e 
urinando na roupa. Pedia medicação para dor. O espaço de 
convivência estava repleto de pacientes. R. e eu fizemos a acolhida. 
Na ocasião nosso objetivo era acalmá-la e poder intervir de maneira 
adequada. Houve escuta e cuidados de higiene. Equipe Prodesan17 
se mobilizou para adequar espaço do banheiro. Investimos e 
retiramos, através da sensibilização, os pacientes da convivência 
visto que A. estava muito constrangida pelo seu estado físico e 
psicológico. A. chegou a ser avaliada pelo Dr. T., medicada com 
analgésico, tomou banho, trocou de roupa e [foi] solicitado SAMU. 
Paciente após se sentir bem, evadiu-se do CAPS. 

Entendo que houve redução de danos a partir de uma 
situação de emergência. Houve acolhimento e cuidados com a 
paciente (cena da participante 1, GF 2). 

 

                                                           
17 Empresa terceirizada responsável pela equipe de limpeza das unidades da Prefeitura 
Municipal de Santos. A equipe de limpeza do CAPS-AD contava no momento da pesquisa 
com três funcionários.  
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Realmente, percebo no cotidiano de trabalho no CAPS-AD uma grande 

demanda de usuários sob efeito de drogas ou em situação de crise. A equipe 

procura acolher essas pessoas nos casos em que é possível alguma resolutividade 

no próprio CAPS-AD, e encaminhar os casos mais graves em que é necessário 

suporte dos serviços de urgência e emergência, ocasiões em que é acionado o 

SAMU. Essas situações parecem demonstrar o quanto o CAPS-AD é referência para 

as pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas, principalmente para os 

usuários vinculados ao serviço.  

Em geral, a equipe se mobiliza e oferta acolhimento, escuta e qualquer outro 

recurso disponível e necessário. Esses acolhimentos sem grandes planejamentos 

são muitas vezes improvisados. A avaliação dos casos clinicamente mais graves fica 

a cargo da equipe de enfermagem. Em outros casos, qualquer membro da equipe, e 

principalmente os profissionais com mais vínculo com o usuário ficam a frente do 

caso. Nas situações muito mobilizadoras também há uma preocupação com os 

profissionais que intervém, sendo que alguns casos mobilizam a toda a equipe. 

No entanto, nem sempre esse acolhimento é realizado. Alguns profissionais 

não entendem essa demanda como responsabilidade do CAPS-AD e se queixam da 

procura dos usuários ao serviço quando acham que essa procura deveria ser feita 

diretamente aos serviços de urgência e emergência. Outra queixa é que o serviço 

não dispõe de estrutura e recursos mínimos para cuidados básicos e nem leitos em 

sala com condições de repouso, no momento da pesquisa. Assim, não existe um 

local adequado para esse acolhimento.   

Stefanello e Campos (2015) identificam que o atendimento às crises 

envolvendo álcool e outras drogas devem levar em conta fatores como: a 

complexidade e gravidade da apresentação clínica, a urgência, o tempo e a 

cronicidade e a repercussão do problema na inserção social da pessoa. Para os 

autores, o melhor lugar para o atendimento do usuário vai depender do caso real e 

da oferta de serviços da rede. Nos casos de indício de intoxicação, abuso, 

dependência, abstinência de álcool e outras drogas a recomendação é em focar e 

avaliar as repercussões clínicas na saúde física do sujeito, e quando necessário, 

encaminhar para uma urgência clínica, o que faz diferença no risco de mortalidade.  
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Muitas vezes, a equipe do CAPS-AD encontra dificuldade em encaminhar um 

usuário intoxicado ou em alguma situação de emergência por meio do SAMU, que 

parece não dar prioridade a esses casos. A desarticulação da rede de Santos 

também favorece que usuários sob efeito de drogas sejam encaminhados ao CAPS-

AD com pouca responsabilização dos outros pontos de atenção da RAPS com essa 

população. Por outro lado, devido à abrangência territorial municipal, a equipe do 

CAPS-AD ainda não conseguiu articular um matriciamento com a atenção básica, 

enfraquecendo a rede de atenção psicossocial, álcool e outras drogas do município. 

Mesmo sem os recursos ideais, a procura pelo CAPS-AD parece demonstrar o 

vínculo de alguns usuários com a equipe do serviço e ao mesmo tempo desafia o 

serviço e a equipe a lidar com essas situações em uma rede fragmentada. 

No entanto, na maioria dessas ocasiões não há a necessidade de 

encaminhamento para a rede de urgência e emergência, constituindo outro desafio 

para um serviço que não tem uma estrutura organizativa preparada para o inédito. 

Como nas situações em que o usuário vai ao CAPS-AD sob efeito de substâncias e 

ninguém consegue estabelecer um diálogo com ele, ou um cuidado mínimo, ou 

ainda, ele arruma algum tipo de problema com outra pessoa no CAPS-AD. Existe 

também uma preocupação com os outros usuários que estão no serviço. Em 

algumas situações são os próprios usuários que rechaçam quem os está 

incomodando. A queixa ou justificativa de alguns usuários quanto a não quererem ou 

não irem mais ao CAPS-AD por conta desses episódios, coloca o dilema de: a quem 

priorizar?    

Existe uma regra que solicita que se evite ir ao CAPS-AD sob efeito de 

drogas, o que supostamente prejudicaria o tratamento dos outros usuários. Tanto 

profissionais quanto usuários atestam essa regra acordada em assembleia. No 

entanto, as discussões sobre ela, ponderam que nos casos de intoxicação aguda ou 

em que é necessário um cuidado, os usuários podem e devem procurar ajuda no 

CAPS-AD. Na prática, os usuários vão ao CAPS-AD sob efeito das mais diversas 

drogas, e alguém só é solicitado a se retirar da unidade caso esteja causando 

problemas aos outros e não precise ou não aceite cuidado nem encaminhamento. 

Também é muito difícil que os casos de intoxicação aguda ou clinicamente graves 

cheguem ao CAPS-AD.  
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Souza (2013) destaca que há uma tradição hegemônica de que o exercício do 

limite tem função extremamente importante na clínica das drogas: estabelecer 

limites, cortar a demanda imediatista dos usuários, criar regras que coloquem limite 

na busca de satisfação e de uso do outro. O que a RD coloca como questão, 

segundo o autor, não é a existência ou não de regras, mas como criar regras e como 

se relacionar com elas. Assim, a RD possibilita colocar um limite no limite, tendo em 

vista que o limite clínico se tornou um poder político ilimitado em razão do processo 

político em torno do campo das drogas. Para isso é necessário estabelecer modos 

de contratualização e coprodução das regras institucionais, mas também de 

negociar com as regras diante das singularidades de cada situação. 

No paradigma da abstinência as regras institucionais são unívocas, para 

todos e sempre, independente de qualquer coisa. Há uma linha tênue entre o imite 

clínico e a imposição de normas. Buscando responder a demanda social que lhes é 

encaminhada, colocar limite naquele que não está gerindo seu próprio limite, os 

profissionais e a instituição podem recorrer ao autoritarismo sob alegação de medida 

terapêutica. A função autoritária está no limite rígido entre o certo e o errado. A 

perspectiva da redução de danos como função clínica por sua vez, produz 

corresponsabilidade e autonomia. As decisões em espaços coletivos propõem a 

negociação dos limites. A construção coletiva de compromissos institucionais que 

impliquem os sujeitos de outro modo consigo mesmos gera um elo entre a clínica e 

a gestão de modo que a meta da instituição e do tratamento são continuamente 

produzidas. Criadas de modo não autoritário, as regras permitem a emergência de 

singularidades negociadas e analisadas individual e coletivamente.  

Ao suspender as orientações clínicas e institucionais rígidas em uma única 

direção, a redução de danos instaura um processo de construção de regras que 

dialoga com o normal da vida que, conforme Canguilhem (1995), é a capacidade de 

variar e criar novas regras, inventar novas saídas para os problemas colocados na 

vida. O patológico nesse caso seria a tentativa de enquadrar a vida em normas e 

regras fixas.  

A normalização instaura um baixo grau de autonomia a partir de processos de 

identificação do sujeito com as regras da instituição, gerando obediência. Voltado 

para o paradigma da cura e da remissão do sintoma, paradoxalmente, a doença 
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surge como algo incurável que necessita de um estado de vigília e esquiva 

permanente. O tratamento nesse caso se constitui em criar sistemas de obediência 

integral às regras da instituição na expectativa de que os indivíduos as internalizem 

e se vigiem.  

No CAPS-AD não se trabalha com o paradigma da cura. O processo saúde-

doença é visto em uma dinâmica na qual se pode reduzir os danos dos processos 

que diminuem a potência de vida. É no processo de normatividade que se enfatiza a 

diferença e o processo de diferenciação, gerando autonomia nos indivíduos. A 

produção de autonomia é a construção de regras de si que aumentam a potência de 

agir (Souza, 2013). 

Após a leitura das cenas que trouxeram esses casos dos usuários sob efeito 

de drogas no CAPS-AD, uma participante observou:  

“Eu só observo que a gente tá falando de situações, e aí tá trazendo coisas 

pontuais né, e não tá falando sobre as práticas é... contínuas, assim tipo, coisas que 

a gente orienta” (participante 5, GF 2). 

Diante dessa constatação, outra participante entende que: 

“A gente tá apagando incêndio e não regando a floresta, entendeu?” 

(participante 10, GF 2). 

 

7.1.8 Existe espaço no CAPS-AD para quem quer usar drogas? 

 

Em uma perspectiva pragmática da redução de danos, que como paradigma 

do CAPS-AD não se restringe a essa dimensão, mas a contempla, a redução de 

danos, como já mencionado, compõe um conjunto de estratégias que visam 

minimizar os danos causados pelo uso de diferentes drogas, remetendo a seu início 

como estratégia de prevenção de DST’s em usuários de drogas injetáveis. Nesse 

sentido, é essencial buscarmos compreender como a equipe multidisciplinar do 

CAPS-AD se aproxima ou se distancia dessas ações pragmáticas e ainda como 

cuida dos usuários que querem se manter ou não podem interromper o consumo de 

drogas.   
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Niel e Silveira (2008) afirmam que é preciso orientar sobre os riscos 

envolvidos no uso de cada droga. Se mesmo assim, a pessoa não conseguir ou não 

quiser parar, existem estratégias que devem ser orientadas. Entre elas, para a 

cocaína aspirada, por exemplo, orienta-se: lavar as narinas com água ou soro 

fisiológico após o uso para evitar lesões na mucosa nasal; não utilizar canudos feitos 

com notas de dinheiro ou outro papel comum, dando preferência aos canudos de 

plástico, distribuídos nos kits de redução de danos, e não compartilhar o canudo, 

porque a cocaína pode provocar sangramento nasal, facilitando a transmissão de 

doenças; e caso sentir algum mal-estar físico ou psicológico, procurar atendimento 

médico de urgência e informar a droga e a quantidade utilizada (Niel, Silveira, 2008). 

Insumos para o uso de determinada droga também podem ser distribuídos. O 

Kit de redução de danos para a cocaína é composto por: canudos de plástico; uma 

chapa de alumínio que serve como “bandeja”; cartão para separar as carreiras; 

folheto explicativo; preservativo e lubrificante; hastes flexíveis e soro fisiológico para 

limpeza das narinas (Niel, Silveira, 2008). 

Para o crack, além das informações e do incentivo a diminuir o uso, uma 

estratégia é a substituição por outra droga que cause menor dano, como o 

mesclado18, o freebase19 ou a maconha. Outra estratégia é o uso de cachimbo, 

evitando que os usuários se utilizem de recipientes não higiênicos, como latas que 

oferecem risco de intoxicação com materiais como plástico e metal. Orienta-se a não 

se compartilhar os cachimbos ou os bocais removíveis. Os kits distribuídos são 

compostos por: cachimbos e bocais; folhetos explicativos; preservativos e 

lubrificantes; e cremes labiais que evitam rachaduras que podem transmitir doenças 

(Niel, Silveira, 2008).   

No entanto, esse tipo de orientação é muito pouco praticada no CAPS-AD, 

assim como não existem ações de distribuição de kits de insumos para o consumo 

de drogas e nem trabalho de campo com redutores de danos. As orientações, 

quando acontecem, são realizadas por iniciativa individual dos profissionais ou em 

parcerias pontuais em atendimentos individuais, grupos ou oficinas. Também existe 

um desconhecimento dos profissionais sobre as drogas, seus efeitos, formas de uso, 

                                                           
18 O mesclado é a mistura do crack com a maconha.  
19 O freebase é a mistura da cocaína com a maconha. 
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riscos associados e práticas de uso menos danosas, o que dificulta o diálogo e 

ações com esse objetivo. Assim, os profissionais dão pouca relevância a essas 

ações, que não são problematizadas em equipe, e pouco apareceram no grupo 

focal.  

Muitos usuários também não aceitam negociar práticas de uso menos 

danosas, principalmente em um primeiro momento, quando estão dependentes ou 

em uso abusivo de drogas e desejam e entendem necessária a abstinência. É 

comum os usuários chegarem ao CAPS-AD nessas condições e com a demanda da 

abstinência mesmo quando essa não parece possível, por exemplo, em razão de 

uma condição de rua com histórico de abuso de drogas.  

Muitas vezes, tentando um diálogo mais franco com um usuário, sinto 

dificuldade inclusive quando aponto que mesmo buscando a abstinência, devemos 

olhar e cuidar do uso enquanto ele ainda acontece. Alguns usuários evitam até em 

falar sobre o uso por não o quererem mais, ou por acreditarem ter tomado a decisão 

e parado de vez. Nota-se, assim, a presença a lógica da abstinência também no 

imaginário dos usuários que procuram o CAPS-AD.  

O paradigma da abstinência opera no agenciamento entre o campo da saúde 

e o campo da segurança e justiça. As instituições de saúde podem ser meio de 

operacionalizar a lógica da abstinência, no entanto, as forças não operam somente 

do interior dessas instituições, mas também de fora, a partir de forças de outras 

instituições que irão se ocupar daqueles que não aceitam o tratamento 

espontaneamente: a polícia, a justiça, a família, a mídia, a medicina, entre outras, 

fazendo da abstinência uma regra compulsória (Souza, Carvalho, 2012). Essas 

forças também operam no convencimento daqueles que procuram, e dos que 

ofertam tratamento, reforçando a ideia de que a abstinência é a única regra, o que 

dificulta a atenção no CAPS-AD em outras direções, como as possibilitadas pela RD. 

Nesse sentido, também percebo uma dificuldade em dialogar com os usuários 

um uso mais seguro de drogas, muito em razão do lugar que ocupo de profissional 

ou “técnico”, que é compreendido inclusive pelos usuários como um lugar de 

reprovação ao uso de drogas, lugar difícil de sair. Quantas vezes neguei o uso de 

drogas diante do comum questionamento por parte dos usuários: “Você já usou 

drogas?”, “Já fumou um baseado?”, “Ah, vai! Nunca deu uns doizinho?”, “Você 
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bebe?”, essa última, a única questão em que menos receoso com uma possível 

reprovação me permito responder com um mínimo de honestidade, mas 

minimizando o uso. Por vezes, essa questão, nem sempre colocada, leva ao 

seguinte dilema expresso por alguns usuários: Se eu nunca usei drogas, não sei o 

que se passa com quem usa e não posso ajudar, ou então, se eu uso drogas, não 

posso ajudar. Esse lugar em que sou colocado e me coloco, por sorte não o tempo 

todo, acaba por levar o cuidado na direção da redução e interrupção do uso, mesmo 

quando esse objetivo não parece possível ou desejável. Para evitar essa cilada, 

tento manter uma postura sempre acolhedora e sem julgamento, o que vai 

construindo um vínculo que permite outros discursos. 

No entanto, grande parte dos profissionais assume essa postura de 

reprovação as drogas, justificando-a com o discurso de reprovação do próprio 

usuário. Também é comum a queixa de profissionais como: “fulano não quer se 

tratar”, quando um usuário não modifica ou não deseja modificar sua relação com as 

drogas.  

Conforme Passos e Souza (2011), os usuários são corresponsáveis pela 

produção de sua saúde, e as regras de cuidado são construídas nos encontros com 

os profissionais, a partir do vínculo capaz de se produzir nesses encontros. Dias et 

al. (2003) enfatizam que a RD é formulada “de baixo para cima”, ou seja, a partir da 

defesa dos usuários e valorizando as informações e contribuições da população alvo 

nas intervenções. O saber do usuário é legitimado na RD em diálogo com o saber 

científico. 

Mas afinal, existe espaço no CAPS-AD para quem não quer ou não pode 

parar o uso de drogas?    

Uma participante identifica usuários que falam somente o que se espera que 

eles falem: “Porque ele vem com algo social dizendo que ele tem que falar aqui na 

triagem que ele não quer mais o uso de drogas, e aí, a partir desse não quero mais 

uso de drogas, (o usuário diz): recaí, recaí, recaí, recaí...”(participante 6, GF 1). 

Petuco (2011) se refere a dois tipos de discursos autorizados às pessoas que 

usam drogas, reproduzidos tanto na mídia, como nos serviços de saúde e no próprio 

CAPS: 
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[...] os que vou chamar de heróicos, aquele da pessoa que já 
superou o problema das drogas e que hoje se apresentou como um 
exemplo, ou, então, aquilo que eu chamo de discurso desesperado, 
da pessoa que ainda não superou o problema da droga e que precisa 
desesperadamente de ajuda, qualquer ajuda (Petuco, 2011, p. 135). 

 

No entanto, o autor esclarece que apesar de só esses dois discursos serem 

permitidos, e os usuários saberem disso, isso não quer dizer que não existam 

usuários realmente necessitados de ajuda e desejosos da abstinência, mas que 

existem outros discursos, e são a esses que a redução de danos se abriu e se 

interessa. A fala da participante do grupo focal acima aponta o discurso de um 

usuário que conhece o que lhe é autorizado, e que para permanecer em cuidado no 

serviço, disfarça sua demanda nomeando o uso não autorizado de recaída: “recaí, 

recaí, recaí, recaí”. 

Passos e Souza (2011) a abstinência pode ser um objetivo pactuado 

individualmente, mas não uma exigência da instituição. Para Lopes e Mattos (2016), 

a baixa exigência deve estar voltada para as expectativas dos profissionais.   

Souza e Carvalho (2012) identificam que sempre houve troca de experiências 

entre os usuários de drogas, mas o discurso das pessoas que se mantém no uso 

nunca foi considerado válido. De fato, quando estão somente entre usuários, a 

conversa gira bastante em torno das drogas, fato que gera crítica dos que querem 

falar de outros assuntos no CAPS-AD. Em alguns momentos, conta-se vantagem 

pela quantidade consumida ou pelas situações de risco enfrentadas. Em outros 

momentos, troca-se experiências, tanto no sentido de manter o uso ou potencializar 

seus efeitos, como fumar a borra do cachimbo do crack ou intercalar o uso de 

cocaína com o de álcool, quanto de cuidados no uso. Esses contextos informais são 

propícios a se conhecer a vida dos usuários e muitas vezes proporcionam conversas 

mais francas e são verdadeiras oportunidades para os profissionais dialogarem a 

partir de seus saberes com os saberes práticos dos usuários. 

Mayora (2016) encontra dois discursos em usuários de crack em situação de 

rua: o discurso mistificador no qual os usuários se representam como são 

representados, contribuindo para a construção do próprio estigma, e o discurso 

desmistificador, caracterizado pelo saber prático acerca dos efeitos, prazeres, 
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perigos e cuidados com a droga. Parecem ser esses os discursos que os nossos 

usuários também exprimem, podendo ser que se sintam mais motivados a procurar 

ajuda profissional nos momentos mais difíceis, em que usam o discurso mistificador. 

Nessa reprodução do discurso demonizador do senso comum, construído 

fundamentalmente pelo saber médico-psiquiátrico dominante e difundido pela mídia, 

que sinto desconforto e dificuldade de desconstrução com os usuários. Muitas 

vezes, o que parece é que eu como profissional preciso fazer mesmo um grande 

esforço contra a reprovação do próprio usuário. 

No entanto, nem sempre é assim, alguns usuários estão dispostos a falar 

sobre seu uso de drogas. Abaixo apresento a experiência com uma usuária que 

após um período de construção de vínculo me deu uma “aula” sobre o uso de crack, 

em um exemplo do discurso desmistificador:  

Construí vínculo com Bárbara (nome fictício), travesti, usuária de crack, após 

longo período conturbado de tratamento no CAPS-AD, incluindo internação em 

hospital, e posteriores idas as CAPS-AD com o único intuito de conseguir 

medicamentos, que na maioria das vezes vendia, quase sempre ameaçando os 

funcionários caso não conseguisse a consulta médica e a receita. Após um dia em 

que, me dispondo a mudar aquela situação a que ninguém se atrevia a se meter, me 

mantive firme em uma postura de acolhimento, apesar de suas ameaças, Bárbara 

deixou de ameaçar a equipe e passou a me procurar para conversarmos sempre 

que ia ao CAPS-AD. Durante uma conversa reservada, em uma sala de 

atendimento, como gostava, espontaneamente, ela retirou o seu "kit" para uso de 

crack (cachimbo, isqueiro, papel alumínio) de uma caixa de papelão que estava em 

sua bolsa, desmontou o cachimbo e passou a me explicar do que ele era feito, onde 

encontrava suas partes, e foi explicando e montando com calma cada parte. 

Explicou que era importante eu saber. Por fim, simulou, com um pedaço de 

comprimido que picou, como se fumava o crack. 

Sem que eu tivesse dito, ela sabia que eu desconhecia o que me ensinava, 

mesmo trabalhando na área. Apesar de eu ter crítica a este desconhecimento, fiquei 

novamente abismado com esta falta após alguns anos trabalhando com usuários de 

drogas. Pouco falei. Vivi essa experiência parando para olhar o que ela me 
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mostrava, escutando o que me contava, despido de juízo, atento, calado, cultivando 

aquele encontro.  

No entanto, como tanto profissionais quanto usuários que passavam pelo 

corredor do lado de fora da sala conseguiam ver parcialmente pelo vidro o que 

fazíamos, aquilo me deixou tenso e constrangido quando alguém aparecia. O receio 

do julgamento do que fazíamos foi curioso, pois se trata de um serviço voltado para 

o acompanhamento de usuários de drogas.  

Aquele foi um encontro muito marcante para mim. Mais do que o aprendizado 

que a usuária me ensinou sobre o uso do crack, eu aprendi que ela tem muito 

conhecimento que eu desconheço, aprendi sobre sua vivência, sobre ela, a vida 

dela, compartilhei sua experiência. Aprendi que eu não sabia nada sobre o uso do 

crack, e que o aprendizado vem do encontro e da disponibilidade para estar exposto. 

Estranhamente, em um local de atenção em saúde especializado em álcool e 

outras drogas, o desconhecimento dos profissionais sobre o assunto não impede a 

prática do cuidado, provavelmente devido ao modo como ele está constituído, um 

cuidado focado na busca de um desejado – por profissionais e usuários – uso 

controlado ou abstinência. 

Por outro lado, as estratégias utilizadas no CAPS-AD são sempre voltadas 

para os indivíduos isoladamente. Meyer et al. (2006) destaca que o conceito de 

vulnerabilidade buscou superar a concepção de risco, focada em aspectos 

individuais, permitindo o reconhecimento e articulação dos elementos associados 

aos processos de produção de saúde e adoecimento aos contextos sócio-culturais 

de vida dos sujeitos. Assim, a construção de estratégias educativas que possibilitem 

transformar as condições de vida em que crenças, hábitos e comportamentos 

ganham sentido implica apreender, compreender e dialogar com os múltiplos 

aspectos que modulam as crenças, os hábitos e os comportamentos dos indivíduos 

e grupos.  

Desse modo, o cuidado que incorpora o uso de drogas como uma 

possibilidade de vida, supõe o encontro do saber científico com o saber prático do 

usuário, relacionando os critérios de valorização da saúde com a construção do 

projeto de vida individual. Assim, a educação em saúde se desloca da estratégia de 
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prescrição de comportamentos saudáveis para um eixo orientador de escolhas 

político-pedagógicas mais significativas. Essa comunicação entre diferentes, não 

busca homogeneizar as formas de viver, mas a construção de proteção (Meyer et 

al., 2006).  

 

7.1.9 Maconha: entre a droga e o remédio 

 

Em uma das cenas produzidas no grupo focal, uma profissional relata a 

dificuldade de um usuário aceitar o uso da maconha como estratégia de substituição 

do crack. 

[...] paciente na triagem vem e tava em situação de rua, foi, foi 
resgatado pela esposa, mas não ficou junto com ela. Ela alugou um 
quarto pra ele, e aí ele insistia muito numa abstinência. Ele já tava 
sem usar o crack há muito tempo. Mas ele insistia numa abstinência. 
”Mas então, mas você não tá mais em uso!”. E aí voltava com essa 
história da abstinência, ia e vinha. E aí ele falou que ele usava 
maconha: “Vou falar pra senhora que eu ainda estou usando 
maconha”. “Bom, enfim, mas essa maconha você usa como?” “Não, 
na hora que me dá um pouco de fissura, vontade de usar crack, eu 
uso a maconha”. E aí a gente foi conversando um pouco sobre isso 
né, a função da maconha no lugar, nesse lugar aí do uso do crack. E 
o quanto foi difícil construir com ele a importância dessa escolha da 
maconha neste momento como redução de danos, sem usar 
questões técnicas. O quanto foi difícil pra no universo dele, ou dentro 
da construção dele, na relação dele com a esposa, o quanto a 
maconha estava o ajudando e poderia ser um ponto de apoio pra ele, 
talvez (cena da participante 3, GF 2).  

 

Essa estratégia, nesse caso encontrada pelo próprio usuário, era sofrida para 

ele em razão da ilicitude da maconha, pela lógica proibicionista, e do decorrente 

preconceito familiar e social, o qual também se identificava.  

A profissional trouxe a mesma dificuldade em outros casos em que a 

maconha estava ajudando a vida do usuário, mas diante da queixa, ela se 

questionava sobre a necessidade de uso de medicação. 
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Participante 11: E...esse caso, também fiquei pensando nos outros, 
que com a maconha conseguem se organizar. Então tem um outro 
caso que fuma de manhã e fuma, de manhã pra abrir o apetite e no 
final do dia pra dormir. A necessidade de medicamento. E aí eu fico 
muito pensando nisso, se encaminho pro médico se não encaminho 
pra médico, né, o quanto até na primeira avaliação é muito difícil 
isso. Que talvez o medicamento não seja necessário, né? Talvez a 
maconha dê conta disso. Mas a maconha, todo o estigma que vem 
junto com ela é muito difícil pro paciente também lidar com isso. E aí 
tem a questão da família junto. Então isso é muito difícil quando eu to 
nos meus atendimentos, até pra conversar com o paciente e 
negociar médico ou não médico. Porque tem casos que não precisa 
de médico. Isso fica muito claro. Uns três casos que eu não 
encaminhei pra médico ainda. Atendo semanalmente pra gente ver 
se, se isso de alguma maneira né, tá melhorando, tá piorando, a 
gente... mas o quanto é difícil também na hora negociar com o 
próprio paciente. Ele está vendo que a maconha faz a diferença pra 
ele conseguir, mas... 

Participante 5: Socialmente ele é discriminado.  

Participante 11: ...socialmente ela é discriminada, e, e o quanto é 
difícil!” (GF 2). 

 

A questão colocada de encaminhar ou não encaminhar ao médico, também 

pode ser colocada sobre a necessidade ou não de tratamento, ou que tipo de 

acolhimento e acompanhamento se dar nesses casos, mais fáceis de identificar 

quando se trata da maconha, mas também presente na relação não abusiva de 

algumas pessoas com outras drogas, o que provavelmente poderia ser cuidado na 

Atenção Básica em Saúde. 

Alguns usuários referem o desejo de interromper o uso de todas as drogas, 

inclusive o cigarro, a maconha, e em alguns casos, até a medicação. No entanto, o 

uso de maconha também é visto por alguns usuários como estratégia de redução de 

danos e orientado por alguns profissionais em substituição a outras drogas.  

A maconha não é considerada droga, mas remédio para grande parte dos 

usuários e também para alguns profissionais. Esses usuários não desejam 

interromper o consumo de maconha e há pouca intervenção relacionada a essa 

droga por parte da equipe.  
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No entanto, mesmo vista como uma droga menos nociva, seu status de 

ilegalidade preocupa os profissionais em razão dos danos produzidos pela política 

proibicionista e seus impactos sociais e familiares: 

  

Participante 5: É! Eu penso que ela [a maconha] é uma redução, mas 
eu sempre coloco que tem que lembrar que ela ainda é proibida. Que 
quem vai buscar, como é que você... 

Participante 3: Exatamente!  

Participante 5...acessa. Isso pode te trazer mais danos. Pode te 
trazer outros danos.  

Participante 3: Não, e mesmo dependendo da quantidade que você 
utiliza também, né? 

Participante 5: Porque se fosse só assim: ‘Ah! O pessoal não gosta! 
As pessoas não gostam!’ Mas aí você não tem que se preocupar, faz 
o que você... Agora, não! Você pode ser preso por causa disso. 

[...] 

Participante 1: Mas se você for pensar só... mas não! Têm muitos 
aqui que a família não aceita. Então assim, você causa um dano... 
(GF 2). 

 

 No entanto, a responsabilidade recai sobre o usuário, com pouca crítica ao 

caráter proibicionista da política e da legislação sobre drogas. 

Portanto, a maioria dos prejuízos referidos a maconha, não são relacionados 

à saúde, mas à ilicitude dessa droga e o decorrente impacto nas relações familiares, 

sociais e os problemas com a polícia e a justiça.  

O tema dos danos decorrentes do proibicionismo será abordado no subitem: 

Produzindo danos: repercussões cotidianas de uma política proibicionista, da parte 

das contradições, que entrarei agora.  
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7.2 Contradições 

 

 Apesar da menção de uma profissional de que “todo o trabalho no CAPS-AD” 

é pautado na perspectiva da redução de danos, considero que práticas de RD 

coexistem com práticas baseadas na lógica da abstinência, que não foram 

mencionadas no grupo focal: as “internações” em Comunidades Terapêuticas e os 

grupos de Alcoólicos Anônimos (AA) e Narcóticos Anônimos (NA), além da 

medicamentalização. Essa omissão parece apontar para a compreensão de que tais 

práticas são realizadas por parceiros, caso das CTs e do AA/NA, ou pela distanciada 

categoria médica, fazendo com que os demais profissionais não se identifiquem nem 

se sintam responsáveis por essas ofertas.  

As categorias seguintes foram construídas pela experiência do autor, 

entendendo que essas práticas e discursos de caráter homogeneizantes 

desconsideram a singularidade de cada sujeito e sua relação com as drogas, 

diferenciando-se assim da proposta da Redução de Danos e da Atenção 

Psicossocial. Apresento também as contradições das políticas de saúde e 

segurança e algumas repercussões na vida e no cuidado aos usuários.      

 

7.2.1 As Comunidades Terapêuticas 

 

Conforme já apontado, a Secretaria Municipal de Saúde mantém convênio 

com disponibilização de mais de 30 vagas em Comunidades Terapêuticas em outras 

cidades do Litoral Sul Paulista, que são geridas pelo CAPS-AD. Essas CTs 

promovem “internação”20 por um período médio de seis meses, contrariando os 

preceitos da reforma psiquiátrica de cuidado em liberdade de base territorial, 

configurando uma contradição de modelos de atenção. Ainda que faça parte da 

RAPS, as CTs não compartilham dos mesmos critérios éticos e técnicos da atenção 

                                                           
20 Apesar das diversas normativas utilizarem a expressão “acolhimento” no caso das 

Comunidades Terapêuticas, como a citada Portaria MS nº 3088 que instituiu as CT como 
componentes da RAPS, optei por utilizar a expressão “internação” por ser a mais utilizada e 
reconhecida tanto pelos profissionais quanto pelos os usuários do CAPS-AD, e em razão 
das CT atuarem no princípio de isolamento. 
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psicossocial, como a noção de território, o conceito ampliado de saúde e os critérios 

de acolhimento pautados na lógica da RD (Teixeira et al., 2017). 

O modelo de tratamento ofertado pelas Comunidades Terapêuticas está 

associado aos discursos moral-religioso e médico que pressupõem que todo 

tratamento para álcool e outras drogas tem como objetivo a abstinência e a proibição 

do uso por meio da reclusão. Longe das drogas, o sujeito se curaria pelo trabalho, 

pela religião e pelo aprendizado de como se manter distante das drogas (Simões et 

al., 2016).  

Contrário à RD em sua aliança com a atenção psicossocial, o modelo de 

isolamento das CT também está alinhado ao paradigma da abstinência no seu 

caráter de alta exigência que obriga a abstinência, suposta meta final, desde a 

admissão, e o desligamento imediato nos casos em que, burlando as regras rígidas, 

o acolhido faça qualquer uso de droga ou descumpra qualquer regra ou intervenção 

autoritária.  

Mesmo assim, muitos usuários em uso compulsivo de drogas ou em momento 

de estafa do uso vão ao CAPS-AD vendo como única saída à imediata interrupção 

do uso de drogas por meio de internação em Comunidade Terapêutica, ofertadas 

pelo CAPS-AD. Geralmente a internação e a abstinência também são o principal 

desejo dos familiares que assim como os usuários crêem na cura após a internação. 

Simões et al. (2016) referem que tal compreensão está amparada no imaginário de 

que a dependência tem natureza unicamente biológica e que promovendo a 

internação do sujeito e superada a abstinência, a cura estaria alcançada.   

O que acontece na maioria das vezes são repetidas internações em CTs sem 

que se alcance o resultado esperado - a abstinência permanente -, o que, no 

entanto, nem sempre modifica a demanda e a esperança nesse modelo de cuidado. 

Mesmo quando ofertadas alternativas, muitos usuários, e principalmente os 

familiares, não aceitam outra opção às novas tentativas de internação em CT. Um 

dos fatores referidos por alguns usuários, mas principalmente por familiares, como 

responsável pela ineficiência das internações, é o período insuficiente, justificando a 

demanda por internações mais prolongadas. 
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Souza e Carvalho (2012) afirmam que apesar da estratégia da internação 

compulsória fracassar em seus objetivos, a saber, a abstinência, e entendemos que 

o mesmo vale para a internação voluntária e involuntária, a sua manutenção se deve 

ao seu próprio fracasso. Esse processo se utiliza da noção da recaída não como 

fracasso da instituição, mas como fraqueza do indivíduo e sua doença. No entanto, 

destacam os autores, se é um fracasso na cura, a internação funciona na 

normalização da vida. 

A demanda por períodos mais longos de internação está ancorada no 

fracasso dessas medidas repressivas em uma sociedade em que as drogas são 

vistas como ameaças à segurança, o que não gera outra coisa a não ser uma 

justificativa para o aumento mesmo dessa repressão. A abstinência se sustenta não 

na sua efetividade, mas no seu poder simbólico de um ideal de sociedade livre das 

drogas, em que a internação se apresenta como promessa deste ideal (Souza, 

Carvalho, 2012).  

Alguns usuários têm a expectativa, geralmente depositada nas internações 

em CT, ou nas medicações, de algo “externo” que os contenha e transforme, 

levando à cura. Por outro lado, alguns usuários parecem procurar as CTs para 

darem um tempo no uso, já desesperançados com alguma mudança mais longeva. 

É muito difícil transformar ou ofertar outro cuidado quando o usuário e/ou 

familiares solicitam, muitas vezes, no primeiro atendimento, a internação em CT. Por 

vezes fico muito irritado com esse tipo de pedido, principalmente quando se trata de 

reiterados pedidos da mesma pessoa. Encontro mais dificuldade em negociar outra 

forma de atenção quando o próprio serviço oferta internação em Comunidades 

Terapêuticas, seguindo a compreensão de Baremblitt (2002) de que a demanda não 

existe por si, mas é produzida e modulada pela oferta. 

 No entanto, a internação em Comunidade Terapêutica, na maioria das vezes, 

funciona como solução provisória (e inadequada) para a dificuldade da família em 

conviver com o usuário, a dificuldade da equipe de saúde em ofertar cuidado efetivo, 

e do próprio usuário, que se afasta dos problemas e das cobranças decorrentes de 

sua condição, ou mesmo, diante da falta de oferta da atenção necessária. Podemos 

também incluir a demanda da sociedade em afastar tais indivíduos do convívio 
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social, em um processo que se opõe ao que Saraceno (2001, p. 106) entende como 

objetivo da desinstitucionalização, que seria a: 

 

[...] liberação e escuta do conflito (dos interesses contrastantes): o 
paciente não mais recluso, a família aliviada, a comunidade não mais 
tutelada. Enfim, a psiquiatria não mais em consenso com a família e 
comunidade, mas desafiada a ‘negociar’ entre interesses diversos, 
para garantir não mais a ausência do conflito, mas o seu governo 
(Saraceno, 2001, p. 106). 

 

A equipe do CAPS-AD tem forte crítica à parceria com as Comunidades 

Terapêuticas e a ineficiência desse modelo de atenção, mas mantêm os 

encaminhamentos quando há necessidade de acolhimento integral, não ofertado no 

CAPS tipo II, nas situações em que o meio e as relações estão oferecendo riscos, 

necessitando de afastamento do contexto. Nos casos de crise aguda, síndrome de 

abstinência e risco à saúde e a vida recorre-se a internação de curto prazo no Pólo 

de Atenção Intensiva em Saúde Mental – PAI21 ou nos Prontos Socorros22. Em todos 

esses casos, a internação é oferecida como um momento do tratamento, não sua 

totalidade, porque uma CT e um hospital não conseguirão tratar de todos os 

aspectos da vida de um sujeito (Nicodemos, Silva, 2016). Apesar da parceria com as 

Comunidades Terapêuticas proporcionarem a gestão dessas vagas pelos 

profissionais do CAPS-AD, que as utilizam a pedido do usuário ou quando não se 

consegue o acompanhamento psicossocial no território, e mantendo o objetivo de 

continuidade do tratamento no próprio CAPS-AD, essa parceria ganha espaço no 

desinvestimento e nas lacunas existentes na RAPS, como a inexistência do CAPS-

AD na modalidade III, a ausência de leitos em hospitais gerais e o adiamento da 

                                                           
21 O Pólo de Atenção Intensiva em Saúde Mental (PAI), conforme já apontado, funciona na 
lógica manicomial, ofertando internações de curto prazo, de em média, 15 dias. As vagas 
são reguladas pela Central de Regulação do Departamento Regional de Saúde da Baixada 
Santista (DRS IV) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. As vagas são 
solicitadas pelo médico psiquiatra do CAPS-AD em pactuação com o restante da equipe. 
Apesar das vagas serem destinadas a usuários em quadro agudo de sofrimento mental ou 
para desintoxicação, a disponibilização das vagas costuma demorar períodos longos, 
podendo ultrapassar os 30 dias.    
22 As pessoas que chegam ao CAPS-AD em crise aguda, intoxicadas, ou em quadro de 
abstinência que necessitem de cuidados com retaguarda hospitalar são encaminhadas pelo 
SAMU aos Prontos Socorros, que geralmente cuidam dessas pessoas até a reversão do 
quadro agudo.  
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implantação da Unidade de Acolhimento. Esses equipamentos são demandas 

antigas da RAPS do município para a promoção de um efetivo trabalho territorial, 

possibilitando que os usuários mantenham os vínculos com as pessoas e locais 

importantes em suas vidas e compartilhem a responsabilidade pelo próprio cuidado, 

prescindindo das vagas nas Comunidades Terapêuticas e no PAI, que alimentam o 

imaginário de que a internação vai transformar essas pessoas.   

Enquanto aguardam o processo de ida à Comunidade Terapêutica (avaliação 

médica e de técnico de referência, exames e disponibilização de transporte), muitos 

usuários não se interessam ou não conseguem negociar nenhum outro tipo de 

cuidado, mantendo-se no mesmo padrão de uso até o dia da internação, inclusive 

com referências a episódios de “despedida do uso”. Eventualmente é possível nesse 

intervalo de tempo, construir alternativas de cuidado. Em outras situações, somente 

após a internação é possível se elaborar um Projeto Terapêutico Singular de base 

territorial. Desse modo, em geral, sempre que solicitado voluntariamente, o usuário é 

encaminhado à CT, e apesar do acordado, a grande maioria não volta ao CAPS-AD 

imediatamente após a saída, mas somente quando retorna ao uso nocivo de drogas.  

Algumas solicitações de internação em CT têm o objetivo de suprir demandas 

sociais nem sempre reveladas, como a de abrigamento/moradia, de usuários que 

não tem a quem recorrer, o que a equipe entende que não configura demanda 

adequada para esse tipo de instituição; contudo, acaba encaminhando quando falta 

outra opção. A demanda por internação também se dá em razão de conflitos 

familiares, dívidas com o tráfico, ameaças de morte e outros. Simões et al. (2016) 

argumentam que em alguns casos o sujeito pode estar buscando uma internação 

para fugir de alguma dificuldade presente em sua vida, evitando assim o necessário 

trabalho de elaboração ou responsabilização de sua situação, o que pode dificultar a 

vinculação com o serviço extra-hospitalar e interromper o trabalho em torno de 

questões já em andamento em seu projeto terapêutico. Por outro lado, os 

encaminhamentos para CT como forma de suprir necessidades sociais, como 

moradia, demonstra o desvio dos investimentos públicos das políticas de garantia de 

direitos, como a política de habitação. 

São inúmeras as queixas, principalmente dos usuários mais críticos, mas 

também, alguns elogios às estadias nas Comunidades Terapêuticas conveniadas 
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com o município. No entanto, a equipe do CAPS-AD não consegue acompanhar o 

período de internação dos usuários, havendo pouquíssima interação entre as 

equipes.  

  Sem nenhuma transformação do meio social e das condições de vida desses 

usuários, a grande maioria retorna ao mesmo padrão de uso de drogas anterior à 

internação. Esse fato também pouco modifica a procura e os encaminhamentos para 

as Comunidades Terapêuticas. No caso das pessoas em situação de rua que 

retornam para as ruas, a situação é ainda mais difícil.  

 Kinker (2012) questiona o lugar social que os hospitais psiquiátricos ocupam 

na atualidade, considerando que a perspectiva reabilitadora e a disciplinar foram 

abandonadas e a sociedade atual não é mais puramente disciplinar, mas uma 

sociedade de controle. Um dos fatores apontados pelo autor para a permanência 

dos manicômios é a desregulamentação como padrão de todos os âmbitos da vida 

social. Em um mundo fluído, a velocidade das mudanças é acelerada e todos os 

pontos de referências se modificam constantemente, tanto os valores culturais e 

morais, quanto as respostas das instituições, as formas de se obter ganho material 

etc. O que poderia aparentar um aumento no grau de liberdade passa a ser vivido 

como insegurança. Nesse contexto, as instituições totais se tornam um contraponto 

à instabilidade dos processos sociais. No entanto, essas instituições assumem 

características diferentes das anteriores de vocação disciplinar, tornando-se agora, 

também espaços inertes, que podem ser usados conforme as circunstâncias, 

funcionando como um dispositivo segregador adaptado à sociedade de controle. 

Verdadeiro depósito de pessoas, essas instituições ofertam o abandono como 

resposta àqueles que perderam a segurança. O abandono como espaço de 

tratamento reforça a função de controle social dos manicômios. Essa tática de 

abandono faz correspondência com a estratégia de abandono nas atuais relações 

de produção.  

O autor destaca ainda que no Brasil, na atualidade, são as comunidades 

terapêuticas que vem ocupando o lugar de afirmação do controle por meio da 

segregação, em uma aliança entre organizações religiosas e ciência. A questão das 

drogas tem servido para campanhas moralistas e higienistas em uma espécie de 
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tratamento moral pós-moderno. Desse modo, o combate às drogas tem 

representado um artifício de manutenção das relações de dominação social. 

Kinker (2012) aponta como desafios para a reforma psiquiátrica e para os 

processos de desinstitucionalização, o enfrentamento da sociabilidade produzida 

pela forma-mercadoria e o enfrentamento da questão do poder presente nas 

relações entre a ciência, seus profissionais e instituições e as pessoas em 

sofrimento mental e com necessidades decorrentes do uso abusivo e dependente de 

drogas. Desafios fundamentais para o questionamento do paradigma psiquiátrico e 

da permanência do manicômio e das instituições de base manicomiais, como as 

CTs, na atualidade.  

 Como proposta terapêutica aliada às Comunidades Terapêuticas estão os 

Doze Passos e a dinâmica dos encontros dos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos 

Anônimos, lógica que também adentra o CAPS-AD, como veremos a seguir. 

 

7.2.2 Os grupos de mútua ajuda 

 

Semanalmente, voluntários dos Alcoólicos Anônimos (AA)23 e dos Narcóticos 

Anônimos (NA)24 fazem um grupo com os usuários no CAPS-AD. Esses encontros 

têm um formato diferenciado com o objetivo de divulgar o trabalho e convidá-los 

para as reuniões nas salas da irmandade. O método utilizado dos doze passos 

prega a abstinência como única possibilidade de tratamento, em uma lógica 

divergente da RD. 

O formato e o conteúdo das reuniões do AA/NA conhecidos por muitos 

usuários acabam influenciando os grupos e atividades no CAPS-AD: a identificação 

como “adicto”, um discurso estereotipado de arrependimento que resume a toda vez 

a destruição que as drogas fizeram em suas vidas, e a crença nos dozes passos 

                                                           
23 Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial de homens e mulheres alcoólicos que se 
ajudam mutuamente a manterem a sobriedade. Compreendem o alcoolismo como doença 
física, mental e espiritual, progressiva, incurável e de término fatal. Cada grupo de AA 
realiza reuniões regulares de relato de experiências e recuperação seguindo os sugeridos 
“DOZE PASSOS” e às “DOZE TRADIÇÕES”.   
24 Similar ao AA para adictos de todo os tipos de drogas. 
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como método de “controle da doença” e busca da abstinência. Lopes e Mattos 

(2016) alertam que uma preocupação dos profissionais no manejo com os grupos 

deve ser não favorecer a identificação com essas nomeações encerradas em si.  

Apesar da orientação de buscarem os grupos externos da irmandade, muitos 

usuários freqüentam somente os encontros no CAPS-AD. No entanto, não são todos 

os usuários que se identificam com esses encontros, que recebem muitas críticas, 

principalmente pela repetição dessas apresentações e pela dinâmica das reuniões. 

Outra constatação recorrente é a de usuários que dizem já conhecer de cor os doze 

passos, mas não conseguirem colocá-los em prática, na maioria das vezes, se 

responsabilizando por isso.  

A influência do discurso dessa irmandade acaba por dificultar o trabalho em 

outra direção mais abrangente e acolhedora como a da RD, esperançosos que os 

usuários estão de encontrar caminhos determinados que os garantam a abstinência, 

prometida pelo cumprimento dos doze passos e doze tradições. Simões et al. (2016) 

constatam que os pacientes com um histórico de tratamento identificado com esse 

modelo de grupo rígido e preestabelecido se sentem desconfortáveis com o convite 

para falarem fora desse padrão.  

Além dos encontros que ocorrem no CAPS-AD, os grupos externos de AA e 

NA são bastante indicados pelos profissionais, inclusive como recurso principal de 

apoio para as pessoas que residem em territórios distantes do CAPS-AD, conferindo 

a vantagem de garantirem uma maior acessibilidade, como descrita por Reis (2012), 

em horários alternativos e territórios em que os serviços públicos não se fazem 

presentes.   

Reis (2012) avalia que os grupos de mútua ajuda como o AA e o NA são 

espaços concretos nos quais os indivíduos podem viver ou reviver laços de 

comunidade compartilhando experiências comuns, o que leva à diminuição do 

sentimento de solidão e impotência. Por outro lado, essas organizações têm como 

uma de suas limitações uma forte conotação individualizante, responsabilizando 

unicamente os indivíduos pelos seus processos de recuperação, em razão da pouca 

ou nenhuma consideração dos aspectos políticos, sociais e econômicos presentes 

na questão do abuso de álcool e outras drogas nas sociedades (Reis, 2012).  
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Desse modo, assim como os convênios com Comunidades Terapêuticas para 

“internação” dos usuários, a oferta de grupos de mútua ajuda (AA/NA) incorpora e 

legitima a lógica da abstinência no CAPS-AD em contraposição a referida atuação 

dos profissionais na lógica da redução de danos.  

 

7.2.3 Medicamentalização 

 

Podemos acrescentar ainda, como contradição ao paradigma da redução de 

danos, a medicamentalização, com a oferta de acompanhamento psiquiátrico e 

medicamentoso para quase a totalidade dos usuários, salvo raras exceções, e para 

grande parte, unicamente nesse tipo de tratamento, sem nenhuma outra oferta de 

cuidado.   

A construção que associa o usuário de drogas à dependência química, ou 

seja, o reduz a vítima da substância e o anula como sujeito desejante, 

desconsiderando que o sujeito faz movimento produtivo para o consumo, inclusive o 

abusivo, obriga a idéia de abstinência e interdição em relação às drogas. Assim 

como tal construção, que procura respaldo na ciência, favorece as internações 

fechadas, também favorece as propostas de medicamentalização, que se utilizam 

dos medicamentos para a inibição do desejo perverso. O mecanismo 

medicamentoso está relacionado às novas formas de exercício do poder na 

contemporaneidade, que lançam mão não só de relações de dominação do poder 

soberano, ou de relações disciplinares, que punem quem não se comporta dos 

modos socialmente aceitos, mas também lançam mão da noção de que “você pode 

ser seu maior risco” ao viver certos modos de vida, e não outros, que ameaçam a 

boa qualidade de sua vida. Qualidade essa que está prescrita pelos saberes de uma 

medicina que promete vida longa se o seu viver for saudável segundo determina 

certas modelagens de viver. Isso implica na construção de subjetividades 

assujeitadas que se autogestionem, autovigiem e autopunam, castrando o que tem 

de mais saboroso em si (Merhy, 2017).   
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7.2.4 Produzindo danos: repercussões cotidianas de uma política 

proibicionista  

 

A maior contradição em se ofertar cuidado para as pessoas com problemas 

decorrentes do uso prejudicial de drogas na lógica da redução de danos, como 

política pública de saúde, é que por outro lado, o mesmo Estado criminaliza o 

consumo e a comercialização de certas drogas, jogando os agentes de saúde e 

segurança, um contra o outro.  

Nesse cenário, convivemos cotidianamente no CAPS-AD com os inúmeros 

relatos dos usuários sobre os danos produzidos pela política de criminalização de 

determinadas drogas, que Perduca (2005) sustenta que não só não eliminou as 

drogas do mundo como ainda produziu mais danos e violações dos direitos 

humanos. Ribeiro (2017) destaca ainda, como verificado na cor da maioria dos 

usuários do CAPS-AD, que a guerra contra as drogas no Brasil sempre foi, na 

verdade, uma guerra contra a população negra. No entanto, o autor ressalta que a 

discussão étnica/racial ainda é muito recente no movimento antiproibicionista e na 

redução de danos.    

Relato abaixo algumas cenas marcantes que vivenciei junto aos usuários no 

CAPS-AD e considero terem relação com os danos produzidos pelas políticas 

proibicionistas: 

Certa vez, um grupo de guardas municipais que faziam ronda pelo entorno e 

foram falar com o Guarda Municipal (GM) em serviço em nossa unidade, abordou 

uns usuários que fumavam maconha na calçada do outro lado da rua, em frente ao 

CAPS-AD. Percebi a abordagem truculenta e as ofensas desnecessárias contra os 

usuários. Tomado pela ira ao ver aquele absurdo, saí da unidade imediatamente, 

atravessei a rua e fui diretamente em direção ao guarda que estava à frente da 

abordagem e agia agressivamente. Mesmo me vendo, os guardas continuaram, 

penso eu, por considerarem que eu aprovava aquela ação. Confesso que 

inadequadamente cheguei questionando a abordagem também de modo agressivo. 

Surpreso, o guarda parou imediatamente e perguntou se eu aprovava aquele 

comportamento dos usuários. Respondi que não aprovava a ação que ele estava 

tendo e exigi respeito aos usuários. Percebi meu estado e com a mudança de 
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atitude do guarda, virei às costas e saí. No mesmo instante, os guardas saíram se 

queixando por entenderem que não nos importávamos com aquilo. 

Fora a indignação com a abordagem aos usuários, fiquei impressionado ao 

constatar a diferença de tratamento dos guardas comigo, mesmo eu tendo me 

alterado e os questionado. Apesar de saber da suposta diferença entre eu e os 

usuários, foi chocante vivenciar essa experiência.     

Em outro episódio, tivemos novamente problemas com agentes de 

segurança: 

Estávamos indo, eu e um grupo de usuários jogar bola na praia, em uma 

atividade realizada quinzenalmente. O percurso até a praia, feito a pé, é sempre 

uma boa oportunidade de conversar com algum usuário, se aproximar de outros, a 

maioria pobre, negros, muitos em situação de rua. Em uma dessas conversas, 

ficamos eu e três usuários para trás. Um grupo maior seguia à frente. O caminho 

passava por uma universidade particular de medicina e um ponto comercial 

movimentado. Ao chegarmos nesse local, um usuário que estava comigo, me 

interpelou: “Olha lá do outro lado da rua”. Olhei e vi todo o grupo de usuários que 

iam à frente de mãos na parede sendo revistados por alguns policiais militares. 

Atravessei a rua e pedi para me aproximar do PM que estava postado ao lado dos 

que revistavam. Ele me respondeu que estava em uma abordagem. Expliquei que 

estava com aquelas pessoas e que era servidor da prefeitura. O PM pediu para eu 

aguardar. Permaneceu parado e após um breve instante pensativo, permitiu que eu 

me aproximasse. Falei que trabalhava em um CAPS álcool e outras drogas e que 

estava indo com aqueles usuários do serviço jogar bola na praia. O PM questionou: 

“Eles estavam fumando maconha, que tratamento é esse?”. Eu, tentando me livrar 

daquela pergunta intimidadora, sem nem saber se era real, respondi rapidamente: 

“Eles usam crack, se estão fumando maconha está bom”. Impassível, ele disse que 

podíamos seguir que os demais seriam liberados em seguida. Respondi que iria 

aguardar e só com o fim da revista e todos liberados seguiríamos o caminho. Entre 

os comentários de todos, a responsabilização da abordagem ao grupo pelo 

comportamento de um e de outro, e uma impressão: ‘Você viu a cara do guarda 

quando o Rafael chegou!?’.  
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A crítica dos próprios usuários ao comportamento de alguns deles, parecia 

demonstrar que percebiam que aquele local elitizado não era receptivo a eles.   

Essas cenas explicitam a contradição estrutural presente nas políticas de 

saúde e segurança do Estado, que por um lado se propõe a cuidar e tratar, e por 

outro, a criminalizar, controlar e prender. 

Essas duas cenas também demonstram a diferença de poder contratual entre 

um profissional da saúde, homem branco, de classe média, e homens negros, 

usuários de drogas, pobres, que por essas condições são invalidados socialmente 

para as trocas de bens, mensagens e afetos, além de serem confinados aos 

espaços que lhes são “reservados”: um usuário comentou que eles só conseguem 

transitar mais livremente no centro da cidade, área degradada que agrega um 

número expressivo de pessoas em situação de rua.  

Eu, em meu lugar de profissional, pude questionar a ação da guarda 

municipal, e também, acompanhar a abordagem policial, deixando os PMs 

visivelmente incomodados com a minha presença, sem nenhum problema. Os 

usuários notam essa diferença de tratamento, às vezes a questionando, e outras 

vezes, a naturalizando. Alguns profissionais também naturalizam condutas sociais 

discriminatórias. 

A questão étnico-racial veio muito claramente para mim em um dia em que 

estava conversando com alguns usuários, cerca de 5 ou 6, que circulavam pela sala 

de oficina, em um momento em que não ocorria nenhuma atividade institucional, 

quando de repente, me dei conta de que todos eles eram negros, e eu, o 

profissional, o “técnico”, o único branco. Senti como se isso tivesse sido revelado 

para todos e um constrangimento e mal estar tomou conta de mim. Tive vergonha de 

só ter me dado conta disso, desse modo, naquele momento, e mais vergonha ainda 

de fazer parte de uma sociedade racista e desigual. Precisei sair da sala. O que eu 

sabia sobre ser negro no Brasil para cuidar daquelas pessoas? E ainda usuário de 

drogas e em situação de rua? A questão étnico-racial se escancarou para mim como 

não tinha acontecido antes, apesar de fazer parte do cotidiano do CAPS-AD. 

Segundo Souza e Carvalho (2012) o racismo foi o alicerce biopolítico que 

sustentou a associação entre as drogas e ameaça à espécie humana. O Estado 
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Moderno não criou, mas se utilizou do racismo dentro do regime biopolítico. A 

associação entre hábito cultural de raças tidas como inferiores e ameaça à vida foi a 

matriz discursiva para que diversas tecnologias de poder agregassem uma verdade 

sobre as drogas. 

Além dessas cenas que presenciei, diariamente, os usuários, principalmente 

aqueles em situação de rua, estigmatizados e excluídos, relatam diversos episódios 

de agressões por parte de agentes de segurança, além de retirada de seus 

pertences, expulsões de áreas públicas, prisões e todo o tipo de abuso e violência, 

proporcionando, na compreensão da minha experiência com os usuários do CAPS-

AD, os maiores danos relacionados ao uso de drogas, em decorrência da guerra às 

drogas, superando qualquer prejuízo a saúde. Muitos usuários relatam esses 

episódios se culpando ou sem a crítica necessária, outros têm noção da violação de 

seus direitos. É comum uma tendência dos profissionais, residentes e estagiários, 

principalmente em um momento inicial de escuta desses relatos, de orientar e 

incentivar os usuários a denunciar esses episódios, mas são os próprios usuários 

que alertam que a denúncia pode se virar contra eles mesmos quando se depararem 

com os mesmos agentes na rua, e caso isso não aconteça, entendem que suas 

denúncias não geram responsabilização a ninguém. Por outro lado, naturalizar 

essas violências é outra tendência problemática. Diante dessas situações, alguns 

profissionais também se referem aos episódios de violência proporcionados pelos 

usuários contra a própria família e a sociedade. Nesse sentido, Mayora (2016) 

destaca que apesar de serem vítimas constantes de delitos, tanto por parte da 

polícia quanto de outras pessoas nas mesmas condições, as autoridades públicas 

só lhes dão atenção quando cometem pequenos delitos.  

Entretanto, Mayora (2016) destaca que apesar da culpa recair sobre os 

policiais, eximindo a sociedade, a análise não deve ser feita a partir do Estado, que 

somente reproduz os consensos sociais que legitimam a construção de cidadãos de 

primeira e segunda classe. O que autoriza a violência do Estado é a construção 

social de subcidadania de pessoas consideradas sem valor. Para o autor, ainda 

quando vai para a prisão, o usuário mantém o mesmo estatuto social que tinha em 

liberdade, e o cárcere significa uma continuidade do ambiente social que lhe é 

reservado: favela, rua, abrigos, prisão.  
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Mesmo com os avanços da Política Nacional sobre Drogas que passou a 

diferenciar os padrões de uso de drogas (usuário, pessoa em uso indevido e 

dependente) e estes dos traficantes, além de reconhecer o direito ao tratamento 

adequado às pessoas em uso indevido de drogas, e o direito a não discriminação, 

essa mesma política mantém a repressão e a criminalização do uso, associando os 

usuários de drogas às práticas criminosas. Assim, contrariamente ao que 

estabelece, a Política induz à discriminação, além de culpabilizar os usuários quanto 

às atividades do narcotráfico, invisibilizando as lideranças do alto escalão. 

A lei 11.343/2006 que revoga as leis anteriores sobre drogas, se alinhando à 

Política Nacional, reafirma o compromisso com o proibicionismo. Como já 

mencionado na parte inicial deste trabalho, a nova lei estabelece novos crimes e 

aumenta as penas relacionadas à produção e ao tráfico de drogas. Apesar de 

superar a obrigatoriedade do tratamento e da pena de prisão pelo porte de drogas, a 

lei não descriminaliza nenhuma droga, mantendo o porte como crime sujeito às 

medidas socioeducativas.  

Essa política possibilita ainda que usuários sejam considerados traficantes ou 

sejam presos em razão de pequenas condutas de tráfico, afinal, a lei não estabelece 

critérios taxativos, mas exemplificativos, para fundamentar a decisão do magistrado 

sobre a conduta do indivíduo. São eles: 

 

Art. 28 [...]  

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o 
juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, 
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às 
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 
antecedentes do agente (Brasil, 2006). 

  

A quantidade da droga não é motivo suficiente para enquadrar a conduta, que 

deve levar em consideração os outros elementos apontados. Dentre as dificuldades 

dessa averiguação, a investigação das características pessoais e sociais do agente 

possibilita que se atinja apenas a população periférica, residente em favelas e 

subúrbios. Desse modo, a miserabilidade econômica e social se torna argumento 
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para criminalizar as pessoas mais pobres, descriminalizando somente os usuários 

de classe média, já descriminalizados (Lins, 2009).  

Em pesquisa sobre os flagrantes por tráfico de drogas nas cidades de São 

Paulo, Santos e Campinas, Jesus et al. (2011) identificam um padrão: uma maioria 

de acusados do sexo masculino, jovens (entre 18 e 29 anos), pardos e negros, com 

escolaridade até o primeiro grau completo e sem antecedentes criminais. Estes 

respondem aos processos privados de liberdade e sem o contato direto com um 

defensor garantido. Assim, a prisão provisória, tomada pelos operadores como 

ferramenta para combater o “inimigo” traficante (varejista e das classes mais 

pobres), toma feições de uma antecipação da pena, no momento em que o acusado 

deveria ser presumido como inocente. Evidencia-se assim, problemas no que diz 

respeito ao direito de defesa e à presunção de inocência. Um suspeito com o perfil 

apontado tem ainda grande probabilidade de ser condenado, mesmo quando há 

considerável margem de dúvida. A principal conseqüência dessa política de combate 

às drogas acaba por ser a geração de uma grande quantidade de jovens com 

passagem na polícia, registros criminais e com os estigmas produzidos pela prisão. 

Com uma ação estatal seletiva, baseada em critérios socioeconômicos, a prisão 

acaba por funcionar como instrumento de controle e punição, sem eficácia no 

combate e repressão ao tráfico de drogas. 

Os crimes de drogas são responsáveis pelo maior número de pessoas presas 

e a provável causa do aumento exponencial das taxas de encarceramento no país, 

principalmente da população negra. De acordo com o Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias - INFOPEN (Brasil, 2014) a população carcerária em 

2014 era de 622.202 pessoas, sendo 61,67% de negros/ pretos e pardos. Desse 

total, 28% das condenações eram relativas ao crime de tráfico, e entre as mulheres, 

o tráfico de drogas e associação ao tráfico é a causa da pena de 64% das mulheres 

presas.  

 Assim, a legislação brasileira de drogas, com seu caráter repressivo, constrói 

mecanismos de exclusão social às classes sociais mais desfavorecidas 

economicamente. A pobreza é encoberta por um símbolo – as drogas – passível de 

ser expurgada da sociedade. Na forma da lei, mas também nas práticas cotidianas, 

nos preconceitos e discriminações, formam-se barreiras simbólicas e materiais que 
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favorecem a manutenção da desigualdade social por meio da expiação dos objetos: 

drogas e drogados (Acioli Neto, Santos, 2015). 

 

Diante disso, pode-se afirmar que o crack possui uma função de 
regular a população brasileira, por meio da construção da imagem de 
uma figura e um objeto ameaçador: a droga e o usuário. Esses 
discursos se relacionam à construção de estereótipos, que terminam 
por atuar como ferramentas de controle social informal, necessários 
para legitimar o controle social formal, cuja expressão máxima no 
campo das drogas é a normativa jurídica. Esses estereótipos servem 
para organizar e dar sentido ao discurso em termos dos interesses 
dominantes. Entretanto, para que se consolidem como modalidades 
de controle social, há a necessidade de processos de legitimação, 
“explicações” e justificações da ordem institucional. Esse processo 
tem por função validar normas sociais, tornando-as subjetivamente 
acessíveis aos indivíduos, assim como de justificar as instituições, 
tornando-as plausíveis e aceitáveis. Assim, cria-se uma rede de 
legitimações, que se sustenta nas interpretações normativas, 
estabelecendo programas visíveis ou não de controle social (Acioli 
Neto, Santos, 2015, p. 621).  

 

 No entanto, esse controle social quando analisado pelo número de pessoas 

negras encarceradas, além das mortas, e pela predominância da população negra 

nos territórios considerados perigosos explicitam o caráter racista da proibição e da 

guerra às drogas.  

Desse modo, legitimado, o proibicionismo também atravessa a prática dos 

profissionais, como no julgamento moral, na noção do uso de drogas como doença e 

crime que precisa de tratamento e repressão, no status de periculosidade atribuído 

aos usuários, na naturalização da discriminação social, entre outros 

atravessamentos que disputam espaço com posturas mais desmistificadoras e 

acolhedoras. 

 Nesse cenário, me parece essencial o debate para uma mudança de 

mentalidade da sociedade e para a desconstrução da legislação proibicionista, de 

modo a se avançar na direção da redução de danos como paradigma no campo das 

drogas.  

Como alternativa ao modelo proibicionista de governo das atividades 

humanas tidas como “controvertidas”, Perduca (2005) propõe o antiproibicionismo 
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como forma mais eficaz e eficiente de governo destas questões. Entendendo a 

proibição como problema, os antiproibicionistas defendem “[...] a ‘legalização’ das 

condutas e/ou substâncias proibidas, a fim de regulá-las de forma mais efetiva” 

(Perduca, 2005, p. 55). Neste sentido, regular estas atividades e colocá-las na 

legalidade é visto como mais vantajoso do que deixá-las por conta do mundo da 

ilegalidade. O caminho para a legalização pode passar progressivamente pela 

despenalização, seguida da descriminalização até a efetiva legalização. Neste 

entendimento, a legalização pode proporcionar opções mais vantajosas para 

administrar tais questões. No caso das drogas ilícitas, o autor sugere como 

possibilidade a regulação nos mesmos moldes já adotados para o álcool e o tabaco.    

 

7.3 A Redução de Danos no CAPS-AD de Santos 

 

Diferente do modo que eu, assim como os demais profissionais, concebia a 

equipe inicialmente, como nitidamente dividida, essa suposta polarização não 

apareceu entre os participantes do grupo focal a respeito da redução de danos. A 

RD é aceita por todos tanto como paradigma como prática que norteia as ações 

desenvolvidas pela equipe. Entendida como perspectiva de cuidado que atravessa a 

todas as ações da equipe, discutir a RD passou por debater questões de toda ordem 

no CAPS-AD: institucionais, clínicas, éticas e políticas. Já nesses diversos temas, 

como vimos, as divergências apareceram, levando o questionamento ao modo como 

a RD está sendo compreendida e praticada pela equipe para abranger essas 

diferenças. Mesmo tida como paradigma e em um debate ampliado, o foco das 

discussões foi sobre a RD como estratégia de cuidado aos usuários com problemas 

decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas que acessam o CAPS-AD. 

Pude constatar, tanto nas discussões produzidas como em minha prática, que as 

estratégias na perspectiva da RD que são consenso entre os profissionais, não são 

consenso na forma que são compreendidas e praticadas, podendo inclusive estarem 

mais próximas do paradigma da abstinência. 

Em geral, a redução de danos é compreendida como ampliação do acesso ao 

cuidado, incluindo no serviço pessoas que não têm a abstinência como objetivo de 

tratamento, respeitando-se assim a “vontade” dos usuários. No entanto, quando as 
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pessoas acessam o CAPS-AD, elas estão na maioria das vezes desejosas ou 

necessitadas de abstinência. Grande parte das pessoas que não estão dispostas a 

se abster das drogas não procura o serviço para tratamento, que é compreendido 

pela rede de serviços e pela sociedade em geral, inclusive pelos usuários, como 

sinônimo de busca de abstinência.  

Como estratégias de redução de danos, os profissionais citaram: o 

acolhimento, a escuta, o vínculo e a reflexão, além da convivência e das atividades 

no CAPS-AD, e dos encaminhamentos para a rede de serviços. O Projeto 

Terapêutico Singular é compreendido como um processo que deve ser elaborado e 

acompanhado com contínua participação e responsabilização do usuário, seus 

familiares e equipe de saúde. O PTS almejado não deve ter foco nas drogas, mas 

constituir um projeto de vida que abarque o sujeito em sua totalidade.  

Os objetivos estabelecidos vão depender dos desejos e possibilidades dos 

usuários. O esperado é que o usuário consiga ficar minimamente “organizado”, 

amplie sua autonomia e construa uma vida possível ou desejada em que as drogas 

tenham menos espaço e causem menos danos.  

No entanto, com um PTS construído principalmente como agenda de 

atividades no CAPS-AD, com atividades e intervenções desconectadas do território, 

transforma-se pouco as vidas, ao que os profissionais responsabilizam 

principalmente os próprios usuários, com poucas críticas voltadas ao serviço e a si 

mesmos. 

Apesar de não se estabelecer objetivos claros, e consequentemente não ser 

possível avaliá-los, na maioria dos casos, o ideal da abstinência ou da mudança de 

vida não é alcançado, o que parece favorecer a avaliação de pequenos ganhos que 

são identificados como redução de danos.   

Para Tedesco e Souza (2009), as ofertas clínicas restritas aos espaços físicos 

da instituição estão voltadas para um paciente ideal, muito diferente dos que 

encontramos no CAPS-AD. 

Percebe-se nos profissionais a tentativa de se superar o foco das 

intervenções na relação com as drogas, motivo da identificação com a redução de 

danos, no entanto, em função da própria queixa dos usuários, o foco e a avaliação 



133 
 

 

dos profissionais, por mais que se diga que não, também se volta muito para o 

consumo de drogas. As diversas atividades oferecidas, referidas como RD, também 

têm muitas vezes, somente o propósito de afastar o sujeito das drogas ou discutir e 

orientar estratégias para se evitar o uso. Porém, na maioria das vezes, nesse 

processo, parece não se levar em consideração a função das drogas na vida do 

sujeito, o que também descola o consumo de drogas da subjetividade e do contexto 

em que acontece.       

O que o CAPS-AD parece proporcionar, se ouvirmos os usuários que vem e 

vão, é: alimentação, e é nesse ponto que muitos usuários se mantêm em 

“tratamento” no CAPS-AD mesmo sem quererem ou poderem modificar suas vidas 

ou sua relação com as drogas; e um espaço, espécie de “refúgio”, que os acolhe e 

afasta das drogas. Por um tempo, ou por longo tempo, encontram proteção; é 

também por meio do CAPS-AD que conseguem acessar um abrigo com mais 

facilidade, participam de atividades e estabelecem relações.  

Para a maioria dos usuários, reduzir danos é reduzir o consumo de drogas. 

Nesse ponto, a concepção de redução de danos dos usuários converge com a 

concepção dos profissionais de se perseguir pequenas metas para o alcance de um 

objetivo. Nesse sentido, o acompanhamento se propõe a perseguir metas parciais 

de redução do consumo de drogas a fim de se chegar à abstinência ou a um uso 

menos prejudicial de drogas. Como visto, muitas vezes, são outros objetivos que são 

perseguidos, como: trabalhar, morar, estudar, entre outros.    

O fato de nenhum profissional mencionar ações contrárias a perspectiva da 

RD, além de demonstrar a identificação com a redução de danos, também aponta 

para a compreensão de que as CTs são parceiras conveniadas com o município e 

com o estado, e não uma proposta e aposta dos profissionais do CAPS-AD, que não 

acreditam nesse modelo de tratamento. Os encaminhamentos para CTs são, na 

maioria das vezes, a pedido do usuário, entendido como o principal responsável pelo 

seu cuidado, ou sugerido pelo profissional, por falta de outra opção, quando se faz 

necessário afastar o usuário de seu contexto de vida. 

Outra oferta focada na abstinência, a que chamamos de contradições à RD, 

realizada por meio de parceria, são os grupos de AA e NA, que além da indicação 

dos profissionais, ocorrem também no próprio CAPS-AD, inserindo no serviço uma 
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metodologia contrária a da redução de danos. Já como proposta do próprio serviço 

nesse sentido, mencionamos o acompanhamento psiquiátrico com a expectativa de 

que a medicação possa inibir o desejo pelas drogas. Apesar de o médico psiquiatra 

fazer parte da equipe, sua atuação isolada, distancia a equipe desse modelo de 

tratamento. Os demais profissionais ficam responsáveis somente pela indicação e 

agendamento da consulta, quase sempre demandada pelos usuários, não se 

identificando assim também com essa oferta de cuidado.  

Apesar da equipe não se identificar com essas propostas, os profissionais 

entendem que muitos usuários se identificam e se beneficiam delas, e assim, 

caberia ao CAPS-AD ofertar e fazer parcerias para abranger esses diferentes 

modelos de tratamento para a diversidade de demandas dos usuários. Já escutei 

inclusive no passado, o entendimento de que a RD proporia essa oferta 

diversificada, em uma confusão entre a abstinência como meta clínica, possível na 

perspectiva da redução de danos, com propostas na perspectiva da abstinência. No 

entanto, esse entendimento está de acordo com a proposta de diferentes modelos 

de atenção da Política Nacional sobre Drogas.    

Escapando das propostas enrijecidas, as ações de maior potência da equipe 

parecem ser as que não estão restritas ao modelo de organização das atividades 

institucionais como cronograma, ou do cuidado como um PTS/agenda do usuário. 

Nesse sentido, foram relatados pelos participantes: o cuidado de um usuário com a 

horta e o jardim da unidade, o vínculo que se estendeu a uma visita durante uma 

festa de Natal em família, as festas comemorativas no CAPS-AD em que todos 

participam, entre outras. Minha experiência também mostra uma grande potência 

nas atividades que envolvem circular pela cidade com os usuários, ocasiões em que 

sou apresentado, e às vezes apresento, lugares, pessoas, em que evocamos 

memórias e compartilhamos experiências. 

A redução de danos é concebida e realizada pela equipe, como dito, na 

ampliação do acesso ao cuidado, nas atividades e estratégias (acolhimento, escuta, 

vínculo e o que a equipe chama de reflexão) desenvolvidas pela equipe, no foco do 

cuidado no sujeito em sua totalidade, nos pequenos avanços que não obrigam a 

abstinência como meta do tratamento, e na defesa da cidadania e da vida dos 

usuários. No entanto, essas propostas partilhadas pela equipe como RD, não são 
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realizadas do mesmo modo por todos os profissionais. Nesse sentido, as cenas 

relatadas no grupo focal tiveram a intenção de ilustrar o modo “como” esses 

conceitos são praticados no CAPS-AD. Tanto essas cenas, como as discussões 

produzidas no grupo focal, como a minha experiência no serviço, apontam que 

essas ações e estratégias referidas como redução de danos são concebidas e 

aplicadas de formas diferentes pelos profissionais. A ampliação do acesso para as 

pessoas que não querem parar de usar drogas pode ou não acontecer, como nos 

casos em que se questionam os usuários que “não querem se tratar” por não 

modificarem a relação com as drogas. O Projeto Terapêutico Singular pode ser 

elaborado com diferentes graus de participação dos usuários e pode se restringir a 

uma agenda de atividades no CAPS-AD ou ser um projeto de vida. As reflexões 

podem estar mais voltadas para a redução e interrupção do consumo de drogas ou 

para o sujeito se aproximar de si e de suas escolhas. Um usuário pode ser acolhido 

ou não sob efeito de drogas. O vínculo pode ocorrer somente na instituição ou 

também fora dela. As atividades podem ser planejadas e executadas com a 

participação dos usuários e seus contextos ou não. O objetivo do tratamento pode 

estar mais focado nas drogas ou nos desejos do sujeito. Enfim, os diversos 

conceitos expressos podem estar mais ou menos alinhados com a lógica da redução 

de danos, e até incluir propostas no paradigma da abstinência, como o caso das 

parcerias com as CTs e com o AA e o NA.           

 

7.3.1 Alguns desafios 

 

Alguns desafios se apresentam a essas concepções e ações de redução de 

danos dos profissionais do CAPS-AD de Santos. Um que me parece essencial se 

refere à tentativa não muito exitosa da equipe tirar o foco das drogas e direcionar o 

cuidado para o sujeito em sua totalidade, como forma de aderir à perspectiva da RD. 

Nessa tentativa, o foco nas drogas, com estratégias de afastar, evitar e manter o 

sujeito longe delas, independentemente de sua subjetividade, história e contexto 

social é re-direcionado ao sujeito, no entanto, desconsiderando-se sua relação com 

as drogas e o contexto social onde ela ocorre.  
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Outro desafio, vinculado a esse, é a necessidade de se superar a oferta de 

ações de cuidado restritas ao espaço físico do CAPS-AD. Tedesco e Souza (2009) 

apontam um caminho para esses desafios, colocando a questão da seguinte forma: 

se a clínica pretende intervir na relação dos usuários com as drogas, como a RD 

propõe a clínica sem foco nas drogas, mas também sem perder de vista seu objeto 

clínico?  

Para os autores a resposta está no território de vida dos sujeitos. Ao acessar 

os territórios, a RD apresenta um novo campo problemático de intervenção clínica, 

em que não mais as drogas, mas os agenciamentos que se efetuam no território, 

com as drogas, são tomados como plano de novas produções de subjetividades. 

Assim, empreender novos agenciamentos desejantes a partir dos elementos 

ofertados pelos territórios se apresenta como alternativa possibilitada pela RD. 

Tirando o foco da droga, o centro da intervenção passa a ser o processo de 

produção de uma subjetividade-drogadita, ampliando as possibilidades da clínica, 

sem perder de vista o objetivo de transformar as relações prejudiciais com as 

drogas. 

Diferente da RD como prevenção de IST/HIV/Aids que elegia medidas de 

oferecer menor risco ou dano ao organismo, a clínica da RD permite ampliar esse 

preceito para a preservação não somente do organismo, mas da 

subjetividade/usuário. Essa abrangência procurará os danos no território/usuário, e o 

conjunto de relações da rede existencial. Cabe a clínica orientada pela RD mapear a 

paisagem constituinte da subjetividade. A intervenção se dá no mapa-subjetividade, 

ofertando e produzindo novos agenciamentos e traçando linhas de fuga no território. 

Desse modo, não só se reduz, mas também se amplia conexões e comunicações, 

dentro e entre os territórios.  

A aposta se dá em novas conexões existenciais e vínculos capazes de 

produzir novos desejos de viver, construindo assim um agir solidário com as pessoas 

que vivem as conseqüências do uso abusivo de drogas (Merhy, 2017).  

Essas conexões e vínculos precisam ser produzidos também fora do CAPS-

AD, onde a vida e o consumo abusivo de drogas acontecem, utilizando os recursos 

dos territórios, transformando desse modo, não somente os sujeitos, mas as 

relações e as cenas que produzem exclusão e conexões prejudiciais com as drogas.  
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Como pudemos ver são alguns territórios e cenas, e ainda, o modo como a 

sociedade tem encarado a questão das drogas, e não as substâncias em si, que 

produzem relações prejudiciais com as drogas.  

Para Merhy (2017), a droga, como experimentação de novas formas de viver 

é tida como desviante, principalmente entre os mais pobres. Portanto, para o autor, 

é necessário desencarnar as drogas do terreno do mal e das práticas fascistas que 

cultuam a eliminação de vidas. Produzir outro terreno para o uso de drogas, criar 

uma nova forma de ver o outro, não mais como usuário ou dependente, mas como 

sujeito desejante, e assim abrir novas formas de negociação para produzir sentidos 

de outras vidas possíveis. Apostar em mais desejos e não em sua interdição. 

Acreditando que toda vida vale a pena (Merhy, 2017). 

 

7.3.2 Algumas apostas 

 

Uma possibilidade do CAPS-AD superar o acolhimento e cuidado restrito ao 

seu espaço físico e produzir novas conexões e vínculos é por meio da articulação 

em rede com os dispositivos formais e informais do território. A rede formal, 

governamental, implica tanto o setor saúde, com a RAPS, quanto a rede 

interssetorial. Uma aposta promissora, nesse sentido, tem sido as reuniões da 

equipe do CAPS-AD, com as equipes do Centro-Pop e do Seacolhe25, equipamentos 

da secretaria da Assistência Social, e do Consultório na Rua26, da Atenção Básica 

em Saúde, que compartilham assistência em comum às pessoas em situação de 

rua, muitas delas em abuso de drogas. A dificuldade de articulação entre esses 

setores também diz respeito às políticas e programas, que com a RAPS, 

desconsideram os dispositivos da rede SUAS (Costa et al., 2015).    

                                                           
25 Serviço de acolhimento institucional de curta e média permanência, referido ao longo do 
trabalho com a antiga nomenclatura de “Abrigo”, como é mais usual entre profissionais e 
usuários do CAPS-AD. 
26 A estratégia Consultório na Rua visa ampliar o acesso da população em situação de rua 
aos serviços de saúde, por meio de equipe multiprofissional, desenvolvendo ações integrais 
a essa população de forma itinerante e em parceria com as equipes das Unidades Básicas 
de Saúde do território (BRASIL, 2012b). 
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Essa iniciativa já favoreceu a aproximação entre as equipes, a discussão de 

casos em comum e possibilitou a realização de festas conjuntas entre os serviços. 

Por outro lado, ainda é um desafio a construção de projetos de cuidado 

compartilhados e na perspectiva da RD. Regras rígidas e voltadas para as 

necessidades das instituições ainda são uma barreira para o acesso e o cuidado 

integral dos sujeitos. Outros serviços da saúde e da assistência social, que atuam no 

território, também estão sendo convidados para participarem desse espaço.   

Para que a iniciativa não perca sua potência, algumas propostas podem ser 

experimentadas, como: a elaboração de projetos de cuidado compartilhados, a 

discussão da perspectiva da RD, o planejamento e execução de ações em conjunto, 

de intervenções no território, nas ruas, nas cenas de uso, entre outras. 

No entanto, não é somente com a rede SUAS que será possível compartilhar 

um cuidado que abranja toda a complexidade da atenção às pessoas com 

necessidades decorrentes do uso de substâncias. É necessária ainda, a articulação 

com outros setores, como: educação, cultura, esporte, lazer, entre outros, para a 

oferta de ações de prevenção e de cuidado. Uma possibilidade de superar a prática 

de encaminhamentos que não garantem o acesso a esses direitos é os profissionais 

acompanharem os usuários nesses espaços e atividades, com outros públicos, em 

projetos compartilhados que dêem suporte para suas eventuais dificuldades. 

Quando acontecem, a maioria das propostas de formação de rede é focada 

somente na rede governamental, desconsiderando a necessidade e possibilidade de 

articulação também com os diversos segmentos da sociedade para a construção e 

fortalecimento de redes sociais promotoras de cuidado e proteção que envolva as 

famílias e a sociedade (Costa et al., 2015). Para isso, os recursos da comunidade, 

entre eles, as pessoas, precisam ser descobertos, acionados, transformados. É com 

a comunidade que as pessoas com problemas com drogas vivem, passam a maior 

parte do seu tempo, constroem suas vidas, são cuidadas, e é lá, onde as questões 

problemáticas emergem que também podem estar encobertas as possibilidades de 

transformação.  

Para o enfrentamento da complexidade da questão, a equipe deve procurar 

se articular com todos os recursos governamentais e não governamentais 
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disponíveis, ou a serem descobertos, precisando para isso, ultrapassar seus 

diversos muros institucionais rumo aos territórios desconhecidos. 

Um dos muros a ser derrubados é o que separa o CAPS-AD do entorno. A 

comunidade precisa entrar e participar do CAPS-AD, das atividades, festas, 

assembleias, problematizar as cenas e situações de vulnerabilidade, produzir novos 

vínculos e conexões. Por outro lado, os profissionais também precisam sair do 

CAPS-AD junto com os usuários, construir projetos em outros espaços, com outros 

atores e outros públicos. A Unifesp, localizada na mesma rua do CAPS-AD, tem sido 

parceira nesse sentido, possibilitando o acesso e a participação dos usuários em 

espaços e projetos universitários antes inacessíveis às pessoas em 

acompanhamento no CAPS-AD. A aproximação e diálogo com as muitas outras 

instituições que trabalham com essa população no território também pode gerar 

parcerias. Muitas ações fragmentadas podem ser potencializadas em conjunto. 

Enfim, é uma aposta colocar em debate o assunto com toda a comunidade, 

compartilhando a responsabilidade, o cuidado e a reinserção social das pessoas que 

sofrem em decorrência das drogas. 

Em uma rede precarizada, onde a tendência é que os profissionais se fechem 

dentro do serviço e restrinjam o acesso, é fundamental o contrário, a abertura e a 

aproximação com os usuários, construindo um serviço para e com eles. É na 

construção conjunta com os usuários que as ações mais potentes acontecem e são 

com eles que o serviço se mantém.  

 Nesse sentido, outra aposta que está em início é a ampliação e 

aperfeiçoamento da participação dos usuários na gestão do serviço com a criação 

do Conselho Gestor Local, e com a participação no Conselho Municipal de Saúde e 

no Conselho Municipal sobre Drogas.  

A construção de um Conselho Gestor Local vem se somar com a já 

estabelecida rotina de Assembleias mensais no serviço, em que participam gestão 

local, profissionais e usuários. Em que pese à oportunidade de reunir profissionais e 

usuários para a discussão do serviço, a periodicidade insuficiente e a pouca 

governabilidade do coletivo em questões essenciais, acabam por tornar esse espaço 

pouco produtivo. Assim, as assembleias são ocasiões em que são levantadas 

demandas e queixas dos usuários, que acabam por serem respondidas e 
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justificadas pela gestão e pelos profissionais, quase sempre com pouca 

permeabilidade. Esse modo de funcionamento não garante uma efetiva participação 

dos usuários nas decisões do serviço, com pouca responsabilização conjunta na 

solução das questões identificadas, o que desmotiva a participação. A 

implementação de um Conselho Gestor Local, com a participação dos usuários 

como conselheiros com poder de deliberação nas diversas questões que envolvem o 

serviço pode ser oportunidade de ampliar a representatividade e a participação na 

gestão do serviço e implicar a equipe e a gestão em suas demandas.  

Para além das decisões, os usuários podem ser implicados na construção das 

ações coletivas e de seu próprio cuidado. Tal tarefa implica os sujeitos de outro 

modo consigo mesmos, aliando gestão e clínica, na perspectiva da redução de 

danos, em uma lógica coerente de produção contínua das metas da instituição e do 

tratamento (Souza, 2013).  

A necessidade de levar questões essenciais para outras esferas, também 

ocasionou a decisão da participação nos Conselhos Municipais. A RD também se 

torna uma aposta política no CAPS-AD, que ativa uma militância (Souza, 2013). A 

representação nos Conselhos Municipais tem favorecido a inclusão dos profissionais 

e usuários no âmbito das decisões a respeito da política municipal para a saúde 

mental, álcool e outras drogas e precisa se fortalecer para a desconstrução do modo 

moralista com que o tema tem sido debatido e decidido sem a participação do seu 

público alvo.  

Nesse sentido, a RD propõe a participação dos usuários em todas as 

decisões que dizem respeito as suas vidas. Assim, é essencial a garantia da 

participação dos usuários em todas as instâncias e discussões que envolvem a 

temática das drogas.  

A participação das pessoas com problemas com drogas nos diversos espaços 

de discussão e deliberação também possibilita o agenciamento de novos atores e 

recursos e a construção de estratégias e redes de cuidado voltadas para suas reais 

necessidades, além de garantir o direito ao exercício da cidadania. O 

reconhecimento da cidadania por meio da participação na gestão do serviço e do 

próprio cuidado proporciona outro lugar social para essas pessoas, que podem 

assim, serem reconhecidas como válidas para as trocas sociais.   
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8 CONCLUSÃO 

 

Desafiadora, mas também muito rica a proposta de pesquisar a equipe e o 

serviço em que atuo, incluindo minha experiência e a da equipe no processo. A 

realização do grupo focal com os profissionais permitiu a produção e a discussão de 

importantes questões relacionadas à prática de redução de danos da equipe 

multidisciplinar do CAPS-AD de Santos. Já os relatos da minha experiência 

possibilitaram a produção de novos dados, que deram visibilidade às contradições a 

RD, não mencionadas pelos profissionais, e o aprofundamento de algumas questões 

levantadas no coletivo. A constituição de um espaço de troca e produção de 

conhecimento produziu o desejo de mais momentos como os proporcionados pelos 

encontros do grupo focal, o que anunciou uma demanda para o produto técnico final 

da pesquisa.  

A escolha pela apresentação inicial do proibicionismo e do paradigma da 

abstinência, do breve histórico das políticas brasileiras sobre drogas e da disputa do 

conceito e das práticas de redução de danos, também apresentada como um 

paradigma que se contrapõe ao da abstinência, possibilitou evidenciar as diversas 

forças que atravessam e influenciam o modo como a sociedade, assim como, os 

profissionais e os serviços de saúde abordam a questão das drogas. As diversas 

problematizações produzidas com a equipe, na pesquisa, ressoam o jogo dessas 

diversas forças divergentes e convergentes que atravessam as concepções e 

práticas de redução de danos no CAPS-AD de Santos.  

A defesa da equipe da lógica da redução de danos nas ações desenvolvidas 

no CAPS-AD, mesmo com concepções e práticas divergentes, retrata a 

consolidação e também a disputa do que seria a redução de danos, que inclusive 

pode ser cooptada por uma lógica contrária, como a da abstinência. Enquanto o 

paradigma da redução de danos possibilita outra forma de se abordar à questão das 

drogas e propõe um cuidado às pessoas com problemas decorrentes de substâncias 

que favoreça ao sujeito produzir suas próprias regras, o paradigma da abstinência 

agrega uma rede de instituições que determinam a abstinência como único objetivo 

possível de tratamento. 
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  A diversidade de conceitos, de práticas e de posturas nomeadas de redução 

de danos pela equipe do CAPS-AD de Santos, ressoa as disputas presentes nos 

diversos setores: na Justiça/Segurança Pública, entre o proibicionismo e o 

antiproibicionismo, no campo da assistência em saúde, entre o modelo asilar e o 

psicossocial, nas políticas públicas, entre a Política Nacional sobre Drogas, de 

caráter mais proibicionista, e a Política para a Atenção Integral a Usuários de Álcool 

e Outras Drogas, e na disputa científica sobre a própria RD, como a apresentada 

entre a Rede Brasileira de Redução de Danos e a Associação Brasileira de 

Psiquiatria e Associação Brasileira para Estudos de Álcool e Outras Drogas.  

A lógica da redução de danos presente de forma transversal nas concepções 

e ações da equipe reflete a aliança da RD com a atenção psicossocial, alinhada à 

proposta da política do Ministério da Saúde que institui a redução de danos como 

diretriz de sua política e o CAPS-AD como seu serviço central. No entanto, diante da 

inserção das Comunidades Terapêuticas na RAPS e de uma Política Nacional sobre 

Drogas que incentiva diferentes modelos de atenção e se alinha cada vez mais com 

o paradigma da abstinência e com o proibicionismo, o CAPS-AD também oferece 

ações na lógica da abstinência e asilar, como o convênio com as Comunidades 

Terapêuticas.  

É nesse embate e contradições que a equipe do CAPS-AD tenta se alinhar 

com a perspectiva da redução de danos, mesmo que para isso não se sinta 

responsável pelas ofertas baseadas no modelo da abstinência.   

Nesse sentido, os dados produzidos com a equipe nos grupos focais e com a 

minha experiência no serviço puderam ilustrar como as diversas forças em disputa 

no campo da atenção ao uso prejudicial de álcool e outras drogas se atualizam na 

prática da equipe no CAPS-AD. Mais do que uma lógica já plenamente 

implementada, ainda se faz desafio, possibilitado pela RD, transformar as práticas e 

os discursos sobre as drogas, tanto no CAPS-AD, quanto em toda a sociedade. 

As diferentes concepções e ações de RD, que chegam a se contraporem, em 

uma perspectiva mais emancipatória, que aposta na autonomia dos usuários, e outra 

pautada no paradigma da abstinência e no modelo asilar, que abrange os 

encaminhamentos as Comunidades Terapêuticas, as parcerias com os grupos de 

mútua ajuda e a medicamentalização refletem as divergências e disputas no campo 
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da atenção ao uso de álcool e outras drogas. Esses achados indicam a necessidade 

de se aprofundar a discussão em equipe da perspectiva de redução de danos 

adotada, levando em consideração o contexto em que as ações se inserem e os 

usuários a que se destinam, sendo que estes também devem participar de todas as 

etapas, do planejamento à execução das ações, assim como da co-gestão do 

serviço à co-gestão do próprio cuidado. Essa discussão deve proporcionar 

condições de trabalhar com as contradições apontadas e enriquecer as práticas de 

cuidado.   

Por outro lado, não se eliminará a contradição nas práticas sem eliminar a 

contradição presente nas políticas. Desse modo, é essencial o alinhamento das 

políticas de drogas na mesma perspectiva de redução de danos para que os 

profissionais possam se orientar, ao invés de lançarem mão de seus próprios 

repertórios no meio desse jogo de conflitos, e do mesmo modo, a sociedade possa 

participar de modo mais informado da construção de respostas efetivas e mais 

solidárias para o problema do uso abusivo de substâncias psicoativas. 

Com a temática identificada de modo transversal em todos os aspectos 

envolvidos na atenção em álcool e outras drogas, muitas questões foram 

mencionadas sem a possibilidade do devido aprofundamento, o que fugiria ao 

objetivo dessa pesquisa. Esses aspectos foram referidos com o objetivo de 

identificar todas as implicações das concepções e ações dos profissionais da equipe 

multidisciplinar, destacando a potência problematizadora da RD e não a reduzindo 

às suas ações pragmáticas. No entanto, esses aspectos precisam ser mais bem 

estudados e devem ser considerados na perspectiva de RD adotada pelas equipes.  

Entre esses aspectos, destacamos: a consideração de classe social, gênero e 

raça nas ações desenvolvidas, a ambulatorização do CAPS-AD e a 

medicamentalização do cuidado, entre outros. 

No contexto estudado, consideramos fundamental maiores investimentos na 

RAPS, com a transição do CAPS-AD do tipo II para o tipo III, com funcionamento 

24h, para a adequada oferta de uma atenção pautada na lógica da redução de 

danos, que oferte leitos para acolhimento integral de curta duração, prescindindo 

das vagas nas Comunidades Terapêuticas que se voltam a propostas contrárias aos 

serviços substitutivos de base territorial da atenção psicossocial. Assim como, a 



144 
 

 

implantação de CAPS-AD do tipo III em número suficiente à população adscrita, 

conforme determina a legislação, a oferta de leitos para desintoxicação em hospitais 

gerais, a criação das Unidades de Acolhimento, a contratação de redutores de 

danos para atuação em campo, nas cenas de uso, entre outros investimentos para a 

qualificação da rede interssetorial do município.    

Consideramos também essencial superar a prática assistencial restrita ao 

ambiente do CAPS-AD, ou seja, às ações realizadas pelos profissionais dentro do 

serviço, com pretensão a uma terapêutica desconectada da vida dos usuários, assim 

como, o CAPS-AD assumir e exercer a função de des-re-construir o lugar das 

drogas e dos usuários na sociedade, necessitando para isso, da implicação dos 

profissionais, da gestão e dos usuários.     

As práticas se enriquecem com a inclusão de novos atores, novos recursos, 

com o acionamento da rede formal e informal, com a produção de novas cenas no 

espaço do serviço e no território de vida dos usuários e de suas relações, 

proporcionando novas trocas, sentidos, saúde e vida. 

No CAPS-AD a lógica da redução de danos se une à atenção psicossocial em 

uma clínica-ético-política voltada para a singularidade dos sujeitos, para a 

transformação dos territórios de vida e das relações de poder. Assim, o objetivo da 

RD deixa de ser unicamente a prevenção ou tratamento de uma 

doença/dependência para se voltar à produção de novas subjetividades e novos 

modos de vida. Desse modo, essa atenção não se restringe à área da saúde, mas é 

a partir dela que realiza o agenciamento dos diversos setores e atores sociais do 

território na constituição conjunta de uma intervenção clínica-política voltada para a 

relação dos sujeitos com o corpo social. 
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Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2 – Declaração de autorização da Secretaria Municipal de Saúde 

de Santos 
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Anexo 3 – Declaração de autorização do Centro de Atenção Psicossocial 

– Álcool e outras Drogas (CAPS-AD) de Santos 
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Anexo 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

Campus Baixada Santista 

 

Pesquisa de Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde: 

 “REDUÇÃO DE DANOS (RD): A experiência do CAPS-AD” 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezada/o trabalhador/a do CAPS-AD de Santos, você está sendo convidada/o a 

participar voluntariamente da pesquisa: REDUÇÃO DE DANOS (RD): A 

experiência do CAPS-AD, realizada pelo pesquisador Rafael Ferreira de Souza, 

cuja orientação está sob responsabilidade do orientador, Professor Dr. Fernando 

Sfair Kinker. 

 

1. Natureza da pesquisa: Trata-se de pesquisa qualitativa, com o objetivo de 

compreender a perspectiva da Redução de Danos (RD) nas ações da equipe 

multidisciplinar do CAPS-AD de Santos/SP. A pesquisa se justifica pela necessidade 

de se intervir/refletir, com os profissionais de saúde mental, o desafio cotidiano do 

cuidado às pessoas com problemas decorrentes do uso abusivo e dependente de 

drogas, no cenário da Reforma Sanitária e Reforma Psiquiátrica. A pesquisa tem fins 

acadêmicos e científicos, respeitando todos os preceitos da ética, sem julgamentos 

morais. 

2. Participantes da pesquisa: A pesquisa será desenvolvida com as/os 

profissionais da saúde do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-

AD) de Santos/SP, convidadas/os de forma voluntária. A participação não é 

obrigatória. 

3. Envolvimento na pesquisa: Será realizado grupo focal com os profissionais das 

diferentes profissões e funções da equipe multidisciplinar do CAPS-AD de Santos-

SP, atuantes no serviço há pelo menos 1 (um) ano, que se reunirão em dois 

encontros, com intervalo de uma semana, podendo ser realizados outros encontros, 
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caso necessário. Os grupos serão facilitados pelo pesquisador, acompanhado de um 

apoiador responsável pela observação e registro do grupo, que se utilizará de 

disparadores com o objetivo de proporcionar um debate entre os participantes a fim 

de identificar a compreensão e as ações para Redução de Danos no CAPS-AD. A 

duração estimada do grupo é de 1 hora e 30 minutos. Os encontros serão gravados 

em áudio, para posterior transcrição e análise dos dados mediante as interações e 

trocas entre os participantes sobre o tema da Redução de Danos. O pesquisador 

também realizará observação do cotidiano do trabalho. 

4. Riscos e desconforto: O participante pode passar por eventuais desconfortos 

durante a interação no grupo focal e/ou durante a observação. A participação é 

voluntária, e o participante tem plena liberdade para não discutir algum assunto ou 

não responder a qualquer pergunta que gere algum constrangimento, assim como 

solicitar, a qualquer momento, a saída do grupo, ou ainda, a retirada do 

consentimento. Todas as dúvidas devem ser esclarecidas antes e durante a 

pesquisa. Não haverá nenhum tipo de obrigação, pressão ou constrangimento para 

a participação.  

5. Confidencialidade: A participação no grupo focal requer o aceite à 

confidencialidade da discussão realizada. Os nomes dos participantes desta 

pesquisa serão mantidos em sigilo e todas as informações coletadas são 

estritamente confidenciais.  

6. Uso de dados e material coletados: Todos os dados obtidos, assim como 

qualquer material coletado só serão utilizados neste estudo e na produção de artigos 

científicos.  

7. Benefícios: Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada com a participação. 

Não há benefício direto para o participante. 

8. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados: A qualquer momento, 

se for de interesse, qualquer participante poderá ter acesso a todas as informações 

obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo. 

9. Direito de ter acesso aos resultados finais da pesquisa: Quando o estudo for 

finalizado, os participantes serão informados sobre os principais resultados e 

conclusões obtidas no estudo. 
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Se você se sentir esclarecido a respeito da natureza dessa pesquisa e concordar em 

participar, deverá assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido abaixo. 

Não assine esse termo sem antes esclarecer todas as dúvidas que possa ter; mas, 

saiba que a todo o momento estaremos à disposição para esclarecer outras dúvidas 

que possam aparecer posteriormente.  

 

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma 

ficará com você e a outra conosco. 

 

Acredito ter sido suficientemente informada/o a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o projeto e os procedimentos da pesquisa 

intitulada Redução de Danos (RD): A experiência do CAPS-AD. Eu discuti com o Sr. 

Rafael Ferreira de Souza, sobre a minha decisão em participar neste estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 

de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 

o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

Em caso de dúvidas poderei chamar os pesquisadores Rafael Ferreira de Souza 

e/ou Fernando Sfair Kinker no telefone (013) 3229-0100, no Departamento Saúde, 

Clínica e Instituições, localizado no endereço: Rua Silva Jardim, 136. 

Em caso de consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – 

cj. 14, pelo telefone (13) 5571-1062, fax (13) 5539-7162 ou por e-mail, através do 

cepunifesp@epm.br.  

 
data:  ____/____/____ 

 
                                                                            
________________________________   __________________ 
   Nome da/o participante da pesquisa                                             assinatura 
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante para este estudo. Declaro ainda que me comprometo 

a cumprir todos os termos aqui descritos. 

 

data:  ____/____/____ 
 

 
Rafael Ferreira de Souza                                                                                        
________________________                                 __________________________                           
Nome do pesquisador                                                                 assinatura 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de São Paulo tem como requisito para a titulação de Mestre Profissional, 

além da elaboração da dissertação, a elaboração de uma Produção Técnica que 

proporcione uma intervenção na realidade investigada.  

Com a pesquisa-intervenção intitulada “REDUÇÃO DE DANOS (RD): SUAS 

IMPLICAÇÕES E CONTRADIÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS (CAPS-AD) DE SANTOS” que teve como um de 

seus procedimentos a realização de dois grupos focais com onze profissionais de 

cinco categorias diferentes da equipe multidisciplinar do CAPS-AD de Santos, surgiu 

como demanda dos próprios participantes o desejo de continuidade das discussões 

produzidas, difíceis de acontecerem no cotidiano do serviço em que as reuniões 

diárias de equipe estão reservadas para discussões de casos e processos de 

trabalho, em que temas como a RD estão colocados transversalmente, mas de 

modo pouco refletido.  

As considerações de uma participante ilustram essa demanda: 

 

Participante 3: Eu quero fazer uma consideração final, é, ou talvez 
não seja final, mas eu acho que a possibilidade disso que você está 
fazendo aqui com a gente é muito importante até pensando na 
capacitação, né? Você trouxe algo, uma diretriz, né, algo pra nos 
fazer pensar [...] Então isso é uma capacitação, e é uma coisa 
simples, trazer um vídeo e a gente pensar a respeito. 

Participante 7: Eu ia falar isso. Eu acho que a capacitação é isso 
aqui. 

Participante 3: A gente mesmo se auto capacitando, da gente 
pensando, refletindo. 

[...] 

Participante 3: É uma consideração final no sentido da importância 
do que tá sendo feito hoje, né, e dessa possibilidade dessa 
continuidade, porque o assunto não se esgota. Eu acho que o dia-a-
dia engole a gente (GF 1).  



166 
 

 

   Diante dessas colocações, emergiu dos próprios participantes a demanda 

para a definição do produto técnico inserido na linha de pesquisa de Educação 

Permanente em Saúde. Com o compromisso de fazer a devolutiva da pesquisa para 

os colegas profissionais do CAPS-AD, que gentilmente participaram e apoiaram a 

pesquisa, e também com o objetivo de proporcionar uma intervenção no serviço já 

iniciada com a realização dos grupos focais, optei por realizar a devolutiva no 

formato de roda de conversa com a participação de profissionais e usuários, com a 

apresentação do conhecimento produzido durante a pesquisa e dos resultados 

obtidos, colocando em debate a perspectiva de redução de danos adotada no 

serviço.     

Além da solicitação de mais momentos de discussão de temas pertinentes às 

práticas no campo da atenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas, essa 

proposta também é motivada pelo declarado desconhecimento de alguns 

profissionais sobre as políticas de drogas do país e sobre o paradigma e a prática da 

redução de danos e pela inserção de profissionais no CAPS-AD sem formação nem 

capacitação para a área. A participação dos usuários visa garantir o lugar de 

protagonismo na discussão e elaboração das práticas de redução de danos das 

quais são beneficiários. Essa proposta, no entanto, não desconsidera, mas pelo 

contrário, vem se somar às iniciativas já existentes, como o grupo de estudos em 

andamento, as reuniões de equipe, e outras possíveis e necessárias ofertas de 

educação permanente em saúde.   

 Identificando que a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município está 

fragmentada e as ações do CAPS-AD estão predominantemente voltadas para 

dentro da instituição, com poucas e pontuais parcerias e, no entanto, o cuidado às 

pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias psicoativas é de 

responsabilidade de toda a RAPS, em articulação interssetorial com outros 

segmentos, e da sociedade em geral, e no caso de Santos, com o CAPS-AD com 

muitos usuários em situação de rua também vinculados aos serviços 

socioassistenciais da Secretaria da Assistência Social, optei por ampliar a oferta da 

proposta da roda de conversa sobre redução de danos para as equipes e usuários 

de todos os serviços que assistem às pessoas com necessidades decorrentes do 

uso de álcool e outras drogas do município.  
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Prioritariamente procurarei realizar as rodas de conversas nos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) e demais serviços da RAPS do município, além de 

oferecer a proposta para as equipes e usuários dos demais serviços parceiros 

interessados em discutir o tema, entre eles os serviços socioassistenciais do 

Sistema Único da Assistência Social (SUAS). 

A seguir apresento a proposta de intervenção em suas linhas gerais. 
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2 RODA DE CONVERSA SOBRE REDUÇÃO DE DANOS (RD) 

 

Serão realizadas rodas de conversa com os profissionais da equipe 

multidisciplinar e usuários do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras 

Drogas (CAPS-AD), dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), e também com 

as equipes e usuários dos demais serviços da Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) de Santos-SP, ou de outros serviços voltados à assistência às pessoas com 

necessidades decorrentes do uso prejudicial de substâncias psicoativas, entre eles, 

os serviços socioassistenciais do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), do 

município, interessados em discutir a Redução de Danos (RD) como perspectiva de 

cuidado. As rodas de conversa serão facilitadas pelo pesquisador como forma de 

compartilhar o conhecimento produzido na realização da pesquisa-intervenção 

intitulada: “REDUÇÃO DE DANOS (RD): SUAS IMPLICAÇÕES E CONTRADIÇÕES 

NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

(CAPS-AD) DE SANTOS” e como forma de discutir a redução de danos com os 

profissionais e usuários de diferentes serviços e contextos. 

 

2.1 Público-alvo 

 

Profissionais das equipes multidisciplinares e usuários dos serviços que 

assistem às pessoas com necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e 

outras drogas no município de Santos-SP. Com ênfase na mobilização dos 

profissionais que não conhecem ou discordam da redução de danos.   
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2.2 Objetivos 

 

• Compartilhar o conhecimento produzido e apresentar os resultados e 

discussões da pesquisa realizada no Centro de Atenção Psicossocial – Álcool 

e outras Drogas (CAPS-AD) de Santos – SP;  

 

• Discutir a perspectiva da redução de danos em diálogo com o conhecimento e 

a prática dos participantes nos diferentes serviços e contextos. 

 

• Desconstruir as tensões e contradições presentes nos serviços, 

argumentando e colocando a redução de danos em debate. 

 

• Garantir a participação e o protagonismo dos usuários na discussão e 

elaboração das práticas de redução de danos dos serviços dos quais fazem 

parte. 

 

2.3 Desenvolvimento dos encontros 

 

O facilitador fará uma breve introdução ao tema abordando os seguintes 

aspectos: 

• Um breve histórico da Redução de Danos (RD); 

• O paradigma da Redução de Danos, em contraposição ao paradigma da 

abstinência, ou seja, como outro modo de abordar a questão das drogas; 

• A Redução de Danos como perspectiva de cuidado às pessoas com 

necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas e 

como diretriz do CAPS-AD; 
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• Os principais aspectos das atuais políticas brasileiras sobre drogas: a Política 

Nacional sobre Drogas (2005) e a Política para a Atenção Integral a Usuários 

de Álcool e Outras Drogas (2003); 

• Os principais resultados e discussões da pesquisa realizada no CAPS-AD de 

Santos. 

Em seguida, o mediador facilitará um debate com os participantes sobre a 

redução de danos no contexto em que está inserido, no formato de roda de 

conversa.   

 

2.4 Local  

 

As rodas de conversa serão realizadas no CAPS-AD, nos CAPS do município 

de Santos e nas instalações físicas dos próprios serviços interessados. 

 

2.5 Carga horária  

 

Aproximadamente 3 horas. 
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