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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a redução de danos pelo viés da 

descriminalização das drogas como uma questão de saúde pública. Para o alcance desse 

objetivo realizou-se uma pesquisa bibliográfica e de campo. Esta se deu via entrevista com a  

Assistente social do CAPS AD – Dr. Ari Viana, de Campos dos Goytacazes. A pesquisa 

possibilitou um olhar diferenciado para a Política de Redução de Danos no CAPS AD e 

apontou também desafios que precisam ser enfrentados. 

 

 

Palavras chave: Política de Saúde; Redução de Danos; Serviço Social. 

 

  

 



9 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the damage reduction by the bias of the decriminalization of drugs 

with a public health issue. To achieve this goal a bibliographical and field research. This gave 

via an interview with the social Assistant AD CAPS - Dr. Ari Viana, Campos dos Goytacazes. 

The research allowed a differentiated look for harm reduction policy in the AD and pointed 

CAPS also challenges that need to be faced. 

 

 

Keywords: Health policy; Harm reduction; Social Service. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho monográfico, intitulado “A REDUÇÃO DE DANOS PELO 

VIÉS DA DESCRIMINALIZAÇÃO DAS DROGAS: UMA QUESTÃO DE SAÚDE 

PÚBLICA” busca compreender o papel dos profissionais de Serviço Social no CAPS AD – 

Dr. Ari Viana, na cidade de Campos dos Goytacazes, numa perspectiva de uma melhor 

apreensão da sua importância na sociedade e na construção da identidade dos usuários de 

drogas, bem como, destacar a importância de que se haja um debate do fazer profissional do 

Assistente Social na intervenção dessa realidade concreta. 

O uso de drogas, no atual cenário brasileiro, ainda não é muito expressivo no âmbito 

das práticas do Serviço Social e, abordar a atuação do Assistente Social nas políticas públicas 

sobre drogas requer questionar o que se compreende por Estratégias de Redução de Danos.  

Historicamente, a questão do uso abusivo e/ou dependência de álcool e ou drogas tem 

sido abordada por uma ótica predominantemente psiquiátrica ou médica. As implicações 

sociais, psicológicas, econômicas e políticas são evidentes e devem ser consideradas na 

compreensão global do problema. Cabe ainda destacar que o tema vem sendo associado à 

criminalidade e práticas antissociais e à oferta de “tratamentos” inspirados em modelos de 

exclusão/separação dos usuários do convívio social (BRASIL, 2003). 

Segundo Sodelli (2010), “a redução de danos caracteriza-se como uma abordagem ao 

fenômeno das drogas que visa minimizar danos sociais e à saúde, associados ao uso de 

substâncias psicoativas”. Sendo assim, os autores Marlatt (1999) e Nadelmann (1999), 

afirmam que “A Política de Redução de Danos visa o desenvolvimento de uma série de ações 

[...] que vão ao sentido de que o ideal é que os indivíduos não usem drogas, mas se isto ainda 

não é possível, que o façam com o menor risco possível”. 

Os princípios básicos da redução de danos segundo Marlatt (1999, p. 46) são:  

✓ A redução de danos é uma alternativa de saúde pública para os modelos 

moral/criminal e de doença do uso e da dependência de drogas;  

✓ A redução de danos reconhece a abstinência como resultado ideal, mas aceita 

alternativas que reduzam os danos;  
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✓ A redução de danos surgiu, principalmente, como uma abordagem “de baixo para 

cima”, baseada na defesa do dependente, em vez de uma política “de cima para baixo” 

promovido pelos formuladores de políticas de drogas; 

 ✓ A redução de danos promove acesso a serviços de baixa exigência como uma 

alternativa para abordagens tradicionais de alta exigência;  

✓ A redução de danos baseia-se nos princípios do pragmatismo empático versus 

idealismo moralista. 

A guerra às drogas contraria princípios éticos e direitos civis, ou seja, o combate a 

todo e qualquer padrão do uso de drogas, fere o direito individual de cada um de usar 

livremente o seu corpo, a sua mente e de poder alterar seu estado de consciência pelo uso de 

drogas. Não se trata de estabelecer limites entre o que é certo e o que é errado, mas de garantir 

direitos individuais e o acompanhamento dos mesmos, para que o uso não seja nocivo a sua 

saúde. Numa sociedade de homens livres, torna-se difícil, para não dizer impossível, controlar 

hábitos de consumo de escolhas individuais. 

Esses argumentos mostram que é mais eficiente e ético trabalhar no campo da 

prevenção para reduzir os danos que o uso abusivo que drogas trazem aos indivíduos e à 

sociedade. A proposta de redução de danos, destinada a diminuir os riscos associados ao uso 

de drogas é oposta às recomendações feitas pelos defensores de um mundo sem drogas, 

centradas na repressão e no conservadorismo, em que a redução de danos se daria apenas pela 

abstinência do uso das drogas, tendo como ideologia uma sociedade “limpa”. 

Para dar o devido tratamento teórico ao tema, buscamos referências em autores como: 

Bisneto (2007), Barbosa, Cruz (2011), Fonseca (2012), Marlatt (1999), Passos e Souza 

(2009), Santos (2013), Sodelli (2010), Vasconcelos (2000), entre outros.  

No primeiro capítulo, cujo título é “A POLÍTICA PÚBLICA DE ANTIDROGAS 

NO BRASIL”, discutiremos a Política Antidrogas no Brasil e como ela vem sido introduzida 

e desenvolvida na sociedade brasileira. Ainda neste capítulo, falaremos sobre a definição de 

drogas trazendo assim, alguns conceitos que traduzem a compreensão de benefícios e 

malefícios, para a sociedade e para o organismo humano. 

No segundo capítulo, intitulado “UM PANORAMA SOBRE A POLÍTICA DE 

REDUÇÃO DE DANOS”, abordaremos sobre a Política de Redução de Danos, com 
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destaque para a origem desta estratégia de enfrentamento do problema das drogas no Brasil e 

como essa política se estrutura. 

Para finalizar, no último capítulo com o título “O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE 

DANOS DO CAPS AD – DR. ARI VIANA, DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O 

SERVIÇO SOCIAL”, discutiremos os pressupostos da Reforma Psiquiátrica e o que ela 

trouxe para a mudança no paradigma do tratamento e da visão sobre os as pessoas que 

necessitam de acompanhamento no campo da Saúde Mental em virtude, por exemplo, do uso 

ou abuso das drogas. Apontaremos também, a estrutura do CAPS AD – Dr. Ari Viana e o 

fazer profissional do Assistente Social na estratégia de desenvolvimento da Política de 

Redução de Danos.   

O tema é significativo para a comunidade científica e acadêmica, pois a partir da 

revisão de literatura, não se identificou referências que tratassem dessa problemática na 

realidade da UFF – Campos, por exemplo.  

Essa será a nossa contribuição para o debate que se faz urgente! 
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1. A POLÍTICA PÚBLICA DE ANTIDROGAS NO BRASIL.   

  

 

No Brasil, as políticas “antidrogas”, desde seu início, foi considerado como políticas cercadas 

de repressões e abstenção e alicerçaram-se em vários mitos básicos.  

O primeiro, de que a droga é a causa da dependência química, revela uma situação que cria o 

eixo central da questão, na substância química, sendo esta demonizada e perseguida, estigmatizando as 

pessoas que as consomem. Isto significaria dizer que, se a raiz do problema são as drogas, na 

abstinência estaria a solução, o que não ocorre.  

O segundo mito relaciona-se ao estereótipo dos ‘drogo-dependentes’
1
, onde aparecem 

como criminosos, permitindo associar arbitrariamente a droga com o crime e a insegurança 

social. Esse entendimento justifica a legislação que pune e penaliza as condutas e os 

comportamentos individuais e estigmatiza o usuário, tornando-o um criminoso.  

O terceiro mito estaria na dedução de que o ‘drogo – dependente’, consciente ou 

inconscientemente, está buscando a própria morte. Este mito está baseado em um estereótipo 

psicopatológico que identifica a ‘drogo-dependência’
2
 com o campo das perversões, em um 

pensamento teológico que reforça uma analogia direta entre droga/AIDS e AIDS/morte, por 

exemplo (NADELMAN, 2011).   

A Lei 11.343/06
3
, de 23 de agosto de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas – SISNAD, que em seu artigo 1º:  

 
 

[...] prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 

reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece 

normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 

drogas e define crimes. (BRASIL, SISNAD, 2006) 

 

                                                           
1
 Drogo – dependentes: refere-se ao usuário de drogas que não consegue estabelecer um equilíbrio entre usar ou 

não usar a droga. Neste caso, o uso da droga se torna uma prioridade para ele, uma necessidade maior, e ele não 

consegue interromper ou diminuir esse uso. 
2
 É uma condição física e psicológica, causada pelo consumo constante de substâncias psicoativas. Devido a 

constante utilização desses tipos de drogas, o corpo humano torna-se cada vez mais dependente dos mesmos, 

tendo como consequência sintomas que afetam o sistema nervoso. Quando o indivíduo deixa de consumir, tem a 

sensação de ressaca, considerado um dos principais motivos que impedem o abandono das drogas por parte dos 

dependentes. A dependência varia consoante o vício e a frequência de consumo do indivíduo. Uma das áreas 

mais afetadas de um dependente químico é a psicológica, alterando bruscamente a sua maneira de viver e a sua 

interação com a sociedade. A dependência química é considerada uma doença crônica, que é causada pela 

necessidade psicológica da pessoa de buscar o prazer e evitar sensações desagradáveis, causadas pela 

abstinência. Ver: https://www.significados.com.br/dependencia-quimica/ 
3
 Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de 

causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo 

Poder Executivo da União. Ver: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-toxicos-lei-

11343-06. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10870193/art-1-1-da-lei-de-toxicos-lei-11343-06
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A referida Lei deixa bem definido o caráter da ilegalidade da droga
4
, ao destacar em 

seu Artigo 2º que: 

Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como 

o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos 

dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a 

hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que 

estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre 

Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso 

estritamente ritualístico-religioso. (BRASIL, SISNAD, 2006) 

  

 

O SISNAD - Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, entrou em vigor 

pela Lei 11.343/2006, conforme destacado acima e foi legalizado pelo Decreto nº 5.912/2006. 

Este sistema foi proposto para o cumprimento e introdução de novas estratégias que estão 

ligadas a referida lei. 

Vale destacar que o Art. 3
o
 desta Lei, estabelece que o SISNAD tenha a finalidade de 

articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com:  

I) A prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas;  

II)  A repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.  

Já no Art. 4
o
, encontramos os princípios do referido Sistema, que estabelece os seguintes 

itens:  

I) O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente 

quanto à sua autonomia e à sua liberdade;  

II) O respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes;  

III) A promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, 

reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e 

outros comportamentos correlacionados;  

IV) A promoção de consensos nacionais, de ampla participação social, para o 

estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SISNAD;  

V) A promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e Sociedade, 

reconhecendo a importância da participação social nas atividades do 

SISNAD;  

                                                           
4
 A Lei, no entanto, apresenta no Parágrafo Único deste artigo que: “Pode a União autorizar o plantio, a cultura 

e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, 

em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas”. Ver: 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-toxicos-lei-11343-06. 
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VI) O reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com o 

uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico 

ilícito;  

VII) A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e 

de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito;  

VIII) A articulação com os órgãos do Ministério Público e dos Poderes 

Legislativo e Judiciário visando à cooperação mútua nas atividades do 

SISNAD;  

IX) A adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência 

e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, 

atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão 

da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas;  

X) A observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e 

de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a 

garantir a estabilidade e o bem-estar social;  

XI) A observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional 

Antidrogas - CONAD.  

E, sobre os objetivos do SISNAD, estes estão assim definidos:  

I) Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos 

vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de 

drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados;  

II) Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no 

país; 

III) Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, 

atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas;   

IV) Reprimir a produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas; 

V) Promover as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da 

União, Distrito Federal, Estados e Municípios.  

A organização do SISNAD é de diretriz central, com ações descentralizadas feitas 

através do seu campo de atuação. A partir da sua regulamentação, o Conselho Nacional 

Antidrogas (CONAD) foi reformulado, assegurando assim, a participação paritária do 

governo com a sociedade, conforme estabelecido na Lei n° 11.754/08, de 23 de julho de 2008. 



18 

 

Na referida Lei, altera-se a nomenclatura da Secretaria Nacional Antidrogas para Secretaria 

Nacional de Política sobre Drogas (SENAD).   

A atuação do CONAD – Conselho Nacional Antidrogas é descentralizada juntamente 

com os Conselhos Estaduais e os Conselhos Municipais. Sendo assim, compete ao Conselho 

Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD):  

I- Acompanhar e atualizar a Política Nacional sobre Drogas, consolidada pela 

SENAD;  

II- Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do Fundo Nacional Antidrogas 

- FUNAD e o desempenho dos planos e programas da Política Nacional 

sobre Drogas;  

III- Propor alterações em seu regimento interno;  

IV- Promover a integração ao SISNAD dos órgãos e entidades congêneres dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (BRASIL, 2006). 

A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas (SENAD), na sua nova configuração, 

assume as seguintes competências: 

I - Assessorar e assistir o Ministro de Estado quanto às políticas sobre drogas; 

II - Articular e coordenar as atividades de prevenção do uso indevido, a atenção e 

a reinserção social de usuários e de dependentes de drogas e as atividades de 

capacitação e treinamento dos agentes do Sistema Nacional de Políticas 

sobre Drogas; 

III - Apoiar as ações de cuidado e de tratamento de usuários e dependentes de 

drogas, em consonância com as políticas do Sistema Único de Saúde e do 

Sistema Único de Assistência Social; 

IV - Desenvolver e coordenar atividades relativas à definição, à elaboração, ao 

planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e à atualização de planos, 

programas, procedimentos e políticas públicas sobre drogas; 

V - Gerir o Fundo Nacional Antidrogas e fiscalizar a aplicação dos recursos 

repassados pelo Fundo aos órgãos e às entidades conveniados; 

VI - Firmar contratos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres com 

entes federativos, entidades, instituições e organismos nacionais e propor 

acordos internacionais, no âmbito de suas competências; 

VII - Indicar bens apreendidos e não alienados em caráter cautelar, a serem 

colocados sob custódia de autoridade ou de órgão competente para 
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desenvolver ações de redução da demanda e da oferta de drogas, para uso 

em tais ações ou em apoio a elas; 

VIII - Gerir o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas; 

IX - Desempenhar as atividades de secretaria-executiva do Conselho Nacional de 

Políticas sobre Drogas - CONAD; 

X - Analisar e propor atualização da legislação pertinente a sua área de atuação; 

XI - Executar as ações relativas à Política Nacional sobre Drogas e a programas 

federais de políticas sobre drogas; e 

XII - Organizar informações, acompanhar fóruns internacionais e promover 

atividades de cooperação técnica, científica, tecnológica e financeira com 

outros países e organismos internacionais, mecanismos de integração 

regional e sub-regional que tratem de políticas sobre drogas. 

XIII - Definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos, na esfera 

de sua competência, para alcançar os objetivos propostos na Política 

Nacional sobre Drogas e acompanhar a sua execução; 

XIV - executar as ações relativas ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas, bem como coordenar, prover apoio técnico-administrativo e 

proporcionar os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê 

Gestor do referido Plano (BRASIL, 2011). 

Destacamos também que a atuação do SENAD pode ser feita a partir de três eixos 

importantes: 

I – Diagnostico Situacional: que tem o objetivo de realizar estudos que permitam um 

diagnóstico sobre a situação do consumo de drogas no Brasil e seu impacto nos diversos 

domínio da vida da população. Este diagnóstico vem se consolidando por meio de estudos e 

pesquisas de abrangência nacional, na população geral e naquelas específicas que vivem sob 

maior vulnerabilidade para o consumo e o tráfico de drogas. 

II - Capacitação de Agentes do SISNAD: com o objetivo de capacitar diversos atores 

sociais que trabalham diretamente com o tema das drogas, e também de multiplicadores de 

informações de prevenção, tratamento e reinserção social. Exemplo de ações: cursos de 

formação para conselheiros municipais, operadores do direito, lideranças religiosas e 

comunitárias, educadores, profissionais das áreas de saúde, assistência social, segurança 

pública, empresas/indústrias, entre outros. 

III -  Projetos Estratégicos: cujo objetivo é desenvolver projetos de alcance nacional 

que ampliam o acesso da população às informações, ao conhecimento e aos recursos 
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existentes na comunidade. Exemplo de ações: parceria com estados e municípios para o 

fortalecimento dos conselhos sobre drogas; apoio técnico e financiamento a projetos por meio 

de subvenção social; manutenção de serviços nacional de orientações e informações sobre 

drogas; ampliação e fortalecimento da cooperação internacional; criação da rede de pesquisa 

sobre drogas, entre outros. 

Constatamos assim, que a Política Pública de antidrogas no Brasil surgiu com o 

objetivo de juntar as ações de prevenção, reinserção social e de repressão do tráfico de drogas, 

na concepção cidadã, interagindo com a segurança pública e integrando diferentes políticas 

sociais, na esteira da prevenção do uso de drogas. E, nesse sentido, a Política de Redução de 

Danos (RD), que veremos mais à frente, ganha escopo pautada na modalidade do cuidado e da 

prevenção. 

Uma dificuldade encontrada nesse debate foi a “despenalização” do porte de drogas 

para consumo pessoal, pois ainda não existe, legalmente, uma quantidade definida para 

comprovar se esta é para consumo ou para o tráfico. Por esse motivo, muitas pessoas são 

presas como traficante ao invés de ser autuado como usuário, somente. Essa questão ainda se 

encontra em debate por parte do Estado e especialistas/consultores. 

O que se tem atualmente são parâmetros subjetivos, ou seja, o sistema judiciário é 

quem faz essa distinção, reforçando assim, desigualdades sociais no contexto da penalidade. 

Na maioria das vezes, o fato de uma determinada pessoa morar em comunidade, faz com que 

esta se transforme em suspeita de fazer parte do tráfico ao ser abordada com uma determinada 

quantidade da droga, que muitas vezes é para uso pessoal. O perfil das pessoas de 

comunidade, presas em flagrante, por tráfico de drogas, mostra que são, na maioria, pessoas 

jovens, negras, que moram sozinhas, com um dado crescente entre mulheres. 

Considerando esse assunto polêmico, destacaremos a seguir, uma breve definição de 

drogas e suas classificações na sociedade. 

 

 
 

1.1. Entendendo a terminologia e classificação das “drogas”. 

 

Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), “droga” é qualquer 

substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de 

seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento.  
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As drogas podem ser de vários tipos: lícitas e ilícitas. E, podem ser utilizadas em 

contextos farmacológicos, clínicos, sociais, epidemiológicos, legais, entre outras 

possibilidades.  

Drogas lícitas
5
 são aquelas permitidas por lei, as quais são compradas praticamente de 

maneira livre e seu comércio é legal. Os dois principais exemplos de drogas lícitas na nossa 

sociedade são o cigarro e o álcool. Outros exemplos de drogas lícitas: anorexígenos 

(moderadores de apetite), benzodiazepínicos (remédios utilizados para reduzir a ansiedade), 

etc. 

Drogas ilícitas são as cuja comercialização é proibida pela justiça, estas também são 

conhecidas como “drogas pesadas” e causam forte dependência. A cocaína, a maconha, o 

crack, a heroína, etc., são drogas ilícitas, ou seja, são drogas cuja comercialização é proibida 

pela legislação. Além disso, as mesmas não são socialmente aceitas. 

Segundo Andrade (2012), as drogas podem ser utilizadas para alterar sentimentos, 

pensamentos ou sensações como no caso das classes acima apresentadas, bem como, os 

esteróides anabolizantes.
6
 Muitas drogas são utilizadas para aliviar dores, ansiedade ou 

depressão; algumas induzem ao sono e outras às atividades. Isso se deve ao fato de atuarem no 

sistema nervoso central.  

As drogas podem ser classificadas segundo Francisco Silveira Benfica e Márcia Vaz 

(2008, p. 120) ainda como:   

1. Entorpecentes: substâncias que causam torpor, obnubilação mental, alívio de 

dor e até supressão da atividade física e mental. São os derivados do ópio, produtos 

sintéticos derivados da morfina, cocaína, maconha, etc.;   

2. Psicotrópicos: substâncias que agem sobre o sistema nervoso central 

produzindo excitação, depressão ou aberrações das funções mentais. São divididas em:  

 Psicoléticos: são aqueles que inibem a atividade mental, como barbitúricos; 

tranqüilizantes maiores (Amplictil) e tranqüilizantes menores (Librium).  

 Psicoanaléticos: são os que estimulam a atividade mental, como anfetamina e 

benzedrina;  

                                                           
5
 É importante ressaltar que não é pelo fato de serem lícitas, que essas drogas são pouco ameaçadoras. O alerta é 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), que afirma que as drogas ilícitas respondem por 0,8% dos problemas 

de saúde em todo o mundo, enquanto o cigarro e o álcool, juntos, são responsáveis por 8,1% desses 

problemas. (Grifo da autora). 
6
 A maioria dos Anabolizantes Esteroides é derivado sintético do hormônio masculino Testosterona, geralmente 

retirado do testículo do boi. A substância faz o anabolismo proteico, um aumento da síntese de proteínas no 

organismo, que associada a exercícios físicos aumenta a massa muscular e a força. Ver: ABC – Redução de 

Danos, 2010. 
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 Psicodisléticos: são substâncias despersonalizantes e alucinogénicas.  

 Euforizantes: álcool, ópio, cocaína; 

 Alucinógenos: maconha, LSD. 

De acordo com Amaral e Gois (2008) a utilização de drogas fora dos padrões que são 

recomendados pela medicina, pode ser nocivo a saúde levando a dependência química. 

Segundo os autores acima, a partir desta classificação levamos em conta o modo de 

ação ou os efeitos que as drogas causam no cérebro do usuário, sendo esta categorização mais 

aceita e difundida mundialmente. Sob esta égide temos três classes de drogas, quais sejam:  

a) Drogas depressoras do sistema nervoso: são conhecidas como psicolépcos, 

essas deixam a capacidade do usuário lenta, proporcionando a diminuição da 

atividade cerebral. Os usuários manifestam as seguintes características: 

sonolência, lentidão, desatenção e perda de concentração. Sua utilização é 

destinada a pessoas que o cérebro funciona acima do normal, como ocorre nos 

casos de epilepsia, insônia, etc. 

b) Drogas estimulantes do sistema nervoso: estas possuem a capacidade de 

aumentar a atividade cerebral, deixando os usuários em estado de atenção, de 

vigília, acelerando seus pensamentos e tornando-os mais eufóricos, de forma 

que diminui o sono, causa taquipsiquismo e aumenta a capacidade motora, são 

conhecidos como os psicoanalépticos. As formas de agir no organismo podem 

ser de redução de apetite ou para deixar a pessoa ligada, como no caso de 

doping, a qual possui a função de obtenção de sensações agradáveis. Como 

exemplos de drogas estimulantes temos a cocaína, o cigarro de tabaco 

(nicotina), nós de cola em pó (cafeína) e o crystal (derivado das anfetaminas). 

c) Drogas perturbadoras do sistema nervoso central: estas geram quadros de 

delírios, alucinações e ilusões, que se manifestam no campo visual, 

perturbando a fisiologia do cérebro, são as drogas perturbadoras, alucinógenas 

ou psicodislépticas. A mudança é qualitativa, o cérebro passa a funcionar fora 

das suas atividades normais ficando em um estado de perturbação. Como 

exemplos são maconha, a mescalina, LSD-25, cogumelos do gênero 

psicolocibe, ecstasy, entre outras. (AMARAL; GÓIS, 2008). 

Sobre a etimologia das drogas, a literatura aponta as seguintes divisões:  

1. Drogas Naturais: São drogas retiradas da própria natureza e tem os mesmos riscos 

que as drogas semi-sintéticas e sintéticas. Neste caso, temos a maconha e o ópio 

como drogas dessa natureza. 
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2. Drogas sintéticas: são matérias ou misturas químicas e são produzidas em 

laboratório. Os componentes ativos não são encontrados na natureza.  

3. Drogas semi-sintéticas: São produzidas em laboratórios através de alterações 

químicas, porém possui como base uma droga natural. A heroína é obtida a partir 

de molécula de morfina.  (AMARAL; GOIS, 2008). 

A partir desta primeira aproximação com a terminologia e com suas classificações, 

abordaremos a seguir, uma compreensão sobre as drogas mais utilizadas na sociedade, 

conforme o componente da licitude e ilicitude. 

 

 

1.2. Uma descrição sobre as “drogas”, a partir da definição de Drogas Lícitas e Ilícitas.  

 

 

 É importância conhecer o movimento que as drogas apresentam no contexto da 

sociedade, considerando o seu uso desde o início dos tempos e o crescimento que esse uso 

vem apresentando, por razões variadas, como, necessidades físicas, influência do meio social, 

por curiosidade, porque os seus amigos também o fazem ou para fugir ao tédio ou a 

preocupações ou porque faz parte da sua vida social ou cultural. A isto chama-se muitas vezes 

de uso da droga para efeitos ‘recreativos’. Algumas pessoas usam mais do que uma droga ao 

mesmo tempo – isso é conhecido como “policonsumo de drogas”
7
.  

 

1.2.1. Drogas Lícitas mais utilizadas: o álcool, o cigarro, a cafeína e os tranquilizantes. 

 

O Etanol
8
 ou popularmente, álcool, é um produto que resulta da fermentação de 

açúcares presentes em vegetais, frutos, caules e cereais, tais como a cevada, a uva, a cana-de-

açúcar, sob a influência de microrganismos, nomeadamente leveduras. É uma substância 

orgânica obtida da fermentação desses açúcares, da hidratação do etileno ou da redução a 

acetaldeído, encontrado em bebidas como cerveja, vinho e aguardente, bem como na indústria 

de perfumaria. 

                                                           
7
 O Policonsumo Simultâneo de Drogas (PCSD) é um subconjunto do policonsumo concorrente e refere-se à 

coingestão de diferentes SPs (Substâncias Psicoativas), ao mesmo tempo (ex: indivíduo que bebe álcool e fuma 

maconha em uma única sessão). Já o consumo concorrente diz respeito ao uso de diferentes SPs, em diferentes 

ocasiões (ex: indivíduo que bebe álcool em um dia e fuma maconha no dia seguinte). Ver: Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 

(Http://www.redalyc.org/html/714/71423223003/). 
8
 O etanol (CH3 CH2OH ou H6OC2) é também chamado álcool etílico e, na linguagem corrente, simplesmente 

álcool. 

http://www.iasaude.pt/ucad/index.php/component/fsf/?view=glossary&amp;letter=e#etanol
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Segundo a OMS - Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é o nome da patologia 

que se dá ao uso abusivo de álcool. O uso excessivo, descontrolado e progressivo de bebidas 

alcoólicas pode comprometer seriamente a saúde e o funcionamento do organismo, podendo, 

em casos de dependência grave, levar a óbito. 

O dependente de álcool, não só prejudica a sua própria saúde com a de toda a sua 

família e todos que convivem em seu ciclo social. É um problema grave de saúde pública. 

Essa doença pode afetar todos os componentes familiares, causando um desequilíbrio 

emocional, social e físico e um estado de vulnerabilidade significativo.  

 
 

O álcool é classificado como uma droga lícita, aceita socialmente e 

muito influenciada ao poder e alegria, muitos nem o consideram como 

uma droga. Assim “drogas são substância psicoativas utilizadas para 

produzir alterações nas sensações, no grau de consciência ou no 

estado emocional. ”  (BRASIL, 2014, p.70).  

 

Os primeiros estudos científicos documentados acerca da destilação do álcool 

surgiram ainda antes da Idade Média, por volta dos anos 800 a.C., pelos povos árabes. A 

técnica foi apreendida pelos europeus e fez com que a destilação do vinho e a maior 

alcoolização das bebidas se tenha na Europa, a partir do século XI. Registros apontam que os 

povos egípcios, gregos e romanos conheceram e desenvolveram as artes da fabricação de 

bebidas alcoólicas. E, somente no século XIX, o termo alcoolismo foi considerado como 

doença e que o uso descontrolado poderia levar ao vício. 

O “nascimento” do álcool veio associado as situações de relacionamento social, de 

natureza ritual, comemorativa, recreativa, para além de fazer parte do imaginário, dos estilos 

de vida ou mesmo das identidades de muitos grupos sociais. 

Nesse sentido, é preciso destacar que o uso continuado do álcool, em grande 

quantidade, pode causar efeitos indesejáveis como: fala carregada e meio arrastada, 

sonolência e vômitos; diarreia, azia e queimação no estômago; alteração na capacidade de 

raciocínio; falta de atenção, alteração na percepção e coordenação motora; falhas de memória 

em que o indivíduo não consegue lembrar do que aconteceu enquanto estava sob o efeito do 

álcool, entre outros sinais. 

Em decorrência desse quadro, cinco doenças podem ser causadas pelo uso excessivo 

de bebidas alcoólicas, como: 
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 Aumento da pressão arterial: O uso exagerado de bebidas alcoólicas pode 

aumentar a pressão e por isso não é recomendável medir pressão após ter 

consumido álcool. 

 Arritmia: O uso de álcool em grande quantidade pode afetar o funcionamento 

do coração podendo ocorrer fibrilação atrial e extra-sístoles ventriculares. 

 Aumento do colesterol: O consumo de álcool acima de 60g estimula o aumento 

de VLDL (um tipo de colesterol considerado como mau), portanto é 

recomendado fazer um exame de sangue para avaliar as dislipidemias 

(elevação de colesterol e/ou de triglicerídeos), após a ingestão de bebidas 

alcoólicas. 

 Aumento da aterosclerose: A ingestão de grande quantidade de álcool 

apresenta as paredes das artérias mais inchadas e com facilidade para o 

surgimento da aterosclerose, que é o aumento de gordura no interior das 

artérias. 

 Cardiomiopatia alcoólica: A cardiomiopatia alcoólica pode ocorrer em pessoas 

que consomem acima de 110g/dia de álcool, durante 5 a 10 anos, sendo mais 

frequente em pessoas jovens, entre os 30 e 35 anos de idade. Mas, nas 

mulheres, a dose pode ser menor e provocar os mesmos danos. Essa alteração 

faz com que haja um aumento da resistência vascular, diminuindo o índice 

cardíaco. 

O uso precoce de bebidas pode levar a consequências nocivas. Adolescentes que 

fazem uso excessivo de álcool podem ter sequelas neuroquímicas, emocionais, déficit de 

memória, diminuição do rendimento escolar, atraso no aprendizado e no desenvolvimento de 

habilidades. 

Quanto ao custo social, os adolescentes ficam expostos a situações de violência sexual, 

apresentando assim, um comportamento de risco, como prática de uma vida sexual ativa e 

sem proteção, o que pode levar a uma gravidez precoce e indesejada ou mesmo, a doenças 

sexualmente transmissíveis. Já na fase adulta, o uso excessivo de álcool apresenta uma 

elevada probabilidade de envolvimento dos jovens em acidentes de trânsito, homicídios, 

suicídios e incidentes com armas de fogo. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 2,5 milhões de 

pessoas morrem a cada ano, no mundo, devido ao consumo excessivo de álcool. O índice 

chega a 4% do total da mortalidade mundial e é maior do que as mortes registradas em 

decorrência da AIDS ou tuberculose. 
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Para além do álcool, podemos também destacar o uso excessivo do cigarro, como fator 

preocupante de saúde pública. 

O tabaco é uma droga lícita no Brasil, por esse motivo há milhões de pessoas 

enfrentando quadros clínicos irreversíveis e morrendo aos poucos em todo o país. É um dos 

produtos mais vendidos no mundo.  

Essa substância é um produto agrícola feito a partir das folhas de plantas do gênero 

nicotina. É uma droga recreativa de forma de cigarro, cachimbo, rapé, narguilé, charro
9
 ou 

fumo mascado. Muito utilizada pelos povos indígenas do Brasil, desde antes da chegada dos 

europeus, com o início da colonização portuguesa a planta começou a ser cultivada pelos 

colonos portugueses e seus descendentes, tanto para consumo próprio quanto 

para comercialização.  

O cigarro é extremamente nocivo para a saúde e responsável pelo aparecimento de 

várias doenças. Os efeitos colaterais do tabaco são: Doenças cardiovasculares (infarto, AVC e 

morte súbita); Doenças respiratórias (enfisema, asma, bronquite crônica, doença pulmonar 

obstrutiva crônica) e Câncer (pulmão, boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, 

rim, bexiga e útero). 

Um dos efeitos colaterais também é na função reprodutiva, incluindo a redução da 

fertilidade, os danos no desenvolvimento do feto, o aumento dos riscos para a gravidez 

ectópica e o aborto espontâneo.  

Na gravidez, quando a mãe fuma, o bebê também fuma, o feto recebe toda a 

substância tóxicas do cigarro através da placenta. A nicotina aumenta o batimento cardíaco do 

feto, provoca a redução do peso do recém-nascido, menor estatura, além de mudanças 

neurológicas importantes. No período de amamentação, as substâncias tóxicas do cigarro são 

transmitidas para o bebê através do leite materno. 

Os componentes do cigarro dispersam pelo ambiente, fazendo com que as pessoas que 

não fumam próximos ou distantes dos fumantes, inalem também as substâncias tóxicas, 

tornando fumantes passivos. Estudos apresentam que filhos de pais fumantes tem uma 

                                                           
9
 O rapé (do francês râper, "raspar") é o tabaco (ou fumo) em pó para inalar. O hábito de consumir rapé era 

bastante difundido no Brasil até ao início do século XX. O narguilé é uma espécie de cachimbo de água de 

origem oriental, utilizado para fumar tabaco aromatizado.  O charro, designa o cigarro feito à mão (mistura de 

tabaco e haxixe/erva). Ver: https://www.dicionarioinformal.com.br/charro/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_col%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fumo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oriente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fumar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabaco
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incidência 3 vezes maior de infecções respiratórias, como, bronquite, pneumonia e sinusite, 

do que os filhos de pais não fumantes. 

O INCA (Instituto Nacional de Câncer) é o órgão do Ministério da Saúde responsável 

pelas ações de controle do tabagismo e prevenção primária de câncer no Brasil, através da 

Coordenação Nacional de Controle do Tabagismo e Prevenção Primária de Câncer 

(CONTAPP). Essas ações vão desde a comemoração de datas específicas, como Dia Mundial 

sem Tabaco (31 de maio) e Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto), até a 

estruturação e realização de programas continuados para controle do tabagismo e de outros 

fatores de risco de câncer, em unidades de saúde, escolas e ambientes de trabalho. 

Para isso, o INCA/CONTAPP, coordena uma rede de 27 coordenadores estaduais, 

capacita recursos humanos; desenvolve pesquisas; elabora livros didáticos sobre o tema, além 

de folhetos, cartazes e adesivos; presta assessoria técnica nos projetos de lei sobre tabagismo, 

que tramitam no Congresso Nacional e participa de congressos de todas as áreas do 

conhecimento relacionadas ao tabagismo. 

Outra substância lícita que também provoca alterações no organismo humano e no 

comportamento é a cafeína. 

Trata-se de uma substância química encontrada em mais de 60 tipos de plantas como 

as folhas de diversos chás, noz de cola
10

, frutos do guaraná, grãos de café e no cacau. Após 

seu consumo, a cafeína demora em torno de 40 minutos a 2 horas para começar o seu efeito 

no organismo. 

O componente estimula o cérebro, permitindo um estado de alerta e tirando o cansaço. 

Depois de ser consumida, a cafeína vai para a corrente sanguínea e quando chega ao cérebro, 

ela atua no neurotransmissor chamado adenosina, a função desse componente é relaxar o 

cérebro, faz com que nos sintamos cansados.  No decorrer do dia, a adenosina cresce e a 

sensação de cansaço também, todavia, no final do dia dormimos. 

Essa substância estimula o coração, aumentando a sua capacidade de trabalho, 

produzindo também dilatação dos vasos periféricos. No entanto, o aumento excessivo do 

consumo pode fazer com que as pessoas sintam alguns efeitos negativos com: irritabilidade; 

ansiedade; dor de cabeça; Insônia; aumento de secreção gástrica; aumento do refluxo 

gastresofágico; riscos de aborto e angústia. 

                                                           
10

 A noz de cola é o núcleo da semente de uma grande árvore africana (Cola nitida) cultivada para fins 

comerciais pelo mundo inteiro, especialmente na Nigéria, no Sri Lanka, na Indonésia, no Brasil e noutras partes 

da América do Sul. É extremamente popular entre os habitantes como uma substância estimulante que contém 

cafeína. As nozes são comidas inteiras ou moídas em pó e misturadas com líquidos para preparar bebidas. A noz 

de cola é hoje em dia um ingrediente da Coca-Cola. Ver: https://azarius.pt/encyclopedia/13/noz-de-cola/ 
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Para fecharmos essa abordagem sobre as drogas lícitas, destacamos os tranquilizantes, 

que são medicamentos capazes de diminuir stress, ansiedades, tensões e, por isso, são 

chamados de ansiolíticos ou tranquilizantes.  

Recebem esse nome por ajudar acalmar pessoas estressadas, tensas e ansiosas. O 

medicamento também é utilizado no tratamento de insônia e, neste caso, recebe o nome de 

drogas hipnóticas, pois induzem ao sono. O componente é usado pela boca (via oral) 

apresentado na forma de comprimidos ou cápsulas, porém, pode ser usado na forma 

endovenosa (injeção), exclusivamente em hospitais. 

A utilização de ansiolíticos pode causar alguns sintomas colaterais, esses efeitos 

podem ser comuns acontecer em alguns medicamentos e outros mais graves, associados ao 

alto índice de dosagem e, ao mesmo tempo, de uso. Por ser uma droga depressora do sistema 

nervoso central, os ansiolíticos causam depressão das atividades cerebrais. Eles diminuem a 

ansiedade, porém, deixam a pessoa mais sonolenta e vagarosa nos seus movimentos e 

reflexos. As principais causas colaterais relacionados a ação dos ansiolíticos são: sonolência; 

dependência; tonturas; dores de cabeça; enjoo; suor excessivo; dificuldade de concentração; 

sensação de ressaca; perda de memória; confusão (mais comum em pessoas idosas); delírios, 

entre outros efeitos. 

A síndrome de abstinência ocorrer após 48 horas de ter ingerido o ansiolítico, ou seja, 

depois da interrupção do uso da droga. Essa manifestação pode provocar sintomas de 

ansiedade, tremores, visão turva, confusão mental, palpitações, hipersensibilidade a estímulos 

externos.  Os ansiolíticos mais utilizados são: 

 Benzodiazepínicos: é o mais utilizado no Brasil e no mundo. A ação desse 

fármaco se dá pela intensa resposta ao neurotransmissor GABA e essa 

substância atua na transmissão sináptica inibitória no sistema nervoso central 

(SNC). As causas principais pelo uso dessa droga são: diminuição da 

ansiedade, efeito sedativo, redução dos tônus muscular e da coordenação, 

efeitos anticonvulsivantes e amnésia anterógrada. Já os efeitos colaterais 

incluem:  confusão mental, redução do desempenho ao volante, amnésia e 

sonolência. Ex: Halcion (a base de Triazolam), Dormonid (Midazolam), Lorax 

(Lorazepam), Frontal (Alprazolam), Valium (Diazepam) e Rivotril 

(Clonazepam). 

 Azaspironas: Possui uma atividade psicotrópica e em contraste com a ação de 

outros fármacos da classe ansiolítica este não causa efeitos miorrelaxantes ou 
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sedativos. Seus usuários podem manifestar náuseas, tonturas, agitação e 

cefaléia. Ex: buspirona. 

 Barbitúricos: é importante no tratamento de pacientes com insônia. Oferecem 

riscos a vida como, dependência, suicídios e morte por ingestão acidental. Nos 

dias de hoje, esse medicamento está confinado a indução de anestesia e 

tratamento de convulsivos de epilepsia. Ex: o Fenobarbital (Gardenal, 

Luminal), o Tiopental (Thiopentax) e o Pentobarbital (Nembutal). 

Os ansiolíticos podem diminuir o rendimento no trabalho, na escola ou na faculdade, 

Por isso, esses tipos de medicamentos são usados para tratamento em curto prazo e devem ser 

utilizados em doses suficientes para estabilizar os sintomas da ansiedade. Se for usado a longo 

prazo, pode causar dependência. É preciso ficar vigilante quanto ao uso dessas drogas, 

avaliando sempre a possibilidade de suprimi-lo, quando o problema que levou ao seu uso 

estiver sob controle.  

Com isso, percebemos não é somente as drogas ilícitas que fazem mal à saúde, as 

drogas lícitas também causam alguns malefícios que foram, oportunamente, relatados nesta 

parte do trabalho. Vale fazer uma breve reflexão sobre isso! 

Sendo assim, passaremos agora para uma aproximação com os tipos de drogas ilícitas 

comumente usadas e seus malefícios à saúde, não numa visão repressora ou punitiva, mas 

com a preocupação de que esta prática sem controle se transforma em questões de saúde 

pública, que envolve todos, Estado, sociedade, o dependente químico, amigos e familiares. 

 

 

 

 

1.2.2. Drogas Ilícitas mais utilizadas: a maconha, a cocaína, o crack, o LSD-25. 

 

 

Cannabis é a planta herbácea de grande tamanho, que se produz a maconha. O nome 

científico da maconha é cannabis sativa
11

, é uma das drogas mais utilizadas no Brasil, por ser 

uma droga de fácil alcance nos grandes e pequenos centros urbanos. 

                                                           
11

 Cannabis sativa é uma planta herbácea da família das Canabiáceas (Cannabaceae), amplamente cultivada em 

muitas partes do mundo. As folhas são finamente recortadas em segmentos lineares; as flores, unissexuais e 

inconspícuas, têm pelos granulosos que, nas femininas, segregam uma resina; 

o caule possui fibras industrialmente importantes, conhecidas como cânhamo; e a resina tem propriedades 

psicoativas bem documentadas podendo atuar como analgésico, anódino, ante emético, antiespasmódico, 

calmante do sistema nervoso, embriagador, estomático, narcótico, sedativo, tônico. O principal produto 

comercializado, hoje em dia, é a maconha, que é classificada como ilegal em muitos países do mundo. Site: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Planta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caule
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2nhamo
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A erva da maconha tem mais de 400 substâncias químicas, na qual 60 são classificadas 

na categoria dos canabinoides, de acordo Santos (2016, p. 14). O tetra-hidrocarbinol (THC) é 

um desses canabinoides, elemento mais associado aos resultados que a maconha produz no 

cérebro. 

A cannabis é muita usada por seus efeitos psicoativos e fisiológicos que podem incluir 

bom humor, euforia, relaxamento e aumento do apetite. Como efeitos colaterais podem surgir 

a diminuição da memória de curto prazo, boca seca, dificuldade motora, vermelhidão dos 

olhos e sentimentos de paranoia ou ansiedade. 

A utilização desta droga por humanos teve início no terceiro milênio a.C. e o seu 

consumo atual é em torno da recreação e como medicamento, além disso, pode ser usada 

como parte de rituais religiosos ou espirituais. A informação do uso da erva no Brasil foi no 

século XVII, quando era usada para a produção de fibras chamada cânhamos
12

.  

A cannabis é uma droga fumada como um cigarro chamado popularmente de 

“baseado”, no entanto pode ser fumada utilizando um cachimbo.  Esta droga pode ser 

consumida juntamente com alimentos e ingerida ou preparada como chá.  

Os efeitos da maconha podem ser sentidos em minutos a partir do momento em que a 

droga é introduzida: relaxamento, sonolência e euforia; Confusão mental; distorção do tempo 

e do espaço; aumento dos batimentos cardíacos; vermelhidão nos olhos; hipersensibilidade a 

estímulos sensoriais; delírio, ente outros. 

O efeito da maconha no organismo depende de como essa droga é utilizada. Caso seja 

fumada, o THC vai ser rapidamente absorvido no cérebro e o efeito pode durar até 5 horas. 

Caso seja ingerida, o efeito demora a ser sentido, podendo levar até 1 hora, para manifestar os 

sintomas da droga, com uma duração mais longa, de aproximadamente 12 horas. Quanto 

maior for a quantidade de THC mais alta será os efeitos. 

Quando utilizada para uso medicinal, a erva apresenta vários benefícios a saúde, 

como: melhora náuseas e vômitos; aumenta o apetite entre pacientes que fazem tratamentos 

quimioterápicos e em doentes com AIDS; diminui a pressão intraocular e apresenta efeitos 

analgésicos.  

A maconha medicinal já é uma realidade no Brasil. Mais de 78 mil unidades de 

produtos à base da planta foram importadas pelo país desde que a Anvisa (Agência Nacional 

                                                           
12

  O cânhamo é utilizado na fabricação de papel, cordas, alimentos (principalmente forragem animal) e para a 

fabricação de óleos, resinas e combustíveis. Das sementes se extrai um óleo muito usado em cosméticos e 

também para a produção de tintas, vernizes e lubrificantes. Ver: 

https://www.dicionarioinformal.com.br/c%C3%A2nhamos/. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forragem_animal
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de Vigilância Sanitária) autorizou o uso terapêutico de canabidiol
13

 em janeiro de 2015. O 

primeiro medicamento a ser aprovado foi o Mevatyl, um spray produzido na Grã-Bretanha 

pela GW Pharma. Ele pode ser indicado para tratamento de contração muscular ligada a 

esclerose múltipla.  

Desde 2015, os produtos derivados da maconha foram prescritos por mais 800 

médicos brasileiros. Cada paciente também precisa solicitar liberação à Anvisa para adquirir o 

medicamento. Atualmente (2018), 4.617 pessoas já têm autorização para importar para uso 

próprio. Os dados são da própria Anvisa e foram obtidos via Lei de Acesso à Informação pela 

Plataforma Brasileira de Política de Drogas (PBPD), uma rede de diversas organizações não-

governamentais
14

 que discute a questão das drogas. 

Outra droga muito usada é a cocaína. Trata-se de uma sustância extraída de uma planta 

proveniente da América do Sul (nativa da Bolívia e do Peru) e o nome popular desse vegetal é 

coca (Erythroxylon). É dessa mesma substância que se produz a pedra de crack. Geralmente, 

os traficantes adicionam outros compostos junto ao pó branco (como talco, areia fina, etc.) 

para aumentar o produto, lucrando com essa prática. Caso seja introduzida na veia, os efeitos 

são imediatos. Existe também a pasta de coca, um produto menos purificado, que pode ser 

fumado e conhecido como merla. 

Extraído da planta coca, onde um hábito tradicional é mascar suas folhas, sua principal 

função era evitar a sede, fome e o frio. Os países Peru e Bolívia, consome naturalmente o chá 

de coca como propriedades medicinais que auxiliam na digestão.  

 
A cocaína e seus derivados têm alto poder de criar dependência e atinge o 

Sistema Nervoso Central, produz diferentes sensações nos diferentes 

estágios em que ela atua no organismo. Um sintoma facilmente identificado 

é a euforia e uma sensação agradável em todo o corpo. A cocaína é 

considerada por alguns como uma droga sociável, pois muitas pessoas 

conseguem manter sua atividade social normal. Essa sociabilidade da droga 

representa um grande perigo, pois oferece a possibilidade de consumo 

permanente sem ser pego. Os efeitos colaterais pelo uso contínuo não 

demoram a surgir e as sensações de estresse corporal: fadiga, taquicardia, 

náusea, perda de apetite, acabam estimulando o uso de outras drogas 

associadas para combater os sintomas, ou mesmo aumentar o consumo da 

                                                           
13

 O canabidiol (CBD), um dos principais componentes da maconha, até então estava na lista de substâncias 

proibidas pela agência reguladora. Com o desenvolvimento de pesquisas sobre seu uso para tratamento dos 

sintomas de diversas doenças, a Anvisa reconheceu o potencial para tratamentos e colocou o composto na lista 

de substâncias controladas, abrindo caminho para sua importação e para que laboratórios aprofundassem os 

estudos sobre o tema. Ver: https://www.bbc.com/portuguese/geral-44283537. 
14

 Fazem parte da rede entidades como o grupo do Programa de Álcool e Drogas da Fundação Oswaldo Cruz, a 

Associação Juízes pela Democracia, a Conectas Direitos Humanos, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 

o Instituto de Defesa do Direito de Defesa e a Pastoral Carcerária, entre outros. Ver: 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-44283537. 
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própria cocaína. Relatos de usuários falam de alucinações visuais e auditivas. 

(ZAMPRONIO, 2011, p. 17).  
 

 

          O seu funcionamento no organismo e no sistema nervoso central é muito parecido com 

os efeitos das anfetaminas, ou seja, a cocaína atua no terceiro neurotransmissor, a serotonina, 

além da noradrenalina e da dopamina. Essa substância também tem outras particularidades, 

uma delas é de anestésico local que independem de sua atuação no cérebro. Os resultados no 

organismo são rápidos e a duração breve. São mais intensos e fugazes quando a via de 

utilização é intravenosa ou quando o indivíduo utiliza o crack ou merla. 

 A cocaína foi sintetizada pela primeira vez em 1859 pelo químico alemão Albert 

Niemann, que realizou estudos sobre a folha da coca e desenvolveu o pó branco, chamado 

cloridrato de cocaína. Somente a partir de 1880 é que começou a se tornar popular entre a 

comunidade médica.  

 No século XIX, a cocaína era aplicada na medicina na produção de remédios, como 

pastilhas, por causa da capacidade anestésica. A proibição do consumo da droga no mundo 

todo chegou nos primeiros anos do século XX, em razão de várias mortes por overdose.  

A cocaína quando inalada demora de 1 a 2 minutos para apresentar os efeitos no organismo e 

estes se prolongam por 30-40 minutos. Caso inserida na veia ou fumada, os resultados 

aparecem rapidamente, porém duram menos de 10 minutos e logo em seguida vem a 

depressão. 

 Os efeitos que duram de 30 a 40 minutos e que atuam no sistema nervoso central são:  

 Efeitos Psicológicos: euforia, sensação de poder, ausência de medo, ansiedade, 

agressividade, excitação física, mental e sexual, anorexia (perda do apetite), 

insônias, delírios. 

 Efeitos Físicos: taquicardia, aumento na frequência dos batimentos cardíacos 

(sensação do coração bater mais rápido e mais forte contra o peito), 

hipertensão arterial, vasoconstrição, urgência de urinação, 

tremores, midríase (dilatação da pupila), hiperglicemia, suor e salivação 

intensa e com textura grossa, dentes anestesiados. 

 Efeitos em uso de altas doses: convulsões, depressão neuronal, alucinações, 

paranoia (geralmente reversível), taquicardia, mãos e pés adormecidos, 

depressão do centro neuronal respiratório, depressão vasomotora e até mesmo 

coma e morte em uma overdose. 
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 Efeitos a  longo prazo: perda de memória, perda da capacidade de 

concentração mental, perda da capacidade analítica, falta de ar permanente, 

trauma pulmonar, dores torácicas, destruição total do septo nasal (se inalada), 

perda de peso até níveis de desnutrição, cefaleias (dores de cabeça), 

síncopes (desmaios), distúrbios dos nervos periféricos ("sensação do corpo ser 

percorrido por insetos"), silicose, pois é comum o traficante adicionar talco 

industrial para aumentar seus lucros, fato verificado em necropsia e exame de 

hemogramas. 

 Efeitos Tóxicos Agudos: arritmias cardíacas, uma complicação que 

possivelmente podem levar à morte, trombose coronária com enfarte do 

miocárdio (provoca 25% dos enfartes totais em jovens de 18-45 anos), 

trombose cerebral com AVC. Outras hemorragias cerebrais devidas 

à vasoconstrição simpática. Necrose (morte celular) cerebral, insuficiência 

renal, insuficiência cardíaca, hipertermia com coagulação disseminada, 

potencialmente fatal. 

A cocaína perde sua ação ao longo de tempo de uso, esse fato se dá pela tolerância a 

droga, ou seja, o usuário tende a necessitar, progressivamente, de doses cada vez mais altas da 

droga para tentar obter os mesmos efeitos agradáveis que conseguia no início do seu 

consumo, com doses mais baixas. Cada vez mais o usuário dessa droga se torna dependente e 

viciado. 

 Por isso, alguns usuários fazem de tudo para ter a droga, por vezes, não medindo 

esforços e consequências de seus atos, o que acaba trazendo problemas, não somente a saúde 

de quem usa, mas também, no que se refere as relações interpessoais. O distanciamento dos 

familiares e amigos, e até mesmo comportamentos destrutivos e transgressores, mentiras 

frequentes e participação em furtos e assaltos para obter a droga, são comuns para esses 

usuários.  

 Outra droga ilícita muito consumida atualmente, em decorrência do preço barato, 

comparado a cocaína e do efeito rápido sobre o organismo, é o crack. 

O crack é uma substância derivada da pasta da coca. Essa substância pode causar os 

seguintes efeitos: provoca sensação de euforia e bem estar, ideia de grandiosidade, 

irritabilidade, aumento de tensão, alucinações e taquicardia. É a conversão de cloridrato de 

cocaína em base livre ao ser misturado com bicarbonato de sódio e água.  
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A pasta da cocaína, droga extraída pelo meio do processo químico das folhas da coca 

(Erythoxylum coca) é produzido em laboratórios clandestinos, sendo bastante barato em 

comparação com a cocaína. 

O crack é a segunda droga mais viciante do mundo, perdendo apenas para a heroína. 

Esta droga oferece uma intensa euforia aos fumantes, é bem barato e, por isso, tem uma 

grande adesão entre os usuários de droga. 

 
 

A utilização do crack e, mais recentemente, do OXI
15

 está em foco na 

mídia. Ambas levam a sensação de grande euforia de curta duração e 

têm sido apresentadas como “Drogas da Morte”, devido ao seu poder 

de dependência e destruição da saúde. Seu princípio ativo é a cocaína, 

e a via de administração de maior intensidade e rapidez do efeito é a 

fumada. Para obtenção da volatilização da droga são utilizados 

bicarbonato de sódio, amônia ou hidróxido de cálcio no crack e óxido 

de cálcio no OXI. (MAIA JUNIOR; TURRER, 2011, p. 678). 

 

 

 

Por volta dos anos 1984 e 1985, nos Estados Unidos, o crack apareceu nos bairros 

mais pauperizados, bem como, no centro das cidades de New York, Los Angeles e Miami. A 

partir dos anos 90 o crack começou a ser conhecido no Brasil. Á princípio, o crack foi 

espalhado nas classes mais baixas da sociedade pelo seu baixo custo, embora atualmente já 

não se restrinja somente a elas. Nos centros das grandes cidades é comum ver pessoas em 

situação de rua - de todas as idades, inclusive as crianças - fazendo uso desta substância. 

Os resultados do crack no organismo são mais rápidos e intensos do que os das outras 

drogas injetáveis. O tempo de duração dessa droga é muito curto, em média 5 minutos, o que 

leva os usuários a usarem muitas pedras ao dia. Os efeitos danosos do crack são: euforia; 

agitação; sensação de prazer; irritabilidade; alterações da percepção e do pensamento; 

taquicardia e tremores; perda de apetite; extrema autoconfiança; insônia; estado de alerta e 

aumento de energia/disposição física. 

A falta de concentração da capacidade cognitiva e comportamental também são 

reflexos direitos na vida profissional do usuário de crack. O rendimento baixo e a dificuldade 

para estabelecer relacionamentos estáveis, a perda do emprego é uma das consequências. 

Durante a gestação, os efeitos de crack pode causar  prejuízos diretos e indiretos vinculados 

ao modo de vida que a mãe leva. A nutrição ruim, induzidas pela droga, ausência de cuidados 

pré-natal, pode influenciar na evolução do feto. 

                                                           
15

 O OXI é uma pedra tóxica feita com cal, gasolina e pasta de cocaína, que se espalha pelo país e assusta as 

autoridades mais que o crack. Ver: http://www.greenwood.com.br/oxi-uma-droga-ainda-pior/.  
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Já as crianças e adolescentes que fazem uso direto de crack, podem vir a ter um 

desenvolvimento cerebral comprometido, com impacto direto na capacidade cognitiva, na 

maneira como o cérebro percebe, aprende, pensa e recorda as informações captados pelos 

cinco sentidos. 

E finalizando essa abordagem sobre as drogas ilícitas mais comuns, temos o LSD 

(sigla utilizada para dietilamida do ácido lisérgico). É uma substância alucinógena, sintética, 

produzida em laboratório, de uso oral, não tem odor, cor e nem sabor e é mais utilizada por 

jovens e adolescentes. 

  Alguns usuários preferem, inserir a substância em um pequeno pedaço de papel e, 

posteriormente, colocá-la debaixo da língua. As doses de 20 a 50 milionésimos de grama 

fazem efeitos com duração de 4 a 12 horas. Causam uma série de alterações mentais, 

provocam distorções no funcionamento cerebral do usuário e alucinações.  

Essa droga foi descoberta em 1938, por um químico suíço, Dr. Albert Hoffman, que 

estava envolvido numa pesquisa na busca de derivados da ergolina
16

 que impedissem o 

sangramento depois do parto. 

Na década de 1960, o LSD já era utilizado nas noitadas da Inglaterra e no cenário 

musical inglês. O uso de LSD difundiu-se nos meios universitários norte-americanos, entre os 

hippies, grupos de música pop e ambientes literários. 

Os efeitos do LSD começam agir no organismo, a partir de 30 a 90 minutos, após a 

ingestão da dose, durando em média 6 horas. As implicações podem ser divididas em causas 

físicas, psíquicas e crônicas, como seguem: 

 Causas Físicas: Aumento da temperatura, aumento do batimento cardíaco, 

pressão arterial, tremores, pupilas dilatas, amento da glicemia, perda do apetite, 

náuseas, tonturas, queimação na pele, secura na boca, insônia e convulsão. 

 Causas psíquicas: O efeito do alucinógeno produz fenômenos alucinatórios 

que envolvem alterações auditivas, visuais, gustativa, olfativa, táctil, perda do 

limite entre o espaço e o próprio corpo, despersonalização, sensações de pânico 

e medo, ou ainda sinestesias, que é uma confusão de informações sensoriais, 

onde as sensações auditivas, delírio, sensações alternadas e simultâneas de 

                                                           
16

 Ergolina é um composto químico estrutura está presente em uma ampla diversidade de alcaloides e algumas 

drogas psicodélicas (drogas psicoativas), como ololiuhqui (Rivea corymbosa) e LSD. Derivados de ergoline são 

usados clinicamente com o propósito de vasoconstrição (receptor antagonista 5-HT1 - ergotamina) e no 

tratamento de enxaqueca (usado com cafeína) e doença de Parkinson, alguns estão relacionados na doença 

de ergotismo. Ver: https://www.conhecimentogeral.inf.br/ergolina/. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%B3ide
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicod%C3%A9lico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Droga_psicoativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rivea_corymbosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/LSD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vasoconstri%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor_5-HT1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enxaqueca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_de_Parkinson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ergotismo
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alegria e tristeza e de relaxamento e tensão, perda da coordenação do 

pensamento, apreensão constante. 

 Causas Crônicas: Depressão profunda, surtos de esquizofrenia, reflexos 

exaltados e perda da memória. 

Por toda via, o maior risco não se encontra na toxicidade ao organismo, mas sim, nos 

efeitos psíquicos que ela causa, pois o usuário se torna incapaz de avaliar situações na qual 

possa ocorrer algum tipo de perigo, julga com capacidade de força irreal, podendo assim, 

causar acidentes em geral. 

Uma variante do efeito flashback, quando, após semanas ou meses depois de uma 

experiência com LSD, o indivíduo volta a apresentar todos os efeitos psíquicos da experiência 

anterior, sem ter voltado a consumir a droga novamente. Essa consequência se dá uma vez 

que tais efeitos não estavam sendo esperados e podem surgir em ocasiões bastante impróprias. 

Em síntese, o que podemos destacar nas abordagens acima é que o uso exagerado de 

drogas pode estar ligado ao isolamento, a perda ou afastamento do trabalho, ao 

distanciamento da vida social e problemas familiares, como, separação conjugais, ente outros 

aspectos. 

É inegável que o indivíduo mergulhado no mundo das drogas, sem o controle 

adequado no uso das mesmas, necessita de apoio familiar e acompanhamento profissional 

diferenciado. Estratégias de internação compulsória e criminalização do usuário não 

contribuem para o enfrentamento do problema, que como destacamos sempre nesse trabalho, 

é uma questão de saúde pública, que merece atenção urgente por parte dos governos e da 

sociedade.  

Nesse sentido, apresentaremos no segundo capítulo um importante debate sobre 

“Redução de Danos”, que caracteriza-se como uma abordagem ao fenômeno das drogas que 

visa minimizar danos sociais e à saúde, associados ao uso de substâncias psicoativas. 

As práticas de “Redução de Danos” buscam a socialização política de usuários de 

drogas de maneira crítica, no sentido de tornarem-se protagonistas, de promoverem o 

autocuidado com a saúde e a busca por direitos, pela discussão de políticas governamentais e 

políticas de Estado, numa perspectiva que passa pelo individual e também pelo coletivo.  
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2. UM PANORAMA SOBRE A POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS.  

  

 

Redução de Danos representa um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é 

reduzir e/ou minimizar os danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não 

podem ou não querem parar de usar drogas. 

Essa política visa a prevenção aos danos, ao invés da prevenção do uso de drogas, bem como, 

foca em pessoas que seguem usando drogas ilícitas.   

  
  

A redução de danos (RD) estava voltada, no princípio, para a 

prevenção de doenças de transmissão sanguínea entre usuários de 

drogas injetáveis. Pela natureza de seus propósitos, a RD chegou a ser 

identificada apenas como a prática de trocas de seringas e, 

progressivamente, passou a ser vista em sua essência como respeito 

aos usuários de drogas, sua demanda e seu tempo. (BARBOSA, s/a, 

p.12).  

  

 

Segundo os autores Magrae e Gorgulho (2003, p. 13), a rede brasileira de redução de 

danos (REDUC) surgiu diante de uma perspectiva ética - numa série de diretrizes para a 

conduta no atendimento aos toxicômanos - em relação ao usuário e aos inúmeros problemas 

relacionados à maneira de como a sociedade vê a questão do uso das drogas.  

A origem da redução de danos, de acordo com Cruz (2011) e Passos e Souza (2009) se 

deu na Inglaterra, por volta de 1926, quando um grupo de médicos definiu no relatório 

Rolleston
17

 que a maneira mais adequada de tratar os dependentes de heroína e morfina seria a 

realização de administração monitorada do uso dessas drogas e estabelecia também que 

médicos poderiam prescrever legalmente opiáceos para os dependentes das referidas drogas. 

A finalidade era possibilitar ao usuário uma vida mais estável e que causasse menos danos a 

sua saúde.   

Segundo Passos e Souza (2009) e Sodelli (2010), os médicos ingleses prescreviam 

suprimentos regulares de opiáceos a dependentes dessas drogas, nas seguintes condições:   

a) Como manejo da síndrome de abstinência, em tratamentos com o objetivo de cura;   

                                                           
17

 O Relatório Rolleston estabelecia que médicos poderiam prescrever legalmente opiáceos para dependentes 

dessas drogas, como um ato médico de tratamento. No entanto, apenas nos anos de 1980 foram sistematizadas 

ações baseadas nesse princípio. O primeiro programa de RD surgiu na Holanda por iniciativa de usuários de 

drogas injetáveis (UDIs) preocupados com a disseminação de hepatite entre seus pares. Com o advento da AIDS 

a estratégia de RD ganhou força mostrando-se importante aliada no controle de sua infecção. Ver: 

http://www.ip.usp.br/laboratorios/psicofarmaco/fique_a2.htm 

http://www.ip.usp.br/laboratorios/psicofarmaco/fique_a2.htm
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b) Quando ficasse demonstrado que, depois de prolongadas tentativas de cura, o uso da 

droga não poderia ser seguramente descontinuado;   

c) Quando ficasse provado que o paciente apenas seria capaz de levar uma vida normal e 

produtiva se uma dose mínima de droga fosse administrada regularmente, mas que 

ficasse incapaz disso, quando a droga fosse inteiramente descontinuada.  

O surgimento dessa estratégia de Saúde Pública no Brasil se deu pela primeira vez no 

município de São Paulo, a partir dos anos de 1980, quando ocorreu um alto índice de 

transmissão e disseminação do vírus do HIV e constatou-se que essa transmissão estava 

relacionada ao uso indevido de drogas injetáveis.  

   
 

[...] Com o aparecimento da epidemia da SIDA/AIDS, em meados dos 

anos 1980, tal perspectiva veio a ser retomada. A transmissão e 

disseminação do vírus HIV entre usuários de drogas injetáveis 

passaram a ser uma ameaça para toda a sociedade, trazendo a 

necessidade de ações preventivas efetivas, cujos resultados não 

dependessem exclusivamente da aderência dos pacientes aos 

tratamentos de abstinência. (ANDRADE, 2010, p.13)  

  

 

De acordo com Sodelli (2010) o primeiro programa de troca de seringas aconteceu na 

Holanda, tendo sido implantado em 1984, e logo depois se espalhou pelo resto do continente 

europeu, no princípio, como um meio de controlar epidemias, até se tornar uma forma de 

evidenciar a demanda de um grupo até então marginalizado - o dos usuários de drogas, 

principalmente injetáveis. Nesta época uma associação de usuários de drogas lançou esta 

ousada proposta para combater a epidemia de Hepatite B entre usuários de drogas 

intravenosas. Logo em seguida, o sistema de saúde holandês adotou esse programa e começou 

a distribuir seringas, para evitar que elas fossem compartilhadas e, assim, diminuir a 

transmissão da doença.  

  
 

A partir de 1985, os dependentes passaram a dispor de uma grande variedade 

de serviços, incluindo: troca de seringas e educação em sua comunidade; 

prescrição de drogas como heroína e cocaína; serviços de aconselhamento, 

emprego e moradia; tratamento para a dependência, incluindo internação 

para desintoxicação. (SODELLI, 2010, p. 637)  

  

 

É nos anos de 1990, com a atuação das organizações civis, que a redução de danos se 

afirmou,  gradativamente, como política governamental no Brasil.  
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O princípio maior do programa de redução de danos como política social é diminuir os 

efeitos negativos decorrentes do uso excessivo de drogas. Partindo desta perspectiva, Fonseca  

(2012, p. 36) aponta algumas dimensões significativas para o sucesso dessa política:   

a) Sigilo: o que for relatado pelos pacientes não deve ser comentado com pessoas 

da comunidade, nem com seus amigos ou familiares. A discussão dos casos deve ser 

feita em local apropriado, com as pessoas da equipe;   

b) Promover um clima acolhedor: tentando ouvir o que a pessoa está vivenciando 

e convidando-a a falar. A fala é muito importante no processo de 

elaboração/integração das experiências traumáticas. Não esquecer que essa conversa 

pode ser a primeira em que o paciente está se dispondo a compartilhar o assunto. Mas 

não demonstrar ansiedade em saber sobre o ocorrido. Cada um tem seu tempo e o 

respeito aos limites do outro é regra fundamental. 

c) Estar disponível ao outro: fazer todo o esforço possível, verbal e não verbal, 

para fazer com que o outro sinta que você o está entendendo. A outra pessoa deve 

perceber este interesse em ouvi-la;   

d) Criar uma atmosfera de acolhimento: o objetivo não é definir quem está certo 

ou errado e sim auxiliar o sujeito neste momento de grande sofrimento; 

e) Ser flexível: centrando o cuidado na pessoa, o que é diferente de encaixar a 

pessoa no trabalho;   

f) Não exigir decisões rápidas: ter paciência com a caminhada da pessoa e 

respeitar o que é saúde para ela, dar tempo para querer coisas e fazer combinações 

diferentes. Caminhar junto;   

g) Exercer a função de “espelho”: devolvendo uma imagem, lembrando dos 

sonhos e projetos construídos e divididos no dia a dia, dos quais nem sempre a pessoa 

está decidida quanto à sua relevância atual;  

h) Colocar-se nas brechas: que a pessoa abre entre ela e a droga (no caso da 

dependência), minimizando os riscos;   

i) Reconhecer seus esforços de enfrentamento e superação: mesmo quando tudo 

que se pretendia não fora alcançado, criar alternativas, em conjunto, com cada pessoa 

para os momentos em que este sente que irá vacilar sentimentos, dores, 

potencialidades e que ele não é somente um “drogadito”, pode fazer muita diferença.  

Quando se diz “fulano é um drogadito”, coloca-se nele um rótulo pesado de se 

carregar, que acaba por ofuscar muitas outras coisas que constituem essa pessoa. 
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2.1. A origem do Programa de Redução de Danos (RD) no Brasil.  

  

 

A Política de Redução de Danos
18

 caracteriza-se como uma abordagem ao fenômeno 

das drogas que visa minimizar danos sociais e à saúde associados ao uso de substâncias 

psicoativas, conforme destacado anteriormente.  

  
 

A política de redução de danos teve uma maior viabilidade quando 

ocorreu uma grande ameaça de disseminação do vírus do HIV em 

usuários de drogas. A redução de danos (RD), estava voltada no 

princípio para a prevenção de doenças de transmissão sanguínea entre 

usuários de drogas injetáveis. Pela natureza de seus propósitos, a RD 

chegou a ser identificada apenas como a prática de trocas de seringas 

e, progressivamente, passou a ser vista em sua essência como respeito 

aos usuários de drogas, sua demanda e seu tempo. (BARBOSA, s/a, 

p.12).  

  

  

Segundo Sodelli (2010), o programa gerou polêmicas por ter um caráter inovador no 

enfrentamento do uso indevido de drogas, mas, pela primeira vez na história moderna a 

dependência de drogas foi vista de outra perspectiva, a qual trata a dependência como 

problemática complexa, devendo ser abordada através de estratégias múltiplas e singulares.  

Na década 1980 teve uma grande epidemia de SIDA/AIDS, no mundo. A 

contaminação do vírus do HIV era predominante entre os usuários de drogas injetáveis, que 

começaram representar uma ameaça para a sociedade, levando a necessidade de criar ações 

preventivas efetivas, pois os resultados desse enfrentamento dependiam da aderência dos 

pacientes aos tratamentos de abstinência
19

.   

Segundo Cruz (2011), diversos países compreenderam que a prevenção a esta 

epidemia demandava ações práticas e não apenas declarações de adesão a elevados padrões de 

moralidade. Assim, a estratégia de redução de danos ganhou força, mostrando-se uma 

importante aliada no controle dessa patologia.  

                                                           
18

 A Política do Ministério da Saúde para a “Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas”, foi criada 

em 2003 e, posteriormente, foi editada a Portaria nº 1.028, de 1º de julho de 2005, determinando que as ações 

que visam à redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que 

causem dependência, sejam reguladas por esta portaria. 
19

 Em 1985, na Inglaterra, o programa de redução de danos começou a dar os seus primeiros passos com prática 

de saúde pública. Os serviços oferecidos eram: troca de seringas e educação nas comunidades; prescrição de 

drogas como heroína e cocaína; serviços de aconselhamentos; emprego; moradia; tratamento para a dependência 

química e a internação para desintoxicação.  
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A primeira cidade a implementar o programa de redução de danos no Brasil, foi 

Santos no Estado de São Paulo, nos anos de 1992. Na época, a cidade estava com um grande 

índice de infectados do vírus HIV, em decorrência, segundo estudos, do uso de drogas 

injetáveis. Nesse sentido, houve a primeira tentativa de fazer troca de seringas, porém, esta 

estratégia não teve êxito, pois ocorreu uma intervenção judicial interrompendo a ação, 

entendida por muitos como um incentivo ao consumo de drogas.   

Apesar dos avanços, em vários países do mundo, sobre a redução de danos via a troca 

de seringas, no Brasil essa estratégia foi acompanhada de muitas resistências e no exemplo de 

Santos, foi aberto um inquérito policial contra o coordenador do Programa de Saúde Mental e 

do Secretário Municipal de Saúde. O inquérito foi arquivado, mas houve ainda uma ação civil 

pública e a distribuição de seringas foi encerrada.  

Mesmo com esse impedimento, a Secretaria Municipal de Saúde de Santos iniciou um 

trabalho de distribuição de hipoclorito de sódio para lavar as seringas, que começou em 1991, 

com o objetivo de minimizar os efeitos do compartilhamento de seringas e essa estratégia, 

felizmente, não foi interrompida.  

Em 1994, o Ministério da Saúde custeou uma pesquisa sobre o aumento de pessoas 

infectada pelo vírus HIV e, os resultados foram determinantes para que em 1995, começasse 

um Programa Federal de trocas de seringas, na cidade de Salvador/Bahia. Nesse novo 

processo não ocorreu nenhum tipo de interrupções judiciais.  

Ainda na década de 1990 tiveram algumas organizações não-governamentais (ONGs), 

direcionadas à conscientização sobre a redução de danos, dentre elas, a Associação Brasileira 

de Redutores de Danos (ABORDA). Essa associação teve como integrantes ex-usuários e 

usuários de drogas, em busca dos seus direitos e interesses comuns. A ABORDA fundou a 

rede latino-americana de redução de danos (RELARD) e também a Rede Brasileira de 

Redução de Danos, em 1988.  

Segundo Passos (2009), a direção política da ABORDA foi ao encontro da 

necessidade dos redutores de danos de alcançarem maior autonomia para gerir as políticas de 

RD, pois os mesmos não encontravam ambiente favorável para se expressarem dentro dos 

PRD’s – Programas de Redução de Danos. Por serem, inicialmente, aparelhos estatais, os 

PRD’s encontravam-se inseridos num contexto institucional que impunha obstáculos à 

nascente militância dos redutores de danos e usuários de drogas. A militância política forçou a 

criação de espaços de gestão “exteriores” ao próprio Estado, como as associações, nas quais 
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os usuários de drogas viam a possibilidade de não serem identificados como doentes ou 

criminosos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

A ABORDA criou junto com as ONGs um método de inclusão das minorias, que foi 

ativado, principalmente, pelos redutores de danos.  

A IX Conferência Internacional de Redução de Danos ocorreu em São Paulo, em 1998 

e deu força ao movimento, sendo que na abertura do evento o Governador Mário Covas 

(PSDB), sancionou a Lei nº 9.758 de 1997, autorizando que o programa de troca de seringas 

ocorresse em todo o Estado, tornando-se o marco legal da RD como política pública, 

influenciando outras leis estaduais e municipais sobre o assunto (MAURIDES RIBEIRO, 

2013; REGUELLIN, 2002).  

A oferta da demanda de saúde para usuários de drogas obteve um grande avanço 

quando em 2003 as ações de redução de danos deixaram de ser uma estratégia exclusiva dos 

Programas de DST/AIDS e se tornaram uma estratégia da Política do Ministério da Saúde 

para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras drogas e da Política de Saúde Mental.  

Segundo Alves (2009), os CAPS AD - Centros de Apoio Psicossocial para Álcool e 

Outras Drogas - desempenham uma função estratégica de organização da rede em seu 

território de atuação, trabalhando com os diversos dispositivos sociais e de saúde existentes e 

buscando a atenção integral e a inclusão social dos usuários de drogas e seus familiares. 

Neles, as práticas devem ter como base uma concepção ampliada de Redução de Danos 

assumindo, deste modo, seu compromisso com a preservação e a promoção dos direitos de 

cidadania dos usuários.  

No ano de 2005 o Ministério da Saúde, via a Portaria nº 1.059 do mesmo ano, decreta 

as estratégias de redução de danos. Elas foram incluídas no rol de atividades desenvolvidas 

pelos CAPS AD, seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, que será melhor tratada 

adiante, neste trabalho (MAURIDES RIBEIRO, 2013).  

Vale destacar que para os usuários de cocaína inalável foram usadas medidas como, a 

distribuição de kits para a utilização desta droga, visando a redução de danos.  

Neste mesmo momento foram feitas: a) algumas pesquisas científicas sobre o uso da 

cannabis e foi possível constatar que a terapia de substituição entre drogas pode ser mais 

degradante, como por exemplo, a substituição pelo crack; assim como, b) distribuição de 

cachimbos para uso de crack com filtros; e c) diretrizes voltadas para o público frequentador 
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de boates sobre o uso de drogas sintéticas como o uso de ecstasy. Registramos na 

oportunidade que a redução de danos não é somente para drogas ilícitas, mas também, para as 

drogas lícitas, listadas anteriormente. 

Partindo desta breve abordagem, podemos então discorrer sobre a estrutura e o 

funcionamento deste Programa no Brasil. 

2.2. A estrutura e o funcionamento do Programa de Redução de Danos no Brasil.  

 

O Programa de Redução de Danos funciona como um conjunto de estratégias e 

práticas de intervenção e reúne ações dirigidas ao público de usuários de drogas (UD) e 

usuários de drogas injetáveis (UDI), além de incluir, também, sua rede social e familiar, a 

comunidade como um todo e os setores governamentais e não governamentais.   

Segundo a publicação “ABC da Redução de Danos” (2003), os programas de 

estratégias de redução de danos (ERD) mobiliza uma série de intervenções que visam ligar-se 

e vincular os usuários de UD E UDI às atividades voltadas para a diminuição da 

vulnerabilidade ligada ao consumo de drogas e a sua inserção em serviços de saúde, garantido 

assim, direitos humanos e cidadania e a reinserção social. Neste sentido, a finalidade da 

estratégia de redução de danos é a diminuição dos danos físicos, psicossociais e jurídicos 

relacionados ao uso de drogas.  

Na década de 1980, a estratégia de redução de danos, tendo em vista a diminuição do 

risco de contaminação pelo vírus do HIV e da Hepatite B, começou a trocar seringas usadas 

por seringas estéreis e a distribuir preservativos, entre o público alvo.  

A estratégia de redução de danos é compreensível porque evita o julgamento moral da 

sociedade sobre as pessoas que utilizam substâncias psicoativas e as práticas sexuais.  

 
 

A redução de danos, diante disso, se propõe antes escutar o usuário e o uso 

que ele faz das drogas e, partindo disso, ou seja, partindo da realidade nela 

mesma, agir reduzindo tanto quanto possível os eventuais prejuízos que vem 

sendo acarretados a esta pessoa ou a esta sociedade, bem como, orientá-lo (s) 

no sentido de fazer um uso menos prejudicial. Ou seja, redução de danos 

como uma ferramenta pautada no respeito ao sujeito e a sociedade e no seu 

(s) direito (s) de consumir drogas. (FONSECA, 2012, p.1) 
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Os princípios básicos da Redução de Danos, segundo Marlatt (1999) podem ser 

identificados como:   

1. A redução de danos é uma alternativa de saúde pública para os modelos 

moral/criminal e de doença do uso e da dependência de drogas;   

2. A redução de danos reconhece a abstinência como resultado ideal, mas 

aceita alternativas que reduzam os danos;   

3. A redução de danos surgiu, principalmente, como uma abordagem “de 

baixo para cima”, baseada na defesa do dependente, em vez de uma política 

“de cima para baixo” promovida pelos formuladores de políticas de drogas;  

4. A redução de danos promove acesso a serviços de baixa exigência 

como uma alternativa para abordagens tradicionais de alta exigência;  

5. A redução de danos baseia-se nos princípios do pragmatismo empático 

versus idealismo moralista. (MARLATT, 1999, p.46)  

Além destas características, podemos elencar outras, conforme Petuco (2006), 

Anacleto (2011) e Cruz (2011) que são: a) o foco na prevenção do dano (e não no uso da 

droga em si); b) o foco nas pessoas que continuam a usar drogas; c) nos programas de redução 

de danos, há uma proposta clara de controle e de autocuidado com relação ao uso de drogas; 

d) permite também desenvolver o sentido de responsabilidade sobre si mesmo e sobre as 

pessoas do círculo de relação. Há, segundo os autores, um intenso incentivo ao protagonismo 

e à autonomia.  

A redução de danos permite uma mobilidade, conforme Passos e Souza (2009); Duarte 

e Dalbosco (2011) que nos coloca em outra forma de relação com o social, servindo-nos, 

muitas vezes, de referência, de ponte, entre o sujeito e o laço social do qual está apartado. 

Tenta recuperar a palavra, a história, as marcas e a memória do sujeito toxicômano, 

reconhecendo sua existência e escutando suas queixas, necessidades e demandas.  

A abordagem como o usuário de UD e UDI deve levar em conta alguns princípios já 

mencionados anteriormente, como:  

a) O contato inicial promovido por outros usuários ou ex-usuários ou outras 

pessoas da comunidade já conhecidas do grupo ou indivíduo;   

b) O redutor de danos deve se fazer conhecer como um “agente de prevenção”, 

alguém que está no campo para trazer uma mensagem de autocuidados e 

oferecer insumos/instrumentos de prevenção (preservativos e Kit de RD);  

c) Na sua abordagem o redutor “deixa seus preconceitos em casa” e evita críticas, 

julgamentos, conselhos moralistas e qualquer tipo de discriminação;  
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d) Na abordagem ampla do tema da redução de danos, o redutor deve focalizar a 

questão do compartilhamento de agulhas e seringas, canudos e “cachimbos”, 

mas também ir além e trabalhar outros aspectos da saúde do usuário. Usar 

folder ilustrativo com conteúdo sobre drogas e HIV/AIDS, Hepatites e outras 

doenças relacionadas ao uso indevido de substâncias psicoativas, para que 

possa fixar os conhecimentos repassados e sirva de eventual consulta por parte 

do usuário;   

e) A abordagem deve sempre ter uma conotação de “ponte” com os serviços de 

saúde, o redutor precisa lembrar que uma de suas funções é incentivar o 

usuário a buscar o sistema de saúde (realização de testagem, consultas e 

exames, adesão ao tratamento antirretroviral e da tuberculose, etc.);   

f) Respeito pelo momento em que o usuário se encontra, oferecendo o que o 

usuário necessita num determinado instante, como p. ex., quando o indivíduo 

se encontra na “fissura”, na “estiga”, o que ele quer é tomar a primeira dose, 

então nesse momento, o redutor pode, no máximo, oferecer o Kit de RD, 

deixando as informações e orientações para outra oportunidade;   

g) Respeito pelo espaço do usuário, um “mocó”, uma casa abandonada, um 

terreno baldio, ou qualquer outro espaço ocupado por um grupo de usuários, 

pois é o espaço DELES, e para se entrar aí é preciso sempre da sua autorização. 

Deve-se ter o cuidado para que os usuários não percebam o redutor como um 

INVASOR, alguém que entra no lugar sem ser convidado;  

h) Os materiais de estratégia de redução de danos distribuídos são: material 

informativo e educativo (folders, cartazes, cartilhas), seringas descartáveis, 

água destilada e copinhos para diluição da droga, lenços embebidos em álcool 

para higiene do local de aplicação, garrotes e preservativos masculinos e 

femininos. (SUS, 2009, p. 18) 

A redução de danos parte do pressuposto de que é necessária uma imersão na realidade 

como ela se apresenta. É lidar com o que existe de fato, reconhecendo o usuário como cidadão 

que tem o direito de receber informações e orientações e que irá decidir por si, aquilo que for 

melhor e possível para ele.  

Como afirma Fonseca (2012), nesta linha de pensamento, a saúde é compreendida pela 

construção e capacidade de escolhas dos atores sociais envolvidos no seu processo de vida 

real.  
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Com esta aproximação sobre o tema da RD, abordaremos no capítulo seguinte, a 

organização do citado Programa em Campos dos Goytacazes/RJ. 

  

  

 

3. O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DANOS DO CAPS AD – DR. ARI VIANA, 

DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O SERVIÇO SOCIAL.  

 

 

Neste capítulo abordaremos como que funciona o Programa de Redução de Danos na 

cidade de Campos dos Goytacazes, no CAPS AD – Dr. Ari Viana. Para isso, apresentaremos 

a estruturação dos dispositivos CAPS na Saúde Mental, como desdobramento da conceituada 

Reforma Psiquiatra brasileira e, a partir desse contexto, concluiremos com algumas reflexões 

sobre o fazer profissional do Assistente Social nesta instituição. 

 

 

3.1. Um breve panorama da Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2005), na década de 80, o Brasil teve várias 

mudanças na política de saúde mental. O movimento de Reforma Psiquiatra surgiu em um 

contexto de mudanças no modelo de atenção e gestão nas práticas de atendimento ao usuário; 

bem como, na defesa da saúde coletiva e da qualidade na oferta dos serviços prestados. Os 

próprios trabalhadores da saúde mental foram os protagonistas desse movimento, assim como, 

os usuários desses serviços de saúde.  

O processo da Reforma Psiquiatra no Brasil, teve a sua história inscrita no contexto 

internacional na mudança pela superação da violência asilar, basicamente, no término dos 

anos de 1970, com a crise do modelo de assistência centralizada nos hospitais psiquiátricos e 

no aparecimento dos esforços dos movimentos sociais na luta pelos direitos dos pacientes 

psiquiátricos. No entanto, o processo da Reforma Psiquiátrica brasileira foi a maior sanção de 

novas leis e normas, bem maior do que o conjunto de mudanças nas políticas governamentais 

e nos serviços de saúde. 
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O movimento social que ficou conhecido como Movimento Sanitário no Brasil, 

influenciou a Reforma Psiquiatra, suas ideias, propostas e princípios, na luta por uma saúde 

pública eficiente e eficaz. (MELLO, 2012) 

A Reforma Psiquiátrica brasileira foi um processo político e social, que teve como 

integrantes desse acontecimento, os usuários, os familiares, a sociedade civil e as instituições 

de diferentes campos profissionais, os movimentos sociais e os territórios do campo social e 

da opinião pública. Entendido como um conjunto de transformações práticas, saberes, valores 

sociais e sobre o cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais, 

que a implementação da reforma psiquiátrica avançou, marcando um intenso impasse de 

tensões, conflitos e desafios. 

Esse movimento gerou grandes transformações na elaboração das políticas de atenção 

à saúde mental e, nas últimas décadas, se fez presente no âmbito da saúde pública. Foi um 

movimento sociopolítico que está ligado em sua gênese, com os esforços para criar e garantir 

condições que possibilitem a assistência, uma ampliação dos direitos e a inclusão social de 

pessoas com problemas de saúde mental, ou seja, usuários dos serviços de atenção à saúde 

mental. 

Nos anos de 1978 iniciou-se no Brasil um movimento social que lutava pelos direitos 

dos pacientes psiquiátricos desse país. O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM), foi um movimento formado pelos trabalhadores do movimento sanitário, pelos 

familiares, sindicalistas, membros de associações de profissionais e por pacientes com um 

longo histórico de internação psiquiátricas. 

Mello (2012) descreve que neste momento, através de variados campos de luta 

começaram a surgir denúncias de agressões sofridas em manicômios e sobre a 

mercantilização da loucura e soberania de uma rede privada de assistência. Bem como, 

construir também, coletivamente, uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo 

hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais. 

O desencadeamento desse processo no Brasil se deu num momento de intensa 

mobilização social pela tomada da democracia e pela forte influência dos movimentos de 

reforma na assistência psiquiátrica italiana. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

Depois de vinte anos de ditadura, o país iniciou um processo de redemocratização dos 

espaços de decisão política, de ascensão dos movimentos sociais ligado à classe trabalhadora 

e o ressurgimento da luta dos profissionais da saúde e usuários, por um sistema de saúde 

único que fosse gratuito, democrático e de qualidade. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 
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Em 1987, no II Congresso Nacional do MTSM, que ocorreu na cidade de Bauru em 

São Paulo, o lema proposto foi “Por uma sociedade sem manicômios”. No mesmo ano 

acontecia no Rio de Janeiro, de 21 a 25 de julho, a I Conferência Nacional de Saúde Mental, 

que contou com a participação de 176 delegados (MINISTÉRIOB DA SAÚDE, 1988). 

Neste mesmo período, destaca-se o surgimento do primeiro CAPS no Brasil, na cidade 

de São Paulo, ou seja, em 1987 e inicia-se um processo de intervenção, mais precisamente em 

1989, da Secretaria Municipal de Santos/SP em um hospital psiquiátrico da cidade - a Casa de 

Saúde Anchieta, conhecido por ser um local de maus tratos e mortes de pacientes. (MELLO, 

2012). 

Em 1988, com a Constituição Federal, foi pensado o SUS - Sistema Único de Saúde, 

que teria articulações com gestores federal, estaduais e municipais, tendo como poder o 

controle social, executado através dos Conselhos de Saúde, uma nova modalidade de partilha 

de poder. 

No ano 1989, foi dado entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do Deputado 

Paulo Delgado (PT/MG), que propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos 

mentais e o fim dos manicômios no país.  Esse foi o início das lutas do movimento da 

Reforma Psiquiátrica nos campos legislativo e normativo. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005). 

Nos anos de 1992, grupos sociais, motivados pelo Projeto de Lei de Paulo Delgado, 

conseguiram a aprovação nos Estados brasileiros das primeiras leis que acionavam a 

substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integração de atenção à saúde 

mental. 

Ainda na década de 90, registra-se o marco pelo compromisso acordado pelo Brasil na 

assinatura da Declaração de Caracas
20

 e pela realização da II Conferência Nacional de Saúde 

Mental, em Brasília, no ano de 1992. Entrava em vigor no Brasil, as primeiras normas 

federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, fundadas nas 

experiências dos primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia e as primeiras normas para 

fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. 

O campo da saúde mental, diferentemente das outras políticas sociais, incorpora seus 

maiores investimentos em termos legais como: a Portaria 336/99, que regulamenta os Centros 

de Atenção Psicossocial; a Portaria 106/00, que regulamenta a construção de serviços tipo 

                                                           
20

 Documento que marca as reformas na atenção à saúde mental nas Américas. 



49 

 

Residências Terapêuticas
21

; a Lei 10.708/03 que se refere ao Programa de Volta Pra Casa
22

; a 

instituição da Política Nacional de Álcool e Drogas em 2008, assim como, outras orientações 

que deram corpo a essa dimensão (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

O novo modelo de assistência aos pacientes com transtornos mentais, ganha um maior 

patamar com a aprovação da Lei n° 10.216, de abril de 2001. Essa Lei ficou conhecida como 

a Lei da Reforma Psiquiátrica, que visava a atenção à saúde mental para uma rede de base 

comunitária e tem como ferramenta principal os direitos das pessoas com transtornos mentais. 

  
 

Ela garante ser de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política 

de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos 

portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e 

da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim 
entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde 

aos portadores de transtornos mentais. Esta preconiza que o tratamento 

visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu 

meio, e a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada 

quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (VELOSO; 

CARLOS, 2009, p. 104). 

 
 

O acontecimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil teve com principais estruturas: a) 

processo de desinstitucionalização como desconstrução dos aparatos manicomiais; b) a 

descentralização da atenção na internação hospitalar em manicômios para o cuidado 

comunitário e c) uma rede diversificada de Atenção à Saúde Mental, implicando a 

reconstituição da complexidade das necessidades sociais subjacentes à enfermidade e à 

intersetorialidade.  

                                                           
21

 Os “Serviços Residenciais Terapêuticos”, também conhecidos como Residências Terapêuticas, são casas, 

locais de moradia, destinadas a pessoas com transtornos mentais que permaneceram em longas internações 

psiquiátricas e encontram-se impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem. As Residências 

Terapêuticas foram instituídas pela Portaria/GM nº 106 de fevereiro de 2000 e são parte integrante da Política de 

Saúde Mental do Ministério da Saúde. Esses dispositivos, inseridos no âmbito do Sistema Único de Saúde/SUS, 

são centrais no processo de desinstitucionalização e reinserção social dos egressos dos hospitais psiquiátricos. 

Tais casas são mantidas com recursos financeiros anteriormente destinados aos leitos psiquiátricos. Assim, para 

cada morador de hospital psiquiátrico transferido para a residência terapêutica, um igual número de leitos 

psiquiátricos deve ser descredenciado do SUS e os recursos financeiros que os mantinham devem ser realocados 

para os fundos financeiros do Estado ou do Município, para fins de manutenção dos Serviços Residenciais 

Terapêuticos. Em todo o território nacional existem mais de 470 residências terapêuticas, atualmente. Ver: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/120.pdf. 
22

 O “Programa de Volta para Casa” foi instituído pelo Presidente Lula, por meio da assinatura da Lei Federal 

10.708, de 31 de julho de 2003 e dispõe sobre a regulamentação do auxílio-reabilitação psicossocial a pacientes 

que tenham permanecido em longas internações psiquiátricas. O objetivo deste programa é contribuir 

efetivamente para o processo de inserção social dessas pessoas, incentivando a organização de uma rede ampla e 

diversificada de recursos assistenciais e de cuidados, facilitadora do convívio social, capaz de assegurar o bem-

estar global e estimular o exercício pleno de seus direitos civis, políticos e de cidadania. Além disso, o “De Volta 

para Casa” atende ao disposto na Lei 10.216/01 que determina que os pacientes longamente internados ou para 

os quais se caracteriza a situação de grave dependência institucional, sejam objeto de política específica de alta 

planejada e reabilitação psicossocial assistida. Ver: http://pvc.datasus.gov.br/ 

http://portalweb05.saude.gov.br/saudelegis/leg_norma_espelho_consulta.cfm?id=3614861&highlight=&bkp=pesqnorma&fonte=0&origem=0&sit=0&assunto=&qtd=10&tipo_norma=27&numero=106&data=&dataFim=&ano=2000&pag=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=24134&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=24134&janela=1
http://www6.senado.gov.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=237082&titulo=LEI%2010708%20de%2031/07/2003%20%20-%20LEI%20ORDIN%C3%81RIA
http://www6.senado.gov.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=237082&titulo=LEI%2010708%20de%2031/07/2003%20%20-%20LEI%20ORDIN%C3%81RIA
http://www6.senado.gov.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=232459&titulo=LEI%2010216%20de%2006/04/2001%20%20-%20LEI%20ORDIN%C3%81RIA
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A atenção psicossocial passa por significativas mudanças, entendidas como sinônimo 

de cidadania, tendo como estruturas as fases de: a) o morar, ou seja, habitar e conquistar 

territórios novos na cidade; b) o trocar de identidade, multiplicando-a, combatendo e 

desconstruindo estigmas e mitos; e c) o produzir valores de trocas sociais, o que implica em 

ampliação de laços sociais, aumentando a contratexualidade, a partir dos valores destacados 

pela sociedade, assegurando processos de geração de emprego e renda, potencializando as 

capacidades das pessoas com transtorno mental. 

Nesse contexto, foi impulsionada uma nova organização da Rede de Atenção à Saúde 

Mental, compreendendo todos os serviços de saúde, de modo que possa promover autonomia 

e cidadania das pessoas com transtornos mentais. 

Foi através dessa organização que Portarias Ministeriais, juntamente com a Lei nº. 

10.216/2001, criaram as novas experiências institucionais, como os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), os Serviços de Residências Terapêuticas (SRT); o Programa de Volta 

para Casa, os Centros de Convivência e outros, além de equipamentos voltados para 

potencializar o cuidado comunitário e a produção de laços sociais da pessoa com transtorno 

mental na sociedade. 

A Portaria de n°. 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, instituiu o CAPS como o 

principal instrumento trazido pelo processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Sendo assim, o 

CAPS foi especialmente destinado para o acolhimento das pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes e dessa forma, inseri-la na vida comunitária e familiar, fazendo com que 

esse usuário busque sua própria autonomia.  

Esse serviço funciona como “porta de entrada” para outros serviços da saúde e, assim, 

a saúde mental passa a ser um intermediário com outras redes que oferecem outros serviços 

públicos, como o Programa Saúde da Família (hoje, Estratégia Saúde da Família), Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família, ambulatórios, Residências Terapêuticas, abertura de leitos em 

saúde mental/atenção psicossocial em hospitais gerais, entre outros. 

Com esse breve resgate abordaremos na sequência, o funcionamento deste inovador 

dispositivo que representa, inegavelmente, um apoio diferenciado aos usuários de drogas e 

para a implementação das estratégias de Redução de Danos, como uma questão de saúde 

pública, objeto central deste trabalho. 

 
 

3.2. Estrutura e funcionamento do dispositivo de Saúde Mental - CAPS AD.  
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No ano de 1978 surgiu o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental - MTSM, 

que ergue-se na luta pelos direitos dos pacientes psiquiátricos fazendo denúncias sobre os 

maus tratos sofridos nos manicômios, através da mercantilização da loucura e da hegemonia 

de uma rede privada de assistência. 

Neste tempo, surge também, o primeiro CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) na 

cidade de São Paulo, como mencionado anteriormente. O começo desse processo de inovação 

ambulatorial se deu nos anos 1989, em decorrência, principalmente, de denúncias sobre um 

hospital psiquiátrico (Casa de Saúde Anchieta), que ficou conhecido, posteriormente, por se 

tratar de um local de maus-tratos e registros de várias mortes.  

Foi através dessa realidade perversa que foi possível a construção de uma rede de 

cuidados efetivos, substitutiva ao modelo de hospital psiquiátrico existente naquele período. 

Dessa forma, tem início a implantação do primeiro CAPS e dos primeiros NAPS -  Núcleos 

de Atenção Psicossocial, que funcionavam 24horas, voltados para ajudar pacientes e 

familiares a melhor lidar e entender a doença mental. 

Nos anos de 1990, entraram em vigor as primeiras normas federias de regulamentação 

da implantação de serviços de atenção diária ao usuário da saúde mental e, no final desta 

década, o Brasil tinha mais de 208 CAPS em funcionamento, porém, a destinação de recursos 

do Ministério da Saúde para a Saúde Mental ainda era direcionada para os hospitais 

psiquiátricos, em valor significativo. 

Os Centros de Atenção Psicossocial demonstraram e continuam dando essa 

demonstração de que existe, concretamente, uma possibilidade de implementar uma rede 

substitutiva ao hospital psiquiátrico no país. Nesse sentido, destacamos que o CAPS tem 

como principais funções:  

a) Atendimento clínico com atenção diária ao paciente e familiar; 

b) Promoção do sujeito e sua reinserção social;  

c) Organização de uma rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos 

municípios. 

Os CAPS são serviços de saúde, abertos, comunitários com atendimento clínico diário 

para as pessoas que possuem transtornos mentais severos e insistentes e ajudam na reinserção 

social do indivíduo através de práticas terapêuticas que desenvolvem atividades de trabalho e 

lazer. O serviço de ambulatório que funciona no CAPS tem como lógica a noção de território:  
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[...] Ele é um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem 

com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros, 

cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num 

dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e 

promotor de vida. (BRASIL, 2001) 

 
 

Os CAPS se dividem pelo seu aspecto da capacidade de atendimento e usuários 

atendidos. Estes serviços são divididos por CAPSI, CAPSII, CAPSIII, CAPSi e CAPS AD e, 

segundo o Ministério da Saúde, os CAPS devem ser projetados de acordo com a capacidade 

de habitantes no referido território. 

 CAPS I: Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves 

e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Atende cidades e 

ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes. 

 CAPS II: Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais 

graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Atende 

cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. 

 CAPS i: Atendimento a crianças e adolescentes, para transtornos mentais 

graves e   persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Atende 

cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. 

 CAPS ad (Álcool e Drogas): Atendimento a todas faixas etárias, especializado 

em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas. Atende cidades e ou regiões 

com pelo menos 70 mil habitantes. 

 CAPS III: Atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e observação; 

todas as faixas etárias; transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo 

uso de substâncias psicoativas. Atende cidades e ou regiões com pelo menos 

150 mil habitantes. 

 CAPS ad III Álcool e Drogas: Atendimento e 8 a 12 vagas de acolhimento 

noturno e observação; funcionamento 24h; todas as faixas etárias; transtornos 

pelo uso de álcool e outras drogas. Atende cidades e ou regiões com pelo 

menos 150 mil habitantes. (BRASIL ,2004). 

O perfil populacional dos municípios vai depender dos critérios para o planejamento 

da rede de atenção à saúde mental nas cidades e para a implantação de Centros de Atenção 

Psicossocial. O critério populacional, deve ser entendido apenas como um orientador para o 

planejamento das ações de saúde. Entretanto, é o gestor local, articulado com as outras 
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instancias de gestão do SUS, que terá as condições mais adequadas para definir os serviços 

que melhor respondem as demandas de saúde mental de cada município. 

Os serviços prestados nos CAPS têm em vista desconstruir modelos, discutir 

preconceitos e toda a sua forma de exclusão. 

Estes serviços trabalham com grupos e oficinas, especialmente, questões voltadas 

para a singularidade do sujeito e, ao mesmo tempo, nos permite conhecer a cultura dos 

sujeitos envolvidos, o que facilita o trabalho com os usuários e suas questões. 

Segundo o Ministério da Saúde, para ser atendido em qualquer CAPS é preciso que a 

pessoa (ou familiar ou cuidador) procure o serviço, ou seja encaminhado pela Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) ou por outros serviços de saúde. E, o primeiro passo é feito através 

do acolhimento na chegada do usuário na instituição, entender a situação de forma mais 

clara, começar com um vínculo terapêutico e de confiança com os profissionais que lá 

trabalha. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

A equipe é multidisciplinar, formando uma estratégia terapêutica para cada usuário, 

sendo assim, o trabalho desenvolvido na instituição deverá ser realizado, em um “meio 

terapêutico”, ou seja, com sessões individuais e em grupos, a partir da convivência no 

serviço. Tudo isso, acontece através da construção de um ambiente facilitador, estruturado e 

acolhedor, tendo várias modalidades de tratamento. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) 

Os CAPS precisam contar com espaço próprio preparado para atender sua demanda 

específica, sendo capazes de oferecer um ambiente acolhedor e estruturado para tal fim. 

Deverão contar, no mínimo, com os seguintes recursos físicos: consultórios para atividades 

individuais (consultas, entrevistas, terapias); salas para atividades grupais; espaço de 

convivência; oficinas; refeitório (o CAPS deve ter capacidade para oferecer refeições de 

acordo com o tempo de permanência de cada paciente, sanitários; área externa para oficinas, 

recreação e esportes. 

Depois de concluir o PTI - Projeto Terapêutico Individual do usuário, o CAPS conta 

com três tipos de atendimento:  

 Atendimento intensivo, que trata-se de uma atenção diária e é oferecido ao 

indivíduo que encontra-se com grave sofrimento psíquico;  

 Atendimento semi-intensivo, que é destinado aos pacientes quando o 

sofrimento e a desestruturação psíquica já minimizaram, melhorando assim as 

possibilidades de relacionamento, mas o usuário ainda precisa de 
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acompanhamento direto da equipe multidisciplinar para se estruturar e 

recuperar a sua autonomia;  

 Atendimento não intensivo, que é oferecido quando o paciente não precisa de 

suporte contínuo da equipe, podendo ser atendido até três dias durante o mês. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Os CAPS favorecem a esses pacientes preencher as suas necessidades básicas, 

oferecendo as pessoas com transtornos mentais um tratamento digno, estruturando-os para 

que possam agir sobre mundo, tendo uma equipe de profissionais, com acompanhamento 

diário, aonde possam, ao final de cada dia, retornar para suas casas e ter contato com as suas 

famílias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

A descrição desta estrutura nos possibilita pensar como se concretiza o trabalho de 

Redução de Danos nos CAPS, em especial, no CAPS AD de Campos dos Goytacazes e a 

inserção do Serviço Social nessa estrutura.  

Este será o tópico que trataremos a seguir. 

 

 

 

3.3. A história do Serviço Social e sua inserção no campo da Saúde Mental: breve 

resgate. 

 

 

De acordo com Martinelli (2007, p. 56), as primeiras manifestações dos trabalhadores 

foram com intuito de impedir as práticas das classes e minimizar as expressões políticas e 

sociais. A burguesia, a Igreja e o Estado juntavam-se para fazer um pacto do bloco político. 

Com resultado dessa junção, iniciou-se na Inglaterra, no ano de 1869, a sociedade de 

Organização da Caridade, começando assim, a surgir as primeiras Assistentes Sociais. Elas 

exerciam o trabalho como agentes executores das práticas da assistência social, atividade esta 

que se profissionalizou e passou a ser chamada de Serviço Social. 

O Serviço Social nasceu como profissão, a partir da criação do capitalismo, levando 

em consideração a identificação de situações excludentes para fortalecer relações sociais. Esse 

fortalecimento não seria apenas no sentido de fortalecer o sujeito (ser individual), mas 

fortalecer as relações coletivas e a defesa dos direitos sociais. 

Sendo assim, pensar essa profissão no contexto da saúde mental e, especialmente, no 

contexto brasileiro, é pensá-la a luz de algumas reflexões de Bisneto (2007), por exemplo, 
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quando afirma que, no ano de 1960
23

, o Brasil vivenciou a privatização dos atendimentos 

médicos e a ocorrência de um aumento na abertura de “hospícios” ligados à rede privada de 

saúde. Várias clínicas psiquiátricas nasceram nesse período e recebiam, pelos atendimentos, 

recursos vindos do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).  

Com o aumento dessas clínicas, ocorreu também um ligeiro aumento na contratação 

de Assistentes Sociais para atuarem na área da saúde mental. Segundo Bisneto (2007) os 

Assistentes Sociais que desenvolveram as primeiras práticas no campo da Saúde Mental 

contribuíram para o nascimento do Serviço Social Clínico, pautando suas atuações em 

práticas voltadas para: a) estudo de caso da família, da criança e do adolescente, para 

prevenção de aparecimentos de neuroses na infância e b) atuação na adaptação ao meio social 

e reforma moral. Os instrumentos técnicos operativos utilizados nessa prática eram entrevista 

e acompanhamento dos casos. 

A implantação do Serviço Social nos hospitais psiquiátricos se deu por força de lei, 

considerando que essa condição fora exigida pelo INPS (BISNETO, 2007). O início da 

entrada das Assistentes Sociais na saúde mental, começa após 1964 e altera o quadro de 

composição do Serviço Social no Brasil, através da modernização do Estado, com o aumento 

dos serviços médicos e da assistência aos trabalhadores. 

Segundo Bisneto (2007), o Serviço Social teve dificuldades no seu processo de 

trabalho com a psiquiatria, devido a ausência de articulações entre as novas teorias do Serviço 

Social na execução de seu exercício profissional. Nos anos de 1970, o Serviço Social não 

conseguia orientar metodologias para a atuação em saúde mental, considerando as 

perspectivas demandadas pelo Movimento de Reconceituação, que apresentava dificuldades 

em abordar as questões relativas ao sujeito singular (psi), especialmente, se considerarmos o 

que afirma Bisneto (2007, p. 29) que, “na maioria dos casos, o fator determinante da 

internação é mais social que psíquico”.  

Na década de 1970, o Assistente Social que atuava no campo da Saúde Mental, fazia 

parte de uma equipe multidisciplinar na qual não tinha muita descrição do seu perfil de 

atuação, ou seja, não havia métodos de trabalho pré definidos, este trabalhava como auxiliar 

dos psiquiatras, no trato dos problemas sociais. 

Ainda resgatando Bisneto (2007), com o novo enfoque da psiquiatria reformada, que 

ocorreu na década de 1970, o Assistente Social foi, gradativamente, solicitado a participar de 

                                                           
23

 Segundo Bisneto (2007, p. 21), a literatura registra o início do Serviço Social em Saúde Mental no Brasil, 

como sendo em 1946 [...]. Nos primeiros 30 anos de existência do Serviço Social no Brasil não havia muitos 

Assistentes Sociais trabalhando na área psiquiátrica em clínicas, hospitais ou manicômios, simplesmente por que 

o número desses profissionais era reduzido até 1960”. 
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atendimentos interdisciplinares, atendendo de uma forma diferente o sofrimento psíquico, ou 

seja, com foco no aspecto social. 

Segundo Vasconcelos (2000) a Reforma Psiquiátrica foi importante para a 

consolidação de propostas interdisciplinares, bem como, sinalizou para a urgência de 

profissionais capacitados para o enfrentamento do contexto da saúde pública. Estes 

profissionais, segundo o autor, aceitaram as mudanças nas suas identidades profissionais 

convencionais para investirem em práticas interdisciplinares mais eficientes e 

contextualizadas. 

O Serviço Social como profissão se consolida no Brasil, a partir da Lei nº 8662/93, 

conhecida como Lei de Regulamentação da Profissão, sancionada em 7 de junho de 1993, 

estabelecendo as “instâncias de controle, fiscalização, sistematização e normatização da 

profissão”, sempre na perspectiva da materialização do projeto ético-político profissional e 

dos princípios do Código de Ética do/a Assistente Social.  

A partir desta nova perspectiva, o Assistente Social se propõe a atuar no bem estar 

coletivo e na inclusão do indivíduo na sociedade e, essa atuação está direcionada para 

processos de orientação, planejamento e promoção de uma vida mais saudável. Assim, o 

Assistente Social entende que o “ser social” está inserido num contexto do qual não se pode 

se desligar o individual do coletivo. 

Neste sentido, passaremos na sequência a abordar a atuação do Assistente Social no 

CAPS AD – Dr. Ari Viana de Campos dos Goytacazes, na perspectiva da Redução de Danos. 

 

 

3.3.1. O fazer profissional do Assistente Social junto ao Programa de Redução de Danos 

do CAPS AD de Campos Dos Goytacazes.  

 

 

O CAPS AD – Dr. Ari Viana de Campos dos Goytacazes fica localizado na Rua José 

do Patrocínio, nº 102, Centro e possui no seu quadro funcional 41 (quarenta e um) 

profissionais, como: assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, médicos psiquiátricos, 

técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, pessoal administrativo, terapeuta ocupacional, 

vigilantes, farmacêuticos, auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais e recepcionistas. 

Funciona no regime de 24 horas/dia, de segunda feira a sexta feira e nos finais de semana, 

para os usuários que precisam de leitos e para os usuários de álcool e outras drogas. 
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O público alvo do CAPS AD – Dr. Ari Viana são as pessoas que buscam o serviço a 

partir dos seus 18 anos de idade, público em geral, menos crianças, que são atendidas no 

CAPSi. Essa procura precisa ser espontânea, ou seja, de livre vontade e o próprio paciente 

pode decidir a hora na qual vai parar o tratamento. São efeitos aproximadamente 50 

(cinquenta) atendimentos de pessoas por dia, dentre o acolhimento até a participação em 

oficinas e outras atividades
24

. 

De acordo com o projeto terapêutico do CAPS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004), a 

instituição trabalha na singularidade de cada indivíduo, fazendo assim seu próprio PTI - 

Projeto Terapêutico Individual, com pequenas equipes de referência para cada pessoa, com o 

sentido de fazer uma proposta e um contrato de atendimento, que objetive em projetos de 

saúde e inserção social, criando metas a serem cumpridas pelo usuário através da mediação do 

serviço. 

 
 

O projeto terapêutico deve ser elaborado e executado com a participação de 

toda a equipe e dos próprios usuários, ser flexível e ter metas claras 

estabelecidas, conforme a avaliação dos resultados alcançados [...] ter como 

objetivos, o aumento do conhecimento do paciente sobre os seus problemas, 

a sua autonomia afetiva, material e social (BRASIL, 2007, p.89) 

 

 

Dessa forma, são usadas várias estratégias de atenção psicossocial, com princípios de 

(re) construção de saúde, entre profissionais e usuários, onde os mesmos propõem, constroem 

participam e avaliam, em grupos, as oficinas e demais atividades terapêuticas de reabilitação. 

O profissional que constrói o projeto terapêutico, chama-se Terapeuta de Referência 

(TR) e, através do vínculo criado com usuário, determina, conjuntamente, um processo de 

tratamento. O TR fica responsável por monitorar o usuário e o projeto terapêutico. Esse 

profissional é responsável para entrar em contato com os familiares do usuário e realizar 

avaliação periódica das metas traçadas no projeto terapêutico, dialogando com o usuário e 

com a equipe técnica do CAPS.  

De acordo com o projeto terapêutico do usuário do serviço, o CAPS AD de Campos, 

segue as orientações preconizadas na Portaria GM 336/02, sobre as modalidades de 
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 Para a construção deste tópico do trabalho, realizamos uma entrevista com uma Assistente Social do CAPS 

AD – Dr. Ari Viana, em junho de 2018, com o objetivo de conhecer o trabalho do Serviço Social neste 

dispositivo, bem como, a existência de uma ação voltada para a Redução de Danos. Vale resgatar que a 

experiência desta autora no Estágio Supervisionado não se deu na Saúde Mental, porém este sempre foi um 

campo de interesse e que culminou na possibilidade de elaborar esse TFC. A experiência de estágio se deu no 

campo da saúde, mais especificamente, na UTI do HFM, o que revela o interesse pelas temáticas da saúde. 
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atendimento, segundo a Assistente Social entrevistada (AS1)
25

. Neste sentido, o usuário pode 

inserir-se em um atendimento intensivo, semi-intensivo ou não intensivo.  

No caso do atendimento intensivo, verifica-se a necessidade de dar respostas ao 

usuário que se encontra com grave sofrimento psíquico, em situação de crise ou dificuldades 

intensas no convívio social e familiar, precisando de atenção contínua. Esse atendimento pode 

ser domiciliar, se necessário. 

Já o atendimento semi-intensivo, este é oferecido quando o sofrimento e a 

desestruturação psíquica da pessoa diminuíram, melhorando as possibilidades de 

relacionamento, mas a pessoa ainda necessita de atenção direta da equipe para se estruturar e 

recuperar sua autonomia. Esse atendimento pode ser, também, domiciliar, se necessário. 

Quanto ao atendimento não intensivo, a pessoa não precisa de suporte contínuo da 

equipe para viver em seu território e realizar suas atividades na família e/ou no trabalho. Esse 

atendimento também pode ser domiciliar.  

Observando o trabalho no CAPS AD - Dr. Ari Viana, verificamos que são realizadas 

algumas atividades grupais, como:  

 Roda de Conversa: esta acontece toda terça-feira e consiste em realizar um 

“bate papo” descontraído que aborda temas da atualidade, como: processo de 

trabalho familiar, planejamento para o futuro, temas que por ventura chamem 

atenção dos usuários, como, documentários, reportagens, entre outros.  

 Grupo Matrix: Acontece toda segunda-feira, voltado para os usuários que têm 

uma vida produtiva e que tem indicação para a atenção diária. Os usuários 

trazem relatos importantes do dia-a-dia. A finalidade desse grupo é ouvir os 

relatos e conversar para saber como os usuários estão desenvolvendo o 

tratamento, bem como, apesentar informações importantes sobre a Previdência 

Social, a Assistência Social e direitos como um todo.  

 Grupo de Geração e Renda: Acontece toda quarta-feira, trabalhando com a 

proposta de emancipação e socialização dos usuários do CAPS. 

Em acordo com as orientações do Ministério da Saúde (2004), o referido CAPS AD 

oferece, então, oficinas terapêuticas voltadas para a socialização e a aprendizagem, buscando 

assim a autonomia e o processo de cidadania do usuário.  

                                                           
25

 Código utilizado para guardar o sigilo do entrevistado. 
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Outras atividades podem ser realizadas nos CAPS AD que ajudam no 

desenvolvimento do projeto terapêutico e que são também desenvolvidas no CAPS em 

questão: 

 Tratamento medicamentoso: tratamento realizado com remédios chamados 

medicamentos psicoativos ou psicofármacos.  

 Atendimento a grupo de familiares: reunião de famílias para criar laços de 

solidariedade entre elas, discutir problemas em comum, enfrentar as situações difíceis, 

receber orientação sobre diagnóstico e sobre sua participação no projeto terapêutico.  

 Atendimento individualizado a famílias: atendimentos a uma família ou a membro de 

uma família que precise de orientação e acompanhamento em situações rotineiras, ou 

em momentos críticos.  

 Orientação: conversa e assessoramento individual ou em grupo sobre algum tema 

específico, por exemplo, o uso de drogas.  

 Atendimento psicoterápico: encontros individuais ou em grupo onde são utilizados os 

conhecimentos e as técnicas da psicoterapia.  

 Atividades comunitárias: atividades que utilizam os recursos da comunidade e que 

envolvem pessoas, instituições ou grupos organizados que atuam na comunidade. 

Exemplo: festa junina do bairro, feiras, quermesses, campeonatos esportivos, passeios 

a parques e cinema, entre outras. 

 Atividades de suporte social: projetos de inserção no trabalho, articulação com os 

serviços residenciais terapêuticos, atividades de lazer, encaminhamentos para a 

entrada na rede de ensino, para obtenção de documentos e apoio para o exercício de 

direitos civis através da formação de associações de usuários e/ou familiares.  

 Oficinas culturais: atividades constantes que procuram despertar no usuário um maior 

interesse pelos espaços de cultura (monumentos, prédios históricos, saraus musicais, 

festas anuais etc.) de seu bairro ou cidade, promovendo maior integração de usuários e 

familiares com seu lugar de moradia.  

 Visitas domiciliares: atendimento realizado por um profissional do CAPS aos usuários 

e/ou familiares em casa. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

A pesquisa de campo no CAPS AD, revelou que a Assistente Social utiliza o instrumento 

da entrevista para realizar um trabalho pautado na escuta qualificada, bem como, para 

conseguir informações mais específicas sobre o usuário, no estabelecimento do melhor 

tratamento possível, na rede de saúde mental.  
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As observações da história de vida do usuário, afirma a Assistente Social (AS1), são 

importantes para a socialização de informações sobre a garantia de direitos, sobre a obtenção 

de benefícios, encaminhamentos e orientações para outras instituições. Neste momento, a 

profissional busca, também, oferecer orientações quanto ao Programa de Redução de Danos. 

Com relação a este aspecto, ao ser entrevistada sobre “como se realiza o trabalho do Serviço 

Social no Programa de Redução de Danos”, a Assistente Social respondeu: 

 

“Trabalhando o respeito, a garantia dos direitos, a relação de uso e 

cuidado e a inclusão social” (AS1) 

 
 

A questão social é objeto de intervenção do Serviço Social, estabelecendo e refletindo 

as práticas, levando em conta as mudanças sociais. O Assistente Social contribui para o 

processo de transformação da condição de vulnerabilidade social, vivenciada pelos usuários 

de drogas e gera, com sua bagagem técnica e teórica, condições para agir com competência, 

para atuar com atitudes críticas, investigativas e de compreensão da realidade. 

Faz-se necessário ao profissional, apreender-se das políticas públicas 

voltadas aos usuários, além de promover articulações no sentido de 

ampliar a cobertura dos direitos sociais destinados à sociedade. É 

necessário atentar para o contexto socioeconômico e político, no 

processo de efetivação da proposta da política, bem como, para as 

peculiaridades das comunidades atendidas. (SANTOS; SOUZA, 2013, 

p. 06). 
 
 

A atuação do Serviço Social na Política de Redução de Danos deve ser pautada nas 

ações intersetoriais, a fim de atender as demandas e os problemas trazidos pelos usuários e de 

seu território, ou seja, as atividades dos Assistentes Sociais devem ser baseadas na 

intersetorialidade sobre as discussões voltadas para a redução de danos, com a necessidade de 

conhecer e dialogar sobre as políticas de atendimento ao usuário. 

Apesar de existir na Política de Redução de Danos, com estratégia de enfrentamento, a 

distribuição de “Kits de redução de danos”, como, seringas e hipoclorito de sódio, esta não é 

adotada no CAPS AD - Dr. Ari Viana, por falta de incentivo do Governo Municipal e Federal. 

A única estratégia de redução utilizada no referido CAPS é a distribuição de preservativos 

masculinos.  

Ao ser perguntada sobre “como avalia a intervenção do Serviço Social no Programa 

de Redução de Danos”, esta respondeu: 
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“Acredito que o papel do Assistente Social é garantir que o usuário seja 

tratado com respeito e dignidade” (AS1) 

 

 

E, sobre “outras estratégias para a melhoria do Programa de Redução de Danos”, a 

entrevistada complementa: 

 

“Acredito que a política de redução de danos precisa ser melhor esclarecida 

para a sociedade. Não se trata de substituir substância, mas construir o 

cuidado com a saúde” (AS1) 

 

 

Neste sentido, compreendemos que compete ao Serviço Social refletir sobre o papel 

do usuário no contexto social, levando o mesmo a conhecer seus direitos, enquanto pessoa, 

desmistificando-o como usuário. Os profissionais que trabalham como “redutores de danos” 

precisam conhecer a realidade da população, buscando assim, uma discussão coletiva sobre 

danos que as drogas causam na vida das pessoas e no seu meio social. 

Fonseca (2012) aponta algumas sugestões de práticas de redução de danos importantes 

para o desenvolvimento deste trabalho:  

 
 

[...] o que for relatado pelos pacientes não deve ser comentado com pessoas 

da comunidade, nem com seus amigos ou familiares. [...] Não esquecer que 

essa conversa pode ser a primeira em que o paciente está se dispondo a 

compartilhar o assunto. [...] Fazer todo o esforço possível, verbal e não 

verbal, para fazer com que o outro sinta que você o está entendendo. [...] 

Criar uma atmosfera de acolhimento. [...] Não exigir decisões rápidas. Ter 

paciência com a caminhada da pessoa e respeitar o que é saúde para ela, dar 

tempo para querer coisas e fazer combinações diferentes [...] (FONSÊCA, 

2012, p.29). 

 
 

No encerramento da entrevista, ao ser perguntada sobre “como avalia o trabalho do 

Serviço Social no dispositivo CAPS AD”, a Assistente Social respondeu: 

 
 

“O trabalho do serviço social é muito importante para o empoderamento, 

garantia de direitos e inserção social dos usuários destes serviços” (AS1) 

 

 

Neste sentido, podemos afirmar que a presença do Assistente Social no dispositivo 

CAPS AD representa um diferencial, pois este profissional consegue aproximar-se das 

questões sociais trazidas pelos usuários destes serviços e imprimir um movimento voltado 

para a autonomia desses sujeitos sociais e para o seu “empoderamento”, numa sociedade tão 
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conservadora e excludente, que não reconhece os avanços da proposta da Saúde Mental e da 

Redução de Danos. 

  Concluímos assim, que os princípios da Política de Redução de Danos provocam 

alguns conflitos sociais e institucionais, pois mostram as necessidades dos usuários, nesta 

condição de “drogo-dependente” e apoia a ideia de que a transformação do indivíduo só vem 

se isso for seu desejo.  

O Assistente Social, neste contexto, é apenas um facilitador para o processo de 

autonomia do indivíduo. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho trata da atuação do Serviço Social no CAPS AD - Dr. Ari Viana, a 

partir da abordagem no Programa de Redução de Danos. O mesmo tem como objetivo a 

desmistificação do olhar da sociedade para as práticas de redução de danos apresentadas no 

Brasil e tem como foco a atuação do Serviço Social nesta política, que requer uma formação 

permanente para que os trabalhadores da rede de Saúde Mental vençam limites e dificuldades 

enfrentados no cotidiano profissional. 

Apesar da expressiva discussão sobre o crescente aumento dos usuários de substâncias 

psicoativas, temos ainda como desafio, entre muitos outros, a fragilidade da rede de serviços 

do SUS e, com isso, percebemos que ainda há muito a ser feito para que essa política possa 

atingir quem realmente precisa dela. Um exemplo para a resolução do problema apresentado 

seria a distribuição dos kits de redução de danos, que auxiliaria os usuários no uso menos 

prejudicial a sua saúde. 

O estudo buscou focar ações pautadas na dimensão metodológico-teórico e técnico-

operativo da prática do Serviço Social, importantes para o desenvolvimento da Política 

Pública voltada para o enfrentamento do uso de drogas na sociedade brasileira.  

Nesse sentido, percebemos que a questão social que envolve a problemática das 

drogas no Brasil, assume cotidianamente novas roupagens e o Serviço Social sofre com os 

impactos de uma sociedade que apresenta demandas cada vez mais contraditórias.  

Existe uma crença no senso comum que a melhor solução seria a abstinência total das 

drogas, contudo, embasados nos estudos teóricos, concluímos que existem outros meios para 

que esse usuário tenha um consumo menos nocivo, considerando ou sua incapacidade para a 
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suspensão desse uso ou mesmo sua decisão em não fazê-lo. Essa visão higienista que a 

sociedade tem, acaba desumanizando o usuário de drogas e reforçando o estigma a ele já 

destinado. 

O Serviço Social vem realizado um trabalho indispensável no trato desta questão e 

através desse profissional conseguimos conhecer uma realidade na perspectiva da efetivação 

de direitos, a partir de suas demandas do cotidiano profissional, podendo assim, resgatar a 

humanidade do usuário pautado na individualidade de cada sujeito. 

Como bem destaca Secchi (2005), o conceito de redução de danos trouxe uma "leveza 

para o olhar" e podemos acrescentar “uma ousadia para o atuar”, tirando o peso da 

responsabilidade exclusiva do usuário, assim como, do profissional, no enfrentamento desta 

polêmica e importante questão de saúde pública.   
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APÊNDICE I 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS 

 

  

Modelo de formulário utilizado para entrevista com a Assistente Social do CAPS AD 

 
Aluna: Ana Paula Assis Custódio 

Data da entrevista: ____ / ____ / 2018 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________________ 

Instituição que atua: __________________________________________________________ 

 
Perguntas: 
 

1. Quanto tempo você trabalha no CAPS AD? __________________________________ 
 
 
2. Como você avalia o trabalho do Serviço Social neste dispositivo? ________________ 
 
 
3. Você trabalha com o Programa de Redução de Danos? _________________________ 
 
 
4. Como o trabalho de Serviço Social é realizado no Programa de Redução de Danos? 
___________________________________________________________________________ 
 
 
5. Além do trabalho realizado, que outras estratégias você aponta para a melhoria do Programa 
de Redução de Danos? ________________________________________________ 
 
 
6. Como você avalia a intervenção do Serviço Social neste programa? _______________ 
 
 
 
 

Obrigada!! 
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APÊNDICE II 

 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Eu,________________________________________________________________________________
_________________________________, estou sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa 
para fins de trabalho monográfico de Ana Paula Assis Custodio, aluna do Curso de Serviço Social da 
UFF Campos, intitulado “A redução de danos pelo viés da descriminalização das drogas como uma 
questão de saúde pública”. 

Fui informado (a) de que a pesquisa a ser realizada, tem a finalidade de ponderar as ações 
profissionais, no eixo da saúde mental, não só no contexto do Serviço Social, mas, para todas as 
áreas profissionais que compõem as ações desenvolvidas nesta rede. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro dado 
ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Também fui 
informado (a) de que posso me recusar a participar da pesquisa, ou retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem precisar justificar.  

Tenho conhecimento que o pesquisador da referida pesquisa é Ana Paula Assis Custodio e, com 
ele, poderei manter contato via o telefone (22) 9.9942-3635. 

É assegurada durante toda pesquisa, o livre acesso às informações e esclarecimentos adicionais 
sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da 
minha participação. 

Enfim, tendo sido orientado (a) e compreendido o teor, a natureza e o objetivo da referida 
pesquisa, manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não 
há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por esta participação na citada pesquisa. 

Em caso de reclamação ou qualquer dúvida sobre este estudo devo enviar um e-mail para a 
Coordenadora da Pesquisa, a Prof.ª Ms. Maria Clélia Pinto Coelho, da UFF//Campos, e-mail: 
mcleliacoelho@gmail.com 

 

  

Nome e assinatura do entrevistado: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:mclelia@censanet.com.br
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Nome e assinatura do pesquisador responsável:  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Campos dos Goytacazes, RJ, __________/_____________/ 2018 

 


