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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar se há e como se dá o acolhimento aos usuários de 

álcool e outras drogas no Programa Médico de Família (PMF) no município de Niterói (RJ). 

Partindo do pressuposto que essa clientela possui grandes dificuldades para acessar os 

serviços de saúde, principalmente os dispositivos da Atenção Básica, buscou-se identificar as 

estratégias de cuidado e os principais impasses para a assistência aos pacientes em uso 

abusivo de álcool e outras drogas no PMF/Niterói, evidenciando a formação como um suporte 

para um cuidado integral. Para o alcance dos objetivos propostos, optou-se por utilizar a 

pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa. Os cenários e sujeitos do estudo foram dois 

módulos do PMF/Niterói e os profissionais que o integravam (com ensino superior completo), 

respectivamente. Os resultados encontrados revelaram que o acolhimento aos usuários de 

drogas, nos módulos, se dá através do mapeamento desses usuários no território, posterior a 

isso, o acompanhamento longitudinal e encaminhando, utilizando a supervisão de equipe 

como suporte para uma assistência adequada. Os profissionais apontaram a falta de tempo, de 

estrutura física adequada e as dificuldades para o estabelecimento de vínculos como os 

principais desafios relacionados ao acompanhamento a essa clientela. Em se tratando da 

formação acadêmica, os sujeitos do estudo evidenciam a importância da mesma como um 

suporte para as ações voltadas aos usuários de álcool e outras drogas, porém, entende que não 

é apenas a formação que dará todos os conteúdos necessários para acolher e criar vínculos 

com esses usuários. 

 

Descritores: Saúde Mental; Usuários de Drogas; Atenção Primária à Saúde. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This study has the objective of analyze if there is a way to take care of the alcohols 

and others drugs users and how to do it, in the Family Medical Program (FMP), in the city of 

Niterói, Rio de Janeiro. First of all, the users has a lot of difficulty to access the health 

assistance, mainly the Primary Health Attention. We tried to identify the strategy and the 

main difficulties to take care the alcohol and others drugs users, in FMP/Niterói, showing the 

conformation (ou formation) as a support integral care. To get the targets that we suggested, 

we use an exploration search, with a qualitative viewer. The scenery was the PMF/NITERÓI 

and the graduated professionals that works there, was the people of this study. The result that 

we found show us that the FMP shelter the drugs users, and then orientate them to another 

health units (unidade de saúde), we used the team supervision as support to the correct 

assistance.  The professionals said that they don’t have time to know better the patients and 

don’t have appropriate structure to take care of them. The professionals  show that not only 

academic formation is important to take care of the users, is necessary being next and know 

the patients to reach a good result. 

 

Keymords:  Mental Health; Drug Users; Primary Health care; Plans and Health Programs. 
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Introdução 
 “A mente que se abre a uma nova ideia jamais  

voltará a seu tamanho original” (Albert Einstein). 
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1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O uso de drogas é um fenômeno que permeia a história da humanidade, sendo considerado 

um grave problema de saúde pública devido à dimensão sociopolítica que se transformou ao 

longo desses últimos anos. Atualmente, o uso abusivo de álcool e outras drogas (AD) vem 

crescendo em nível endêmico em todo o mundo, não se sabendo se este fato se deu em 

decorrência do aumento da procura dessa clientela pelos serviços de saúde, onde os casos 

passaram a ser identificados simultaneamente a construção de uma rede de saúde mental onde 

esta clientela passou a ser incluída; pelo aumento da visibilidade em relação a essa temática 

nos jornais e na mídia de modo geral; ou pelo uso nocivo de álcool e outras drogas. Durante 

os últimos anos houve um grande avanço em relação à prevenção e ao tratamento na área das 

toxicodependências (em especial as drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack e lícitas 

como o álcool), porém, não supriu a demanda apresentada pela população mundial, que 

apresenta grande diversidade em relação ao consumo de substâncias psicoativas. 

Segundo a United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), estima-se que, em 

2009, cerca de 272 milhões de pessoas, com faixa etária entre 14 e 64 anos fez uso, pelo 

menos uma vez, de algum tipo de droga ilícita (UNODC, 2011). No Brasil, em 2005, 22,8% 

dos indivíduos entrevistados já fizeram uso na vida de algum tipo de drogas ilícita (BRASIL, 

2006). Em relação ao álcool, no mesmo ano, um estudo analisando a população de 

adolescentes e adultos, 73,6% dos entrevistados já consumiu, pelo menos uma vez na vida, 

algum tipo de bebida alcoólica, destes indivíduos 12,3% pode ser considerados dependentes 

de álcool e 73,6% já consumiram, pelo menos uma vez na vida, algum tipo de bebida 

alcoólica (BRASIL, 2007a).  

A partir desse aumento significativo da população, que faz ou já fez uso de drogas no 

Brasil, o Governo Federal criou Políticas que visam à atenção integral a esses usuários, com 

base nos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de diminuir o 

consumo e a incidência de mortalidade dos sujeitos que fazem uso de AD. 

Apesar da criação de políticas e leis voltadas para a área das toxicodependências, uma 

parcela significativa dos profissionais de saúde ainda possui dificuldades em proporcionar 



 

13 

 

 

uma atenção qualificada e que atenta às dimensões sócio-culturais dessa clientela já que o uso 

de drogas, ou seja, a relação da população com as drogas só pode ser abordada a partir destas 

mesmas dimensões. O estigma a esses pacientes e a ausência de conhecimentos práticos e 

teóricos podem ser considerados fatores que impedem ou dificultam uma assistência adequada 

e de qualidade aos usuários de drogas.  

A exclusão social e a ausência de cuidados “perseguem” de forma significativa os 

pacientes que sofrem de algum tipo de transtorno mental,- e neste grupo também estão 

incluídos aqueles que realizam uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas - apontando para a 

criação de modelos de atenção que visem um cuidado de qualidade a esses indivíduos 

(BRASIL, 2004). 

Historicamente, as instituições totais sempre fizeram parte da vida do indivíduo com 

transtorno mental. Este modelo hospitalocêntrico possuía “tendência de fechamento [...] 

simbolizado pela barreira à relação social” (GOFFMAN, 2001), excluindo, com isso, esses 

indivíduos do convívio social e familiar. 

Com a criação da lei Federal no 10.216/01, conhecida como lei da Reforma Psiquiátrica, 

que “Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental.” (BRASIL, 2001a), o atendimento a essa 

clientela passa a ter um olhar mais voltado a desinstitucionalização, redirecionando o cuidado 

em saúde mental.  

Com base na lei de no 10.216/01 é regida, então, a Política Nacional da Saúde Mental 

(PNSM), que vem nortear os profissionais e gestores na área da saúde, tendo como objetivo a 

inserção social dos indivíduos, a desinstitucionalização e a intensificação da atenção extra-

hospitalar. 

Neste contexto, a Atenção Básica a Saúde (ABS) se insere conjuntamente com a Rede de 

Atenção Psicossocial, para prestar a esse grupo um cuidado voltado para o território, com o 

intuito de proporcionar uma ruptura com o modelo tradicional manicomial, levando a uma 

maior interação social. Porém, a articulação entre a ABS e a Saúde Mental se desenvolve de 

maneira complexa. Além das dificuldades apresentadas pelos profissionais de saúde em 

oferecer um cuidado de qualidade para essa clientela, quando os pacientes estão inseridos em 

sua cultura, no local onde moram, mais as ações se tornam complexas.  
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Durante os últimos anos, a rede de atenção a saúde mental desenvolveu dispositivos e 

estratégias que visam à prevenção e promoção da saúde, o tratamento e a redução de danos, 

proporcionando uma resposta eficiente e adequada a questão do uso abusivo de álcool e outras 

drogas (BRASIL, 2011).  

O uso indiscriminado de AD acarreta aos indivíduos implicações sociais, psicológicas e 

políticas, sendo este tema associado, constantemente, a criminalidade e a violência. Parte 

destes pacientes inicia o uso de forma precoce, principalmente em se tratando de substancias 

alcoólicas, uma vez que seu uso pode ser considerado um “produto da cultura nacional”, 

utilizado como “escape para os “mal-estares” da vida e também como um artifício para a 

construção de laços entre os indivíduos”.  

Os indivíduos em uso abusivo de AD se encontram em diferentes contextos de vida, 

diferentes classes sociais e diferentes formas de se vincular a droga. Devido a este fato as 

intervenções no âmbito da saúde se tornam complexas. Além deste fato, o aumento 

significativo de usuários de drogas, tem acarretado para os profissionais da saúde dificuldades 

em relação à assistência prestada, pois, muitas vezes, eles tentam resolver essa questão de 

modo simples (dando lições de moral e solicitando a abstinência da droga) algo que é 

extremamente complexo e que por isso precisa de estratégias que não se restrinjam as ações 

convencionais do setor da saúde. 

Mesmo com o número crescente de indivíduos que fazem uso abusivo de substâncias 

psicoativas e com a criação de políticas públicas sobre drogas, em 2004, consonantes com os 

princípios do Sistema Único de Saúde do país, as universidades não conseguiram trazer essa 

realidade para o seu ambiente em formação. Este fato se deve ao pilar tradicional e imutável 

que os cursos da saúde ergueram, pautados no modelo curativista tradicional, biologicista; e 

ao fato desta temática, por muito tempo, ter sido tratada como uma questão de justiça ou 

segurança pública. 

É de extrema importância a reformulação nos cursos de graduação na área da saúde, ou 

seja, desenvolver disciplinas que sejam mais consonantes com os problemas relacionados ao 

uso abusivo de álcool e outras drogas, para que assim, a assistência prestada a essa clientela 

tenha efeitos interessantes, a partir do estabelecimento de vínculos e a diminuição dos danos e 

dos riscos sociais causados pelo consumo abusivo de drogas.  
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1.2 MOTIVAÇÃO 

 

O meu primeiro contato com a área de Saúde Mental (SM), em especial o campo de álcool 

e outras drogas, foi através do Programa de Saúde pelo Trabalho para a Saúde Mental (PET)- 

Álcool e outras drogas, no CAPS-Ad Alameda. Neste local pude me deparar com dúvidas que 

aguçaram a minha curiosidade sobre o tema das Toxicodependências. 

Na pesquisa intitulada: “O acompanhamento de adolescentes usuários de drogas: entre os 

cuidados em saúde mental e do Programa Médico de Família no município de Niterói”, 

observei grandes dificuldades, por parte dos profissionais da Saúde, em especial da ABS, em 

produzir acesso aos cuidados para os adolescentes usuários de drogas que vivem nas 

comunidades onde há presença do tráfico de drogas.  

Quando os profissionais tratam os mesmos com indiferença e preconceito, sérios 

problemas podem ser gerados na melhora do quadro do paciente, uma vez que estes 

dificilmente retornarão a unidade para o início ou continuidade do tratamento e diminuição 

dos prejuízos relacionados ao uso. Por esses motivos, supracitados, foi escolhido o tema do 

uso abusivo de drogas, e em especial a inserção desses pacientes na área da ABS. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

Este estudo pretende contribuir para melhora na qualidade da assistência prestada aos 

clientes em uso de álcool e outras drogas na área da saúde nomeada de Atenção Primária à 

Saúde (APS).  

Com o crescimento dos estudos na área das toxicodependências, o profissional da área da 

saúde, precisa estar preparado para os avanços neste setor, com isso, as pesquisas, nesta área, 

mostram-se de fundamental relevância. O aumento da procura dos usuários de drogas pelos 

serviços de saúde mostra, também, a importância do profissional de saúde estar capacitado e 

preparado para a assistência a essa clientela, com isso, é preciso repensar o ensino e a prática 

nos cursos de saúde, baseados no modelo tradicional biologicista. É importante destacar o 

aumento da inclusão de estratégias de acolhimento e acompanhamento dos usuários de drogas 
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na ABS, mas especificamente, nos Módulos de Saúde da Família, evidenciando a importância 

de discussões como estas.   

 

1.4 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

• Como os profissionais de saúde do Programa Médico de Família (PMF) acolhem e 

acompanham os usuários de drogas? 

•  Os profissionais de saúde estão preparados para acolher o paciente em uso de álcool e 

outras drogas no PMF?; 

• Os conteúdos apresentados pelos cursos da área saúde conseguem favorecer um cuidado 

de qualidade e consonante com as Políticas Públicas de drogas no país aos pacientes em 

uso abusivo de álcool e outras drogas? 

 

1.5 OBJETO  

 

Atenção ao usuário de álcool e outras drogas na Atenção Básica de Saúde. 

 

1.6 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar se há e como se dá o acolhimento a pacientes em uso abusivo de álcool e outras 

drogas no PMF. 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Conhecer o que os profissionais do PMF compreendem como uso abusivo de álcool e 

outras drogas. 

• Identificar os desafios/impasses relacionados ao acolhimento a pacientes em uso abusivo 

de álcool e outras drogas no PMF.  
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Revisão de Literatura 
“Se queremos progredir, não devemos repetir a história,  

mas fazer uma história nova”.(Mahatma Gandhi). 
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2.1 O MOVIMENTO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

O campo da SM vem se modificando com o passar do tempo e grande parte da atenção 

prestada hoje, para os indivíduos com algum tipo de transtorno mental, é consequência de 

todo o contexto histórico envolvido com a loucura. Ao longo dos tempos a loucura foi 

descrita de diversas formas: obsessão, sinônimo de pureza, transgressão da moral, e todas 

essas designações traçaram, para esses indivíduos, estigmas que perduram até a atualidade. 

O estigma ao paciente psiquiátrico pode ser considerado uma cicatriz que persegue a SM. 

Por muitos anos o doente psiquiátrico foi visto, perante a sociedade, como um indivíduo cuja 

subjetividade era desconsiderada, sendo segregado e “rotulado” como alienado e violento.  

Goffman afirma que (2004, p. 6):  

 
Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem um 
atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa categoria em que 
pudesse ser incluído, sendo, até, de uma espécie menos desejável num caso extremo, 
uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de considerá-lo 
criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal 
característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito 
grande [...] e constitui uma discrepância específica entre a identidade social virtual e 
a identidade social real (GOFFMAN, 2004, p. 6).  

 
O estigma é algo que marca a vida do indivíduo, mostrando uma desvantagem do 

sujeito em relação ao outro. Para o estigmatizado a sociedade impõe a perda de sua identidade 

e determina uma imagem deteriorada do sujeito. A sociedade como resposta, rompe qualquer 

tipo de aproximação ou vínculo com os “loucos”.  

Essa marca histórica gera uma aversão dos profissionais aos pacientes psiquiátricos, 

dificultando uma assistência de qualidade aos usuários e, consequente, construção de vínculo. 

Em relação aos pacientes que fazem uso de álcool e outras drogas a violência, o tráfico e a 

dificuldade de adesão ao tratamento intensificam essa aproximação entre profissionais e 

pacientes. 

A loucura sempre foi descrita, ao longo da civilização antiga, seja ela como fenômeno 

religioso ou mitológico (ALVES et al. 2009). Em meados do século XVIII vê-se o louco 

como uma figura errante, que andava sem rumo, só, expulsos de cidades, uma vez que a 

presença dele poderia acarretar desordem social (FOUCAUT, 1978). Durante a Idade Clássica 
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viram no enclausuramento uma solução, baseado em uma prática de proteger e vigiar, não 

sendo visto como forma de tratamento ou medicalização. Os loucos eram internados em 

hospitais gerais e santas casas de misericórdia, como uma espécie de hospedaria, onde se 

encontravam: pobres, velhos, libertinos, religiosos infratores, os insanos perigosos, prostituta, 

ou seja, todos aqueles que ameaçavam, de alguma forma, a ordem social (AMARANTE, 

1995).  

Foucault (1978) ao estudar a história da loucura na idade clássica, mostrou que a 

psiquiatria, nas práticas institucionais, não libertou o louco por conhecer a loucura, mas sim 

por ter radicalizado a dominação sobre ele.  

Na idade média, a loucura era expressa como algo no campo das “forças naturais”, um 

misto de “pureza” com terror (ALVES et al. 2009). Com a expansão do Racionalismo a 

loucura deixa de ser vista como algo da natureza do divino, assumindo a forma de um estado 

de desrazão, sendo o louco “aquele que transgride e ignora a moral racional” (ALVES et al. 

2009, p. 86). Nesta mesma época questionava-se o relacionamento da loucura com o mal, a 

moral e a vontade. Vista aquela como “liberdade que se abate sobre as formas monstruosas da 

animalidade” (FOUCAULT, 1978, p. 178). 

A partir do século XVIII a loucura toma um caráter mais científico, quando Philippe 

Pinel, em 1793, diretor do asilo Bicêtre, define um status social para a problemática, 

vinculando a loucura com o saber médico. Pinel, em sua obra, Traité médico-philosophique 

sur l’aliénation mentale ou La manie, definiu o conceito de alienação mental e consolidou a 

prática sistemática do internamento da loucura (AMARANTE, 2003). 

Segundo Amarante (2003) Pinel admite que o isolamento é fundamental para os 

alienados, como forma de executar “regulamentos de polícia interna”, e, com isso, observa e 

descreve a sucessão dos sintomas apresentados, organizando o espaço asilar e a divisão 

objetiva das diversas formas de loucura. 

 
Assim se estabelece a função muito curiosa do hospital [...]: lugar de diagnóstico e 
de classificação, retângulo botânico onde as espécies de doenças são divididas em 
compartimentos cuja disposição lembra uma vasta horta. Mas também espaço 
fechado para um confronto, lugar de uma disputa, campo institucional onde se trata 
de vitória e submissão (FOUCAULT, 1998, p. 122). 
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Segundo Alves et al. (2009) o louco, agora como “doente mental”, passa a ter 

assistência médica e terapêutica, entretanto o foi extirpado o espaço e convívio social, 

perdendo, com isso, todo o seu direito como sujeito, igual aos demais cidadãos. O asilo deixa 

de ser um local onde o louco espera pela morte e passa a ser um lugar onde ele é observado, 

classificado, controlado e normalizado. A loucura é então desvinculada ao desatino, e 

transformada em objeto para um novo campo do saber: a psiquiatria (ROCHA, 1994). “Se é 

possível afirmar que com Pinel o louco é libertado das correntes e dos porões, pode-se 

também dizer que este não é libertado do hospício” (ALVES et al. 2009, p. 88). 

A partir daí, torna-se necessário superar o modelo de institucionalização criado por 

Pinel, ou seja, inventar estratégias que estabeleçam, na comunidade e nas relações familiares, 

uma desconstrução de dispositivos totalitários e excludentes.  

Franco Basaglia, na década de 60, dá início ao movimento de desinstitucionalização 

fazendo uma crítica maciça ao paradigma psiquiátrico tradicional e institucional, afirmando a 

urgência de revisão das relações familiares e sociais. Basaglia cria a psiquiatria democrática 

Italiana, trazendo à tona os dispositivos terapêuticos e a ele relacionados (AMARANTE, 

2003). Basaglia explicava que “a psiquiatria sempre colocou o homem entre parênteses e se 

preocupou com a doença” (AMARANTE, 1995, p. 55), mas na verdade a doença é que 

deveria ser colocada entre parênteses, dando lugar a todo o aspecto comportamental e social 

do sujeito. Esta ação não significou a negação da doença já existente, mas sim uma 

“repressão” a explicação criada pela psiquiatria (AMARANTE, 2003). 

As idéias criadas e desenvolvidas por Basaglia na Itália influenciaram, fortemente, 

outros países, dentre eles o Brasil. Todo o contexto histórico em que se insere a loucura no 

país é decorrente dos processos de construção e desconstrução da mesma em outros lugares 

do mundo.  

 

2.1.1 A loucura e o Brasil: o contexto histórico e a reprodução da trajetória mundial

A trajetória da Reforma Psiquiátrica no Brasil veio, ao longo dos anos, andando 

paralelamente ao contexto histórico mundial envolvido com a loucura, culminando na criação 
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de dispositivos que visam a desinstitucionalização e a inclusão social e familiar dos 

indivíduos com algum tipo de transtorno mental.  

No início do século XIX, no Brasil, os loucos que, de alguma forma, perturbavam a 

ordem pública eram internados junto aos mendigos, órfãos, desempregados em porões das 

Santas Casas de Misericórdias, vivendo em situações precárias (ROCHA, 1994). 

A partir do século XX há uma reformulação nos estabelecimentos responsáveis pelo 

cuidado aos loucos, conferindo um caráter científico para o tratamento da loucura no país. A 

criação do Hospício de Alienados Pedro II, foi considerado um marco inaugural para a 

psiquiatria no Brasil, atendendo aos problemas relacionados ao louco na sociedade, ao projeto 

normatizador dos médicos e, por fim, organizando o espaço para a assistência aos alienados 

(ROCHA, 1994). 

 
Em 1930, os médicos, para solucionar o problema dos alienados abandonados à sua 
sorte pelas ruas da cidade, ou internados indevidamente no Hospital Santa Casa, 
lançam o lema “aos loucos o hospício”, que obtém êxito com decreto de 18 de julho 
de 1841, ato da maioridade do Imperador, criando o Hospício de Alienados Pedro II, 
na praia vermelha, no Rio de Janeiro (YASUI, 2010, p. 26). 

 
O Hospital de Alienados Pedro II, em decorrência de super lotação e da opressão 

impostas para os doentes mentais, entra em crise, sendo necessárias medidas que solucionem 

o extenso problema dos altos custos e da péssima assistência prestada aos loucos no país. 

Teixeira Brandão, então, propõe a criação de uma medida terapêutica mais eficaz: as colônias 

agrícolas, que além de proporcionarem uma ocupação produtiva para os doentes, geravam um 

maior contato deles com a natureza (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 

2006). 

O modelo hospitalocêntrico e excludente visava, inteiramente, a internação 

compulsória dos loucos em hospitais psiquiátricos públicos, caracterizando a assistência 

prestada no país até a década de 60. Com o golpe militar, em 1964, a psiquiatria passa a ser 

vista como uma forma de mercantilização da loucura, “transformando-se em um lucrativo 

negócio” (YASUI, 2010, p. 33). Esta transformação não foi exclusivamente da psiquiatria, a 

saúde como um todo, sofreu grandes prejuízos, a partir da criação do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) e consequente implantação de um modelo médico-previdenciário 

(YASUI, 2010). 
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Os efeitos e a insatisfação da população, decorrentes do novo modelo imposto pela 

ditadura, começou a se fragmentar a partir da década de 70. As longas filas e os péssimos 

atendimentos e salários fizeram emergir movimentos de oposição ao status quo por internos e 

residentes médicos buscando “alianças e articulações com outros movimentos sociais, 

procurando estabelecer estratégias comuns de questionamento e mudança das políticas sociais 

do regime” (LUZ, 1991, p. 83). 

As denúncias de abandono, violência e de maus-tratos que eram submetidos os 

doentes mentais nos hospícios do país culminou em um movimento da reforma: “Não se 

criticavam os pressupostos do asilo e da psiquiatria, mas seus excessos ou desvios” 

(TENÓRIO, 2002, p.32). Então, no final da década de 80, os profissionais de saúde mental, 

juntam-se para impulsionar o movimento social “por uma sociedade sem manicômios”, 

desencadeando um debate acerca da loucura, da psiquiatria e da violação dos direitos 

humanos dentro dos manicômios, favorecendo a implantação de serviços substitutivos e a 

criação de novos modelos assistenciais (AMARANTE, 1995).   

A criação das novas políticas de saúde no Brasil teve um marco político e teórico na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986. Neste contexto o Movimento da Reforma 

Sanitária é consolidado, no qual a participação da população e o acesso da mesma aos 

serviços de saúde se tornam substanciais.  

Tais ações culminaram o Governo, em 1988, a promulgar a Constituição Federal, que 

em seu artigo 196, define a saúde como “direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem [...] o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). A partir daí, 

em 1990, é aprovada a Lei 8.080, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, a qual institui o 

Sistema Único de Saúde (SUS) que “preconiza a criação de uma rede pública e/ou conveniada 

- de caráter complementar - de serviços de saúde, tendo em vista a atenção integral à 

população nos níveis de prevenção, promoção e reabilitação” (ALVES et al., 2009, p. 93). 

Nesta mesma época é realizada a 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental (1987) 

traçando, juntamente com as idéias propostas pela 8ª CNS, um novo olhar para se tratar a 

loucura, com prioridade para o atendimento extra-hospitalar e a diminuição do número de 

leitos psiquiátricos.  
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Mesmo com a criação de estratégias que visavam a desinstitucionalização e o 

atendimento de qualidade e igualitário para os pacientes com algum tipo de transtorno mental, 

ainda havia um tenebroso abismo entre as propostas e intenções das políticas públicas e o que 

realmente era possível no dia-a-dia do cuidado aos “loucos”.  

Neste contexto são criadas reformas no plano político, econômico e social, através de 

uma intensa produção teórica e de novas estratégias assistenciais. Essas mudanças tinham o 

intuito de construir uma assistência fundamentada na produção de vida e de subjetividades, no 

restabelecimento das relações afetivas e sociais (FIGUEIREDO, 2006). 

Com isso o Ministério da Saúde promulga as portarias 224/91 e 189/02 (BRASIL, 

1992 e 2002a), mostrando o intenso fluxo de ações de reformulação legislativa no campo da 

saúde mental, transformando as estratégias hospitalocêntricas por pouco eficazes para a 

criação de serviços extra-hospitalares. 

A partir de estratégias pioneiras de dois serviços, um em São Paulo (1987), o Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS) Prof. Luis da Rocha Cerqueira, e o outro em Santos (1989), 

o Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS), o cuidado em saúde mental passa a ser mais 

voltado para o território e para a inclusão destes indivíduos na sociedade e nas relações 

familiares, com a finalidade de proporcionar a essa clientela uma assistência com “maior 

resolutividade”. 

O movimento da luta antimanicomial propõe uma critica maciça ao antigo modelo 

excludente, violento e hospitalocêntrico, favorecendo a construção de práticas que levem em 

consideração a o aspecto profissional, resgate as relações dos direitos humanos dos sujeitos 

envolvidos e a inclusão deste indivíduo na sociedade (GRUNPETER; COSTA; MUSTAFÁ, 

2007). Neste sentido a relação social passa a ser o principal objetivo da Reforma Psiquiátrica, 

criando meios que favoreçam os pacientes que sofrem de algum tipo de transtorno psíquico, 

utilizando como estratégia um ambiente favorável e com um “suporte necessário”. 

Yasui (2010, p.71) deixa claro, quando fala que os movimentos sociais não devem 

apenas negar a estrutura manicomial, mas sim “produzir e inventar espaços de encontro para a 

problematização do cotidiano, para a formação de novas questões; espaços para produção de 

rupturas, para radicalização das contradições; espaços para a afirmação da vida.” 
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A criação da Lei 10.216 de 6 de abril de, foi um marco para o desenvolvimento da 

Reforma Psiquiátrica no país.  

A lei 10.216/01 é composta por 13 artigos (BRASIL, 2001a), dentre eles: 

• Artigo 1º - que apresenta os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno 

mental. 

• Artigo 2º - que define os atendimentos em saúde mental. 

• Artigo 3º - que estabelece a responsabilidade do Estado e a criação de política de saúde 

mental. 

• Artigo 4º - que apresenta a internação como última estratégia, e apenas utilizada quando 

os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

 

2.1.2 O CAPS e o cuidado voltado para o território 

 

Com a regulamentação da lei 10.216/01 que define princípios fundamentais para a 

atenção em saúde mental, como o atendimento extra-hospitalar e a proteção à pessoa 

portadora de transtorno mental, além da criação de serviços que estabeleçam um cuidado 

voltado para o território e a inclusão desses indivíduos nas relações sociais, que são 

imprescindíveis e eficazes para o cuidado a essa clientela. 

Com base na lei 10.216/01 o Governo Federal cria então a Portaria n.o  336/GM, de 19 

de fevereiro de 2002, que define a criação da modalidade de serviços CAPS I, CAPS II, 

CAPS III, CAPSi II e CAPSad II, crescentes em nível de complexidade e abrangência 

populacional, além disso, define que os CAPS deverão organizar-se em serviços ambulatoriais 

de atenção diária e que os CAPSs só poderão funcionar em área física específica e 

independente de qualquer estrutura hospitalar segundo a lógica do território (BRASIL, 

2002b). 

Com isso, regulamenta a criação de CAPSs voltados para a clientela em uso de álcool 

e drogas o CAPS ad “[...] Serviço de atenção psicossocial para atendimento de pacientes com 

transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas [...]” (BRASIL, 

2002b) 
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Os CAPS fundamentam-se na idéia de que o tratamento a pacientes com transtornos 

mentais exige uma terapêutica em serviços de maior complexidade. Segundo Alves et. Al. 

(2009) este dispositivo também ocupa um papel essencial na organização da demanda e da 

rede de cuidados em seu território e é fundamental para regular a entrada de pacientes na rede 

e coordenar os serviços de saúde mental. As ações, também, devem incluir os familiares, com 

intuito de (re)inserir esses pacientes na sociedade. Igualmente, mostra-se imprescindível, 

nestes serviços, a construção de vínculos entre profissionais e pacientes que, segundo Souza 

(2004, p. 63), “[...] está atrelado a outros conceitos, como o da continuidade, 

responsabilização, acolhimento e acessibilidade.” 

A configuração de uma equipe multiprofissional, composta por médico psiquiatra, 

psicólogo, enfermeiro, e outros profissionais de nível superior e médio, mostra-se amplamente 

eficaz para o tratamento e acompanhamento a esses pacientes, buscando-se uma assistência 

integral e personalizada, respeitando a história de vida de cada pessoa (ALVES et. al. 2009). 

Yasui (2010, p. 110) sintetiza, através de um quadro, elementos essenciais para 

compreender as peculiaridades do modelo psiquiátrico tradicional em comparação ao novo 

modelo de atenção psicossocial: 

 

 Modelo psiquiátrico Atenção psicossocial/Novo 

modelo assistencial 

Objeto Simples doença mental Complexo existência-

sofrimento 

Pressuposto teórico-

conceitual 

Campo das neurociências Campo transdisciplinar 

Estratégia de intervenção Isolamento e 

predominantemente 

biológica 

Predominância da 

diversidade e da invenção 

Agente do cuidado Médico Coletivos 

Lugar do cuidado Hospitalização Rede e intersetorialidade 

Prática social Exclusão/violência Inclusão e solidariedade 
Quadro I – Principais características do modelo psiquiátrico e da atenção psicossocial. Fonte: Yasui, 2010 
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O CAPS pode ser considerado estratégia de quebra significativa com modelo 

tradicional manicomial, porém mostra-se importante olhar as fragilidades decorrentes desse 

novo dispositivo estratégico. Segundo Lancetti (2006) as ações no campo da saúde mental 

possuem uma característica de “pirâmide invertida”, ou seja, quanto mais operadas no 

território, onde os indivíduos estã,o inseridos em suas culturas, mais as ações se desenrolam 

de maneira complexa.  

Mostra-se imprescindível não pensar o CAPS como única estratégia para o cuidado a 

clientela com transtornos mentais: “O CAPS é meio, é caminho, não fim” (YASUI, 2010, p. 

115). Este cuidado deve operar no território através de outras ferramentas que proporcionem 

uma assistência de qualidade e inseridas no contexto social e familiar de cada indivíduo. Para 

isso, precisa-se tecer uma ampla rede de alianças que inclui segmentos sociais e serviços 

específicos, para que assim as ações se mostrem mais efetivas.  

 

2.2 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: a (re)organização da rede de assistência à saúde 

 

As discussões sobre Atenção Primária a Saúde (APS) foram intensificadas na 

Conferência de Alma Ata (realizada na então União Soviética, em 1978), organizada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), onde a APS foi, então, reconhecida como parte essencial do sistema de saúde. 

Os serviços de saúde do Brasil, nesta época, se encontravam com grandes falhas e 

insuficiente para atender a atual demanda. Transcorrendo nesta discussão, a Reforma Sanitária 

brasileira ganhava força sendo, a próxima década, marcada por grandes transformações sob o 

ponto de vista político e social.  

As mudanças incididas na década de 80 culminaram na criação da atual Constituição 

Federal, que em seu artigo 196, faz referencia a saúde como “[...]direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

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

promoção, proteção e recuperação.”(BRASIL, 1988).  
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A partir daí o SUS é criado, em 1990, preconizando a consolidação de uma rede 

pública de saúde, visando à atenção integral à população em todos os níveis assistências 

(primário, secundário e terciário). 

A lei nº 8.080, lei de regulamentação do SUS, em seu Art. 2º - § 1º (BRASIL, 1990) 

faz referência ao dever do Estado de garantir saúde, além de estabelecer condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação.  

A Carta de Alma Ata, em 1978, define a APS como:  

 
 [...]cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, 
cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance 
de todos os indivíduos e famílias da comunidade, mediante a sua plena participação, 
e a um custo que a comunidade e o país possa manter em cada fase do seu 
desenvolvimento, com o espírito de autoconfiança e autodeterminação. Fazem parte 
integrante do sistema de saúde do país e representam o primeiro nível de contacto 
com dos indivíduos, da família e da comunidade, com o sistema nacional de saúde, 
devendo ser levados o mais próximo possível dos lugares onde as pessoas vivem e 
trabalham, e constituem o primeiro elemento de um processo continuado de 
assistência à saúde ( (OMS, 1978). 
 

Com isso, a APS foi ganhando ampla divulgação, sendo disseminada como alicerce 

para reformar e organizar os sistemas nacionais de saúde e, também, como principal estratégia 

para alcançar a meta estabelecida pela Assembleia Mundial de Saúde, em 1977: promover 

saúde para todos. Apesar das grandes mudanças ocorridas no mundo desde seu surgimento, a 

discussão sobre APS mantém-se em pauta, como tema essencial no que se refere à 

organização dos sistemas de saúde (SOUZA, 2004). 

No Brasil, alguns autores definem as peculiaridades entre ABS e APS, ou seja, não 

trabalham os dois conceitos como sinônimos. Nesta pesquisa não colocaremos essa discussão 

em pauta, trabalharemos esses dois conceitos como semelhantes.  

Segundo Brasil (1998, p. 10), a ABS pode ser definida como “um conjunto de ações, 

de caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, 

voltadas para a promoção da saúde, a prevenção dos agravos, o tratamento e a reabilitação”. 

Neste contexto o sujeito é visto em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na 

inserção sócio-cultural, com a finalidade de buscar a promoção de sua saúde, a prevenção e 
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tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam afetar suas 

possibilidades de viver de modo saudável (BRASIL, 1998). 

Segundo Brasil (2009), a APS é definida como o primeiro contato dentro do Sistema 

de Saúde, tendo como ferramenta primordial à continuidade e integralidade da atenção, além 

de representar a coordenação da assistência, a atenção centrada na família, a orientação e a 

participação comunitária.  

 
Para que a APS possa ser entendida como uma estratégia para organizar o sistema de 
saúde, este sistema deve estar baseado em alguns princípios estratégicos simples: 
serviços acessíveis, relevantes às necessidades de saúde; funcionalmente integrados 
(coordenação); baseados na participação da comunidade, custo-efetivos, e 
caracterizados por colaboração intersetorial (BRASIL, 2007, p. 34).  

 
A ABS torna-se um objeto de constante discussão nos últimos anos, sendo este a 

principal estratégia para reorganização da rede de assistência a saúde que, então, se 

estabelecia precária e desestruturada. Nesse processo as modalidades de ABS centradas na 

Medicina da Família, tendo como foco a atenção na família e seu espaço singular, que é o 

domicílio, se mostram como principal ferramenta para consolidação ABS. 

Assim, o Pacto pela vida em Defesa do SUS e de Gestão (BRASIL, 2006, p. 11), 

propõe como um dos objetivos para o fortalecimento da ABS: “Assumir a Estratégia de Saúde 

da Família como prioritária para o fortalecimento da atenção básica, devendo seu 

desenvolvimento considerar as diferenças loco-regionais”. 

 

2.2.1 

A operacionalização da ESF ocorre por meio da definição territorial da clientela, a 

noção da família como foco da assistência, o trabalho em equipe interdisciplinar e 

multiprofissional e o vínculo entre os profissionais e as famílias assistidas (COSTA; 

Estratégia Saúde da Família (ESF)  

 

Com a crise estrutural no setor público de saúde e a fragilidade apresentada tanto na 

eficiência como na eficácia do antigo modelo de atenção e também na gestão das políticas 

sociais, a Saúde da Família pode ser considerada uma das principais estratégias, propostas 

pelo Ministério da Saúde, para reorientar o modelo assistencial do SUS a partir da ABS 

(BRASIL, 1997).  



 

29 

 

 

CARBONE, 2009). Com isso a família passe a ser o objeto constante de atenção, entendida a 

partir do ambiente onde vive (BRASIL, 1997).  

Segundo esse mesmo autor, mais que uma delimitação geográfica, são nesses espaços 

que se constroem as “relações intra e extrafamiliares” e onde se amplia as ação pela melhoria 

das condições de vida, permitindo, ainda, uma compreensão abrangente do processo 

saúde/doença e, portanto, da necessidade de intervenções de maior impacto e significação 

social.   

A ESF incorpora os princípios do SUS e se estrutura a partir da Unidade de Saúde da 

Família (USF) que, segundo Brasil (2001), pode ser definida como uma unidade pública de 

saúde, composta por uma equipe multiprofissional que assume a responsabilidade por 

determinada população adscrita. O Pacto pela vida em Defesa do SUS e de Gestão (BRASIL, 

2006, p. 11), propõe, em um dos seus objetivos, para o fortalecimento da ABS: “Garantir a 

infra-estrutura necessária ao funcionamento das UBS, dotando-as de recursos materiais, 

equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para esses serviços”.   

As USFs se amparam em princípios que orientam as ações das equipes, sendo eles 

(BRASIL, 2001): 

• Territorialização e adscrição da clientela: a USF trabalha com território de abrangência 

definido, sendo responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população nesta 

área; 

• Integralidade e Hierarquização: a USF está inserida no primeiro nível de atenção a saúde, 

devendo estar vinculado a toda a rede de assistência, ou seja, todos os níveis de 

assistência (primário, secundário e terciário) devem estar interligados, de forma que se 

garanta atenção integral aos indivíduos e famílias, sendo assegurado o mecanismo de 

referência e a contra-referência, sempre que for requerida maior complexidade 

tecnológica para a resolução de situações ou problemas na Atenção Básica; 

• Equipe Multiprofissional: composta por, no mínimo, um médico generalista, um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde 

(ACS). Além desses, odontólogos, assistentes sociais e psicólogos poderão fazer parte 

das equipes ou formar equipes de apoio, de acordo com as necessidades locais. A USF 
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pode atuar com uma ou mais equipes, dependendo da concentração de famílias no 

território adscrito;  

• Caráter substitutivo: faz referência a substituição das práticas clássicas de assistência por 

um novo processo de trabalho, centrado na vigilância à saúde. 

 

A ESF conta ainda como uma estratégia de cuidado que visa produzir saúde, o 

matriciamento ou apoio matricial, através de um processo de construção compartilhada entre 

duas equipes, criando uma proposta de intervenção pedagógica-terapêutica (BRASIL, 2011). 

“A dimensão assistencial é aquela que vai produzir ação clínica direta com os usuários, e a 

ação técnico-pedagógica vai produzir ação de apoio educativo com e para a equipe” 

(BRASIL, 2009, p. 12). O apoio matricial 1 será composto por um conjunto de profissionais 

que não têm relação direta e cotidiana com o usuário, mas cujo objetivo será de proporcionar 

um suporte as equipes de referência (equipes de SF) (BRASIL, 2009). 

A ESF tem sido considerada, pelo Ministério da Saúde, como a principal ferramenta 

para reestruturação e reorganização da ABS, buscando o acompanhamento permanente dos 

indivíduos e a família, observando todo o contexto social e o território envolvidos no processo 

saúde-doença. 

A implantação da ESF em todo território Nacional, foi influenciada tanto pelo 

Programa Médico de Família, em Niterói/RJ (1992) quanto pelo Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), na região Nordeste. Essas experiências exitosas 

influenciaram para a mudança do modelo de atenção vigente e, também, para proporcionar 

assistência integral à saúde da população, com ênfase nas ações de prevenção e promoção.  

 
2.2.2 

O município de Niterói (RJ), nas décadas de 80 e 90, passou por duas grandes 

epidemias: de Dengue e de Meningite (1991), que favoreceram “o intercâmbio técnico-

Programa Médico De Família (PMF): uma estratégia pioneira. 

 

                                                           
1No Programa Médico de Família, em Niterói, os profissionais definem apoio matricial como supervisão de 
equipe, onde os profissionais da rede e supervisores discutem os casos pertinentes. É importante destacar que a 
supervisão de equipe se apresenta com algumas peculiaridades em relação ao apoio Matricial, porém, no 
presente estudo discutiremos, apenas, as similaridades entre as duas estratégias.  
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científico que originou o reexame da atenção primária à saúde em Niterói e a elaboração do 

Projeto médico de família” (TEIXEIRA; MONTEIRO; MIRANDA, 1999, p. 149).  Estes 

fatos propiciaram as mudanças ocorridas no antigo modelo de assistência, voltado para a 

atenção hospitalocêntrica e médico-centrada.  

O município, tradicional reduto do Movimento Municipalista Brasileiro, utilizou como 

base para construção e implementação do seu modelo de medicina familiar o modelo 

desenvolvido em Cuba. Considerou-se que a proposta em questão seria compatível com o 

processo de municipalização das unidades de saúde, antes a cargo da União e do Estado 

(HÜBNER; FRANCO, 2007).  

A proposta de Niterói acabou servindo de modelo para outros projetos de saúde da 

família, inicialmente no estado do Rio de Janeiro e, em seguida, para vários municípios do 

país. Quando o Ministério da Saúde adotou o Programa de Saúde da Família como estratégia 

nacional, contou com a participação constante da equipe coordenadora de Niterói, entre 

outras, com o objetivo de construir um novo modelo de atenção. (HÜBNER; FRANCO, 

2007).  

O PMF/Niterói conta com objetivo geral (modificar o perfil de morbimortalidade da 

população com destaque na atenção primária a saúde) e com objetivos específicos, são eles 

(PMN/FMS, 1994): 

 
[...]garantir atenção integral, enxergando o indivíduo como um todo; desenvolver as 
ações de saúde integrando as ações de promoção, prevenção, assistência e 
recuperação;  garantir atenção contínua, desde o acompanhamento dos usuários ao 
longo de sua vida até o acesso aos demais níveis do sistema de saúde por meio de 
uma rede de referência e contra-referência; e, por fim, propiciar ações intersetoriais 
para a melhora dos níveis de saúde de uma comunidade (PMN/FMS, 1994). 
 

 
É importante destacar que o PMF pode ser considerado uma modalidade de ABS 

dentro do município de Niterói. Segundo Sá (2003) a rede básica do município conta ainda 

com: 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 6 Policlínicas Comunitárias.  
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2.2.3 A Intersecção entre Atenção Básica e Saúde Mental

• Participação na construção da rede de saúde mental do município, através da presença 

nos diversos fóruns relacionados a essa temática; 

  

 

O Ministério da Saúde estimulou, nos últimos anos, a inclusão, nas políticas de 

expansão da ABS, diretrizes que remetessem a dimensão subjetiva dos usuários com 

problemas mais graves de saúde mental. Essas diretrizes têm ressaltado a formação das 

equipes da ABS e o apoio matricial de profissionais de saúde mental junto a essas equipes 

(BRASIL, 2007).  

Segundo Brasil (2007), em 2005, os indicadores de saúde mental passaram a fazer 

parte dos indicadores da ABS. No próximo ano, foram incluídos parâmetros para ações de 

saúde mental na ABS (diretrizes para a Programação Pactuada e Integrada da Assistência à 

Saúde, publicados na Portaria MS/GM n.º 1.097, de 22 de maio de 2006), intensificando os 

esforços de garantir o acesso da população, em especial nos pequenos municípios brasileiros, 

à atenção em saúde mental. 

Lancetti (2006) define a assistência ao pacientes com transtorno mental na forma de 

complexidade invertida:  
 
Na Saúde Mental a pirâmide é inversa: quando o paciente está internado em hospital 
psiquiátrico, quando está contido a situação se torna menos complexa e quando mais 
se opera no território, no local onde as pessoas moram e nas culturas em que as 
pessoas existem, quando há que conectar recursos que a comunidade tem ou se 
deparar com a desconexão de diversas políticas públicas, quando se encontram 
pessoas em prisão domiciliar ou que não procuram ajuda e estão em risco de morte, 
quando mais se transita pelo território a complexidade aumenta(LANCETTI, 2006). 
 

O processo de intersecção entre SM e APS tem sido norteado pelo apoio matricial. Os 

profissionais matriciadores são: psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 

fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiros de saúde mental. Isso torna o apoio matricial 

um processo de trabalho interdisciplinar (BRASIL, 2011).  

É importante destacar que no município de Niterói essa estratégia de cuidado se dá 

através das supervisões de equipes. São atribuições específicas do supervisor de saúde mental, 

no PMF/Niterói:  
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• Identificar e monitorar, junto às equipes da ABS, os indivíduos portadores de transtornos 

mentais; 

• Participar da construção coletiva dos projetos terapêuticos dos indivíduos portadores de 

transtornos mentais cadastrados e acompanhados pelo PMF, através da participação em 

discussões clínicas sobre esses casos nos diversos serviços que assistem a esses 

indivíduos; 

• Participar da construção de indicadores (quantitativos e qualitativos) em saúde mental 

para o PMF; 

• Facilitar a inclusão dos indivíduos portadores de transtornos mentais na rede assistencial, 

em seus diversos níveis de complexidade (da atenção básica a hospitalar); 

• Estimular e participar da realização de visitas domiciliares para captação dos indivíduos 

portadores de transtornos mentais que ainda não tenham estabelecido vínculo terapêutico 

com nenhum serviço de saúde mental e/ou com o PMF; 

• Estimular o desenvolvimento, nas equipes básicas, de habilidades para melhor prover o 

cuidado com os indivíduos portadores de transtornos mentais e suas famílias, 

contribuindo para melhorar a escuta e permitir a ampliação do olhar das equipes, de 

forma a poderem enxergar além do doente, a complexa rede das relações familiares e 

sociais que contribuem no processo saúde-doença; 

• Trabalhar prevenção e promoção em saúde mental, a partir da criação de grupos 

terapêuticos facilitadores da troca e da convivência na comunidade; 

• Interagir com os demais supervisores do PMF, reforçando a interdisciplinaridade e 

integralidade das ações desenvolvidas junto aos setores e estimulando as trocas de saber; 

• Promover apoio e suporte emocional aos profissionais das equipes básicas, sob sua 

supervisão. 

 

2.3 O USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: a complexidade do problema  

 

Os estudos epidemiológicos sobre o consumo de drogas apontam que este fenômeno 

tem ganhado uma proporsão dimensional na saúde pública. O uso indiscriminado de AD 

acarreta aos indivíduos implicações sociais, psicológicas, políticas e clínicas. A OMS(2002) 
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identificou que o uso de cigarro, álcool e drogas ilícitas está entre os 20 maiores problemas de 

sáude no mundo. Outra questão pertinente é o aumento da procura desses indíduos pelos 

serviços de saúde, sendo consequência da construção de uma rede de saúde mental onde esta 

clientela passou a ser incluída; pelo aumento da visibilidade em relação a essa temática nos 

jornais e na mídia de modo geral; ou pelo uso nocivo de álcool e outras drogas.  

A partir do aumento significativo de indivíduos que faz ou já fez uso de drogas no 

Brasil (principalmente porque entre os usuários de drogas consideramos aqueles que também 

fazem uso indiscriminado de psicotrópicos, algo que vem crescendo vertiginosamente entre a 

população mundial) e do aumento da criminalidade relacionada ao uso abusivo de drogas (em 

consequência do narcotráfico e a dinâmica da ilegalidade relacionada a sua comercialização), 

ao longo dos últimos anos, o Governo Federal cria a Política Nacional de Atenção Integral a 

usuários de álcool e outras Drogas. que visa à atenção integral a esses usuários, com base nos 

princípios doutrinários do SUS, com o intuito de reduzir o consumo, a incidência de 

mortalidade desses usuários e o número de internações em hospitais psiquiátricos 

(principalmente relacionadas ao uso de álcool) e estimular a redução dos danos relacionados 

ao uso abusivo.  

Segundo Brasil (2004, p. 10) essa política tem o objetivo de reorganizar os antigos 

modelos de assistência aos usuários de drogas, promovendo uma "ruptura de uma lógica 

binarizante que separa e detém o problema em fronteiras rigidamente delineadas, e cujo eixo 

principal de entendimento [...] baseia-se na associação drogas/comportamento anti-social 

(álcool) ou criminoso (drogas ilícitas)”. 

Algumas especificidades da Política de Atenção Integral aos usuários de álcool e 

outras drogas ganharam contornos mais claros a partir de 2004 e 2005 (em 2005 se criou uma 

portaria específica para a Redução de Dano) dentro do Movimento de Reforma Psiquiátrica. 

A Lei 10.216 já incluía estes usuários enquanto população que deveria receber os cuidados em 

nível territorial. Contudo, desde a década de 80 já havia um movimento importante no Brasil 

relacionado à Política de Redução de Danos à partir do fato da contaminação dos usuários de 

drogas injetáveis com o vírus do HIV. Ainda que fosse um movimento que ganhou força em 

relação a epidemia da AIDS, já se incluía em sua pauta os cuidados com os usuários de 
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drogas, o que mais tarde fez com que este tipo de estratégia, a Redução de Danos, fosse 

incorporada as diretrizes da Reforma Psiquiátrica para o cuidado desta população. 

 

2.3.1 A Redução de Danos como estratégia de cuidado  

 

A Redução de Danos é definida pela International Harm Reduction Association 

(IHRA) como “um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados 

ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas” 

focando a prevenção aos danos, ao invés da prevenção do uso de drogas (International Harm 

Reduction Association, 2010, p. 1).  

Apesar de controvérsia, a Redução de Danos é regulamentada pela portaria de nº 

1.028, de 1º de janeiro de 2005, que regulamenta “as ações que visam à redução de danos 

sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem 

dependência [...]” (BRASIL, 2005). A seguinte portaria visa direcionar as ações dos 

profissionais a essa clientela, onde o “ideal de abstinência” deixa de ser visto como principal 

forma de tratamento. Apesar de, em alguns casos específicos, reduzir danos significa reduzir o 

consumo, não é este o foco da política proposta pelo Ministério da Saúde.   

Segundo Brasil (2003) os profissionais precisam lidar com as singularidades, 

respeitando as possibilidades e escolhas que são feitas. O acolhimento, sem julgamento, deve 

ser feito, sempre estimulando o engajamento e participação do paciente no seu próprio 

“tratamento”.  

Torna-se importante definir acolhimento como uma estratégia de melhoria das 

relações dos serviços de saúde com os usuários (TESSER; NETO; COMPOS, 2010). 

 
O Acolhimento envolve um interesse, uma postura ética e de cuidado, uma abertura 
humana, empática e respeitosa ao usuário, mas ao mesmo tempo implica avaliação 
de riscos e vulnerabilidades, eleição de prioridades, percepção de necessidades 
clínico-biológicas, epidemiológicas e psicossociais, que precisam ser consideradas. 
Isso permite, em tese, hierarquizar necessidades quanto ao tempo do cuidado 
(diferenciar necessidades mais prementes de menos prementes); distinguir entre 
necessidades desiguais e tratá-las conforme suas características (TESSER; NETO; 
COMPOS, 2010, p. 3619).  
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A RD mudou o plano de articulação, no campo de álcool e drogas, criando novos 

dispositivos de intervenção, ampliando as estratégias de ação. Com isso, a RD vem se 

concretizando como um “novo paradigma”, contrário ao paradigma de abstinência, levando a 

um “novo olhar” sobre o uso abusivo de drogas, um novo plano de articulação entre os 

dispositivos que acolhem e tratam esses pacientes (SOUZA, 2007).  

. 
2.3.2 PEAD E PIEC: uma resposta ao problema 

 

O Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool 

e outras Drogas (PEAD), regulamentado pela portaria de nº 1.190, de 4 de junho de 2009, tem 

como objetivo implementar novas intervenções no território com articulação de diferentes 

redes de atenção. O Plano Emergencial surgiu no Brasil no cenário (que teve seu início por 

volta do ano de 2005) onde se identificou a expansão do uso de crack em todo território 

nacional, uso restrito mais detidamente, até então, aos estados de São Paulo, Bahia e Rio 

Grande do Sul. São finalidades do PEAD: 

  
[...]ampliar o acesso ao tratamento e à prevenção em álcool e outras drogas no 
Sistema Único de Saúde (SUS); diversificar as ações orientadas para a prevenção, 
promoção da saúde, tratamento e redução dos riscos e danos associados ao consumo 
prejudicial de substâncias psicoativas; e construir respostas intersetoriais efetivas, 
\zsensíveis ao ambiente cultural, aos direitos humanos e às peculiaridades da clínica 
do álcool e outras drogas, e capazes de enfrentar, de modo sustentável, a situação de 
vulnerabilidade e exclusão social dos usuários (BRASIL, 2009). 
 

O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas (PIEC), regulamentado 

pelo decreto de nº 7. 179, de 20 de maio de 2010, evidencia a importância da integração e a 

articulação entre políticas de ações de saúde, assistência social, segurança pública, educação, 

direitos humanos, entre outras. E tem como objetivos, entre outros: integrar, articular e 

ampliar as ações direcionadas à prevenção do uso, tratamento e reinserção social de usuários 

de crack e outras drogas, inserindo a família, neste contexto, e a atenção aos públicos 

vulneráveis; ampliar e solidificar as redes de atenção à saúde e de assistência social para 

usuários drogas, por meio da articulação das ações do SUS com as ações do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS); capacitar, de forma continuada, os atores envolvidos nas ações 

voltadas à a esses usuários (BRASIL, 2010).  
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Ambas as estratégias de enfrentamento visam além de uma reestruturação e 

fortalecimento (através de novos investimentos públicos) da linha de cuidado a esses 

pacientes, buscar o combate ao tráfico de drogas no país. Foram destacados, primordialmente, 

3 eixos principais: saúde, assistência social e segurança pública, evidenciando importância da 

intersetorialidade na assistência a essa clientela. Torna-se relevante discutir a necessidade de 

um trabalho intersetorial, ou seja, a tomada de responsabilidade possibilita ampliar o olhar 

acerca do cuidado integral a esses pacientes.  

 

2.3.3 De 

No último ano, em resposta a inclusão de estratégias de Saúde Mental na ABS (um 

outro motivo para se criar os consultórios na rua: potencializar os cuidados de outros agravos 

a saúde relacionados ao consumo abusivo de drogas com esta população e que se encontra  

situação de rua como a hipertensão, as Doenças Sexualmente Transmissíveis, ferimentos por 

Consultório de Rua para Consultório na Rua 

 

O consultório de rua (CR) é considerado uma modalidade de atendimento extramuros, 

com o objetivo de atender os usuários de drogas que vivem em condições de maior 

vulnerabilidade social e afastados da rede de saúde e intersetorial, oferecendo cuidados em 

saúde ao usuário no seu contexto de vida, “adaptados para as especificidades de uma 

população complexa”. Geram acessibilidade à serviços da rede institucionalizada, a 

assistência integral e a promoção de laços sociais para os usuários em situação de exclusão 

social e também busca reduzir danos em diferentes vertentes, favorecendo melhoria da 

qualidade de vida (BRASIL, 2010).   

Segundo Brasil (2010) estas práticas são norteadas pelos princípios que regem o SUS: 

a universalidade de acesso à saúde, ao acolher um segmento populacional em situação de 

exclusão social, o objetivo é intervir inserindo esses usuários na rede e funcionando como 

porta de entrada no sistema de saúde; a integralidade da atenção, através da 

multidisciplinaridade da equipe, podendo acolher as demandas de ordem física, psíquica e 

social dos usuários; equidade, que busca dar prioridade de atenção aos grupos que vivem em 

contextos sócio-econômicos mais desfavoráveis, e por isso, com as piores condições de saúde 

geral. 
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espancamentos e brigas na rua, tuberculose, etc) o governo cria a portaria de nº 122, de 25 de 

janeiro de 2012, que reorganiza a proposta de consultório de rua, sendo denominado agora 

consultório na rua.  

Esta mudança firma o interesse compartilhado entre Coordenação Nacional de Saúde 

Mental, Álcool e outras drogas e o Departamento de Atenção Básica em relação à atenção a 

essa clientela. O que antes era responsabilidade, apenas, das equipes que se detinham 

especificamente aos problemas do consumo abusivo de drogas, agora o consultório na rua é 

definido como uma modalidade de equipe da ABS, o que traz novas estratégias de abordagem 

para esta população incluindo outros cuidados em saúde.  

 A portaria, em questão, em seu Art. 2º faz referência à equipe multiprofissional como 

essencial para o cuidado integral a essa clientela, facilitando as formas de se lidar com os 

diferentes problemas e necessidades de saúde da população de rua.  

 
Art. 2º/ § 2º- As equipes de Consultório na rua desempenharão suas atividades in 
loco, de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, quando necessário, também com as equipes 
dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dos serviços de Urgência e 
Emergência e de outros pontos de atenção, de acordo com a necessidade do usuário 
(BRASIL, 2012).  

 
Ainda que haja uma ampliação e uma implicação da rede intersetorial destinada a esta 

problemática, precisa-se destacar que o dispositivo por excelência para a oferta dos cuidados 

são os CAPSs, principalmente no que se refere ao tratamento que inclui e vai além de cada 

indivíduo usuário de álcool e outras drogas.  

Os CAPSs são responsáveis pelo cuidado da rede, ele trata também dos impasses na 

rede relacionados ao tema de AD através da oferta de suporte técnico e supervisão das 

situações. Vale destacar, também, que os CAPSs surgiram enquanto dispositivo para 

substituição dos manicômios e, portanto, ele precisa cumprir seu papel de enfrentar a 

produção de estigma, produzido pelas práticas manicomiais bem como a todas as outras que 

se assemelham a elas e que ainda existem nas dinâmicas sociais cotidianas. O CAPS trata de 

cada indivíduo assim como também precisa tratar da rede e da cidade enquanto um lugar onde 

se discuti as questões relacionadas ao uso de AD. 
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2.4 FORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

A formação acadêmica na área da saúde, atualmente, caracteriza-se por um formato 

centrado em conteúdos e numa pedagogia de transmissão de conhecimento e desconexão, 

muitas vezes, da realidade prática. O modelo biomédico, com foco na doença, ainda encontra-

se impregnado em algumas formações, como forma de aprendizado.  

Na saúde, o Movimento da Reforma Sanitária, em meados da década de 80, teve um 

importante papel neste contexto, atuando para “explicitar e disseminar a percepção da saúde 

não como contraposição à doença, mas como resultante de uma totalidade da qual é integrante 

e na qual interferem múltiplas dimensões do real, incluindo as esferas biológica, histórica, 

sociológica e tecnológica” (FILHO, 2004, p. 376). 

Segundo Andrade et. al. (2011, p. 75) “quando se fala do conhecimento produzido e 

ensinado na Universidade, onde se situam as profissões de nível superior da área da saúde, 

este não deve ficar reduzido à mera profissionalização”.  

No Brasil, o ensino superior é regulamentado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB/1996, que define como finalidades para educação superior, entre 

outros: 

 
[...]suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração; além de estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade 
e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade[...](BRASIL, 1996).  
 

Em se tratando de conteúdo e a forma do currículo tradicional, Maia (2004) define as 

características predominantes do ensino das profissões da saúde, são elas:  

• ausência da criação de perfil desejado na formação do profissional, assim como da 

própria missão institucional;  

• especialização precoce determinada pela fragmentação curricular em disciplinas ou 

módulos isolados; 

• desagregação entre ciclo básico e profissionalizante; 
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• metodologias de ensino baseadas na transmissão de conteúdo, centralizadas no 

professor, de forma hierarquizada de ensino, supervalorizando da memorização de 

informações, sem estímulo à pesquisa e de novas fontes de conhecimento; 

• processos de avaliação centrados na apreensão de informações, descontextualizadas de 

situações reais.  
 
[...] quando perguntamos aos nossos calouros o que eles vieram buscar na 
universidade. Constatamos com frequência que as respostas se limitam à formação 
profissional como um fim em si próprio, com vistas à inserção no mercado de 
trabalho, o que em si pode ser considerado um interesse legítimo, porém incompleto 
em relação ao papel da instituição universitária. E, ainda raramente, nos 
perguntamos que profissional estamos formando? Qual o seu papel no contexto 
social da saúde? E afinal, qual a finalidade da formação na área da saúde no 
contexto da universidade como instituição social?(ANDRADE et. Al. 2011, p. 76) 

 
No que se refere ao foco epistemológico da educação dos profissionais de saúde, esta 

pode ser considerada, predominantemente, biologicista, tecnicista, medicalizante e 

procedimento-centrada (CECCIM; FEUERWERKERL, 2004), com isso, torna-se importante 

discutir se essa formação é capaz de responder às necessidades atuais de saúde, com base em 

uma compreensão mais ampla (não limitada à doença), articulando conhecimentos e práticas 

profissionais com o papel social das profissões (ANDRADE et Al., 2011). 

Ao se tratar do problema de drogas, tema abordado no trabalho em questão, a situação 

se torna ainda mais delicada. Segundo Silveira; Moreira (2006) planejar a formação 

profissional na área de drogas é uma tarefa delicada. De um lado, temos a crescente produção 

de conhecimentos, de outro as posições ideológicas e tabus enraizados. É ingênuo atribuir ao 

conhecimento, apenas, a capacidade de modificar comportamentos e atitudes. Mas o 

comprometimento com a ética nos cobra o exercício de contínua revisão de conceitos diante 

de novas evidências.  

Vale destacar que não há um saber especializado que se aprende e se aplica a massa de 

usuários de drogas gerando determinados efeitos, a subjetividade de cada sujeito e sua relação 

com a droga está pautada nesta dinâmica e não apenas em mecanismos neuroquímicos, isso 

não significa que não se têm coordenadas de trabalho. É importante destacar que cada 

indivíduo traz consigo suas singularidades e exige que hajam sempre novas estratégias para se 

abordar o problema.  
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Mesmo as equipes que trabalham, especificamente, com esta problemática necessitam 

de uma formação continuada que faça com que possamos refletir sobre essa “inventividade” 

necessária para tratarmos deste tema. 
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Metodologia  
“O êxito não se mede pelo caminho que você conquistou, 

mas sim pelas dificuldades que superou no caminho” 

(Abraham Lincoln). 

http://pensador.uol.com.br/autor/abraham_lincoln/�
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3.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório. Segundo Triviños (1995) a pesquisa 

exploratória permite que o investigador aumente sua experiência em torno de determinado 

problema, partindo de uma hipótese e aprofundando seu estudo nos limites da realidade 

específica, buscando antecedentes e uma carga maior de conhecimentos para planejar uma 

pesquisa descritiva em seguida. Para Gil (1991) a pesquisa descritiva tem o objetivo de 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou a relação estabelecida 

entre as variáveis.  

Para fins desta pesquisa utilizou-se a abordagem qualitativa, por ser mais coerente 

com os objetivos propostos. Segundo Minayo (2009, p.10) as metodologias qualitativas são: 

 
[...] entendidas como aquelas capazes de incorporar a questão de significado e da 
intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo 
essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como 
construções humanas significativas (MINAYO, 2009, p. 10). 

 

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA  

 

O presente estudo foi realizado em módulos do Programa Médico de Família (PMF) 

no Município de Niterói (RJ). O município de Niterói pertence a região metropolitana do Rio 

de Janeiro, sendo considerado de médio porte, e possui como principal atividade econômica o 

setor terciário de prestação de serviços. Sua área territorial é de, aproximadamente, 134 Km² e 

possui uma população de 487.562 habitantes (IBGE, 2010). Segundo o Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB), em novembro/2012, 31.000 famílias estavam 

cadastradas na ABS. O município é subdividido em vários bairros e o setor saúde o subdivide 

em três regiões: Norte, Centro-sul e Leste ou Oceânica. 

No presente estudo optamos pela escolha da região Norte como cenário para a 

realização da coleta dos danos por se tratar de uma região que já possui um trabalho com 

equipe de Redução de Danos. Dois módulos foram escolhidos de forma aleatória, sendo 

identificados, no estudo, através de letras, sendo estas: O e Z.   
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O módulo “O” é considerado um módulo novo, em relação ao “Z” não possui um 

trabalho intrasetorial com a equipe de RD. Esta informação mostra-se de extrema relevância 

quando se discuti a quantidade de usuários de drogas mapeados e acompanhados pela equipe 

do PMF, uma vez que, esta estratégia de atenção extramuros pode propiciar o aumento da 

demanda desses usuários e um cuidado mais intensivo.  

O módulo “Z” situa-se em uma comunidade que pode ser considerada violenta dentro 

do município. É importante destacar que este módulo há alguns anos fez um trabalho conjunto 

com a equipe de RD, porém, em decorrência das questões relacionadas ao tráfico este 

cooperação foi cessada. Apesar de, atualmente, esta estratégia de cuidado não estar sendo 

implementada no módulo “Z”, afirmam a importância deste trabalho para o acompanhamento 

a esta clientela.  

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos do estudo foram os profissionais de saúde que integram as equipes dos 

módulos do PMF. Nos módulos, que serviram de campo para o estudo em questão, havia 4 

médicos e 2 enfermeiros. Apenas 4 profissionais aceitaram participar de forma voluntária na 

pesquisa. Os sujeitos foram identificados pela letra inicial de sua profissão, sendo 

acrescentado um algarismo arábico, conforme a ordem das entrevistas.  

Como critério de inclusão dos sujeitos na pesquisa: foram selecionados os 

profissionais com ensino superior completo, integrantes dos Programas Médico Família de 

Niterói e que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa. Foram excluídos os 

profissionais que não sejam formados em cursos na área da saúde e que tenham menos de 6 

meses de trabalho no módulo. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

Como a pesquisa envolve seres humanos, de forma direta ou em sua totalidade, 

incluindo o manejo de informações, o projeto foi submetido à aprovação no Comitê de Ética 

em Pesquisa, no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal 
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Fluminense, sob o parecer nº 118.466, para que os aspectos éticos e sociais fossem 

respeitados, conforme determina a Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

Segundo Brasil (1996) “o respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa 

se processe após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por 

si e/ou por seus representantes legais manifestem a sua anuência à participação na pesquisa”  

No ato da coleta dos dados os sujeitos foram orientados acerca do objetivo da pesquisa 

e em relação ao anonimato de sua identidade. Foram disponibilizadas, para todos os sujeitos, 

duas vias do Termo Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), uma ficando em posse do 

voluntário e outra do pesquisador. O TCLE continha informações, como: título do projeto, 

identificação dos responsáveis pelo mesmo, os objetivos da pesquisa, os procedimentos 

necessários à realização desta. 

 

3.5 COLETA DOS DADOS   

 

A coleta dos dados foi realizada entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013, por meio 

de uma entrevista semiestruturada. Segundo Minayo (2007) a entrevista semiestrurada 

combina perguntas estruturadas (ou fechadas) e abertas, na qual o entrevistado tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema em questão. Gil (1999) define como uma técnica de 

investigação em que os indivíduos podem expressar-se através de questões abertas e fechadas, 

sendo possível conhecer suas opiniões, valores, crenças, situações vivenciadas, sentimentos, 

expectativas, dentre outros.  

A realização das entrevistas foi pautada em um roteiro, composto por duas partes: a 

primeira contendo dados específicos de caracterização do sujeito (profissão do entrevistado; 

tempo de conclusão do curso; função ocupada pelo profissional no módulo; excetuando-se o 

nome verdadeiro, em virtude da necessidade de preservação de sua identidade) e a segunda 

parte, sendo composta por perguntas abertas e fechadas, onde serão abordados temas, como: 

identificação e acompanhamento dos casos, procedimentos adotados após a identificação dos 

casos de uso abusivo de drogas no território e abordagem da temática ao longo da graduação. 
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3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Segundo Minayo (2004, p. 197) o pesquisador costuma encontrar três grandes 

obstáculos quando parte para análise dos dados recolhidos no campo: o primeiro deles é o 

“perigo da compreensão espontânea”, o segundo é “o que leva o pesquisador a sucumbir à 

magia dos métodos e das técnicas, esquecendo-se do essencial, isto é a fidedignidade” e o 

terceiro obstáculo se trata da “dificuldade de se juntarem teorias e conceitos abstratos com os 

dados recolhidos no campo”. 

Os dados foram coletados, nos respectivos campos, e após a transcrição das 

entrevistas, foram submetidos à análise temática aproximando os achados em categorias. A 

análise temática foi utilizada por ser considerada apropriada para as investigações qualitativas 

em saúde. Tal análise é dividida nas seguintes etapas: pré-análise; exploração do material; 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação dos dados.  
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Análise e Discussão 

dos resultados 
 

“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas 

usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os 

caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o 

tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos 

ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”  

(Fernando Pessoa). 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

• 1 profissional área da enfermagem; 

• 3 profissionais da área da medicina; 

• 3 profissionais do sexo feminino; 

• 1 profissional do sexo masculino; 

• 3 profissionais formados há mais de 3 anos; 

• 1 profissional formado há menos de 3 anos. 
. 

 

4.2 O OLHAR DO PROFISSIONAL DE SAÚDE SOBRE O USO ABUSIVO DE ÁLCOOL 

E DROGAS 

 

Por muitos anos a questão do uso abusivo de álcool e drogas foi deixado a cargo da 

segurança pública no país, sendo constantemente relacionado à violência. Este fato gerou 

grandes prejuízos, tanto para esses usuários quanto para os serviços de saúde como um todo, 

causando uma desestruturação na rede de assistência. As questões sociais envolvidas com o 

uso de drogas são complexas e justificam maciçamente o uso indiscriminado. Entendem-se, 

como questões sociais, as relações construídas no âmbito familiar, institucional e interações 

humanas com a comunidade/sociedade.  

As questões de saúde não estão relacionadas, apenas, a adesão ao tratamento e aos 

problemas clínicos envolvidos com este contexto, mas também, as políticas públicas 

destinadas a essa clientela, consoante com os princípios do SUS e que visem à atenção 

integral a esses usuários, promoção da saúde e prevenção do uso e não apenas ao ideal de 

abstinência como principal estratégia de “solução do problema”. 

 
Pra mim é um problema misto. É um problema de saúde, de segurança 

pública, social, e que deve ser resolvido de forma conjunta (M1). 

 

Acho que é um problema social por causa família que está envolvida, a 

comunidade que está em volta, o limite que acaba ultrapassando do outro 
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também; de saúde porque trata questões de saúde física (precisa de um 

tratamento); e de segurança pública porque tem a violência social, o 

envolvimento com tráfico, com drogas, que geram transtornos de muitos 

aspectos (M2).  

 

Eu nunca olhei para o uso abusivo de álcool e outras drogas como um caso 

de segurança pública. Até, em certos momentos, remete a segurança pública 

a medida que o indivíduo pode se tornar violento, e usar da violência para 

adquirir a droga, ou até mesmo, em decorrência do próprio uso, está 

praticando atos de violência. Mas é basicamente um problema social, um 

problema de saúde (M3).  

Tem haver com as 3 (três) esferas. Um problema social porque inclui a 

questão do financeiro, a questão da oportunidade de emprego, questões 

vinculadas ao serviço social. De saúde porque, querendo ou não, envolve 

questões relacionadas à saúde de quem faz uso e também das pessoas que 

estão ao redor [...]. E de segurança pública porque acaba gerando 

consequências em termos públicos (E1).  

 

As intervenções relacionadas ao uso de drogas, no país, sempre tiveram ênfase na 

concepção criminalizadora (MESQUISTA, 2005). É possível considerar que, atualmente, esse 

medo da sociedade em relação a esses usuários está relacionado à associação com perigo, 

representado pelo que há de transgressor em tal ato (Izecksohn, 2003).  

Segundo Sá (1994) o país associa a visão jurídica (‘caso de polícia’) a uma perspectiva 

médico-psiquiátrica (‘doença mental’). Com isso, a política vem se auto-reproduzindo 

ideologicamente (a imagem do uso de drogas como crime cria socialmente a figura do 

criminoso) e materialmente (o sistema produz uma realidade segundo a imagem da qual surge 

e a legitima). Este fato reflete na assistência prestada pelos profissionais a esses pacientes, ou 

seja, associar a imagem do usuário com o crime e a violência desfavorece a criação de vínculo 

e, consequentemente, a continuidade do tratamento desses usuários.  

Mesmo as estratégias na área de AD estando direcionadas para a saúde pública, é 

importante destacar que nem todo caso de uso abusivo se constitui, necessariamente, como 

um problema de saúde (MACHADO, 2006). “Parte dos usuários e parte das relações 
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estabelecidas em torno do uso e da aquisição de drogas apresentam problemas que 

comprometem a saúde daqueles diretamente envolvidos, bem como da população em geral” 

(MACHADO, 2006, p. 27), mas não se trata, apenas de questões de saúde envolvida com a 

clínica desses usuários. Segundo Andrade (2011, p.4673) “tão importante quanto o 

aperfeiçoamento das práticas de saúde para as pessoas que têm problemas com o uso de 

drogas, sobretudo as socioeconomicamente mais desfavorecidas, são os suportes sociais”. 

Em se tratando de questões sociais, Schenker e Minayo (2004) afirmam que o 

funcionamento do indivíduo em uso abusivo de AD está integrado ao dos outros indivíduos, 

de forma recíproca, como parte de um sistema  complexo e interconectado que abarca os 

fatores individuais, familiares e extra-familiares – amigos, escola, comunidade.  

 

4.3 CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO 

ABUSIVO DE ÁLCOOL E DROGAS 

 

Identificar um caso de uso abusivo de AD torna-se uma ação complexa, à medida que 

a violência na comunidade e o estigma por parte dos profissionais dos módulos se tornam 

maciços na problemática em questão. Pensar em identificação, apenas, como sinônimo de 

mapeamento, ou mesmo, entender mapeamento como o processo mecanizado de apontar 

casos, prejudica uma assistência adequada a esses pacientes se não estiver associado à 

construção de estratégias de cuidado. Grande parte dos profissionais entrevistados identificam 

os casos através da busca ativa pelos ACSs, se justificando pela presença constante desses 

sujeitos no território e interação com a comunidade.  

 
Normalmente, através do trabalho de campo. Os ACSs vão para o campo, 

estão o tempo todo de olho e ai, identificando alguma coisa desse tipo, 

passam para o restante da equipe (M1). 

 

Aqui no módulo tudo isso é trazido pelos ACSs, que estão em contato 

diretamente com a população, identificam o caso e trazem pra gente discutir 

com a equipe (M2). 
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A equipe vive no território e conhece as pessoas que fazem uso abusivo de 

álcool e outras drogas. Com as VDs passamos, também, a conhecer essas 

pessoas, além da procura dos próprios familiares. Em suma, passamos a 

conhecer os usuários pela procura dos familiares, por conhecer o território 

e saber quem são as pessoas, por conviver com elas (M3). 

 

No território, hoje, são os ACSs que identificam e trazem os casos para a 

equipe. E na reunião, diariamente, nossa equipe discute os casos. Então 

todas as alterações de comportamento relacionadas ao uso álcool e drogas 

são trazidas pelos ACS e definimos, um a um, qual o caminho que vamos 

seguir (E1).  

 

Segundo Brasil (2009) o ACS deve estar atento ao que acontece com as famílias de 

seu território, identificando os fatores socioeconômicos, culturais e ambientais que interferem 

em sua saúde. Ao identificar ou tomar conhecimento da situação-problema, esse profissional 

deve conversar com a pessoa e/ou seus familiares e depois encaminhar o caso à unidade de 

saúde para uma avaliação mais detalhada. É importante destacar que o caso deve ser 

compartilhado com a sua equipe. 

O fato dos ACSs residirem na comunidade favorece o seu trabalho com os indivíduos, 

e nesse sentido favorece a captação desses recursos comunitários, visto que é considerado 

como elo entre a equipe e a comunidade. O ACS tem a função de integrar a comunidade aos 

serviços de saúde e vice-versa (ABRAHÃO; SOUZA; MARQUES, 2012). 

Os programas inseridos na comunidade constroem espaços de “relações intra e 

extrafamiliares” se ampliando as ações pela melhoria das condições de vida, permitindo, 

ainda, uma compreensão abrangente do processo saúde/doença e, portanto, da necessidade de 

intervenções de maior impacto e significação social (BRASIL, 1997).   

 

Normalmente, por conta dessa questão do campo, somos os primeiros a ter 

esse olhar, porque estamos na comunidade, conhecemos melhor as pessoas 

que moram no território, e realizamos visitas em domicílios, ao território, 

busca ativa, quando é o caso (M1). 
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Mediante o aviso dos ACSs, tentamos iniciar uma relação até de empatia 

com esses usuários, que é muito difícil pra gente. É através disso, que 

tentamos criar um vínculo. Pedimos para que o usuário ou familiar venha 

aqui no módulo, fazemos uma interconsulta com a saúde mental e, posterior 

a isso, tentamos marcar uma consulta e, dependendo do caso, ou fazemos 

um tratamento com ele aqui ou precisamos encaminhar pra um outro lugar 

(M2). 

 

O critério é a própria busca do individuo, a demanda por não estar 

querendo, não estar aguentando mais os problemas que o vício traz (M3). 

 

Qualquer caso de usuário, que use uma quantidade que danifique sua saúde 

e também de quem está ao seu redor (E1).  

 

Discutir vínculo no campo da SM, mais específico na área de AD, torna-se como 

principal estratégia para realizar ações “efetivas” e “duradouras” com esses pacientes, ou seja, 

pensar em vínculo como facilitador para construção das redes de cuidado e o “tomar pra si” 

ou, pode-se dizer, a tomada de responsabilidade do cuidado com cada indivíduo que chegou 

até o serviço de saúde apostando sempre na construção de vínculos cada vez mais 

consistentes. Porém, em se tratando das equipes inseridas no território, na realidade dos 

pacientes, essa estratégia pode se tornar desencadeadora de processos retrógrados.  

Quando o profissional se envolve ativamente com o paciente ao ponto de definir a 

recaída como sinônimo de frustração do seu trabalho com o usuário, instabiliza uma 

assistência eficaz a essa clientela. Este fato se deve em decorrência do profissional colocar 

condições sobre o tratamento do sujeito a partir de compreensões pessoais baseadas em seus 

próprios tabus sobre o uso de drogas, algo que pode vir a dificultar o acesso do paciente. 

Souza; Kantoiske; Mielke (2006) definem vínculo como uma estrutura dinâmica 

estabelecida na relação entre os sujeitos, com características específicas que vão desde 

aquelas consideradas normais até as interpretadas como patológicas. 

Entende-se por demanda espontânea o atendimento não programado, no qual o 

indivíduo possui interesse, momentâneo ou não, para o atendimento nas unidades de saúde. É 
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importante destacar que essa procura pode ser para consulta com profissionais, informações 

ou atendimento de urgência/emergência.    

Segundo Brasil (2012) o atendimento à demanda espontânea envolve ações que devem 

ser realizadas em todos os pontos de atenção à saúde, entre eles, os serviços de atenção básica. 

Essas ações abrangem aspectos organizativos da equipe e seu processo de trabalho como 

também aspectos resolutivos de cuidado e de condutas. Diferem-se as ações da ABS com as 

outras modalidades de serviço, pois a primeira, trabalha em equipe, tem conhecimento prévio 

da população, possui, na maior parte das vezes, registro em prontuário anterior à queixa 

aguda, possibilitando, com isso, o retorno do paciente a mesma equipe de saúde, o 

acompanhamento do quadro e o estabelecimento de vínculo, o que caracteriza a continuidade 

do cuidado, e não somente um atendimento pontual. 

 

4.4 O ACOMPANHAMENTO E AS ESTRATÉGIAS DE CUIDADOS DIRECIONADOS A 

ESSA CLIENTELA 

 

O processo de territorialização e mapeamento é atribuição comum a todos os 

profissionais que compõem as equipes de saúde da família segundo a Política Nacional de 

Atenção Básica (BRASIL, 2006), porém, essa estratégia isolada se mostra insipiente para o 

cuidado, não apenas a essa clientela, mas a população como um todo. É importante pensar no 

mapeamento como um processo contínuo e mutável de cuidado ou acompanhamento aos 

usuários e não mais como uma forma de identificação, através de ações mecanizadas e 

burocráticas, impostas de forma hierarquizada nos serviços de saúde.   

 
São 3 setores com mais ou menos 2000 pessoas por setor No meu setor tem 

mais ou menos 10 usuários mapeados (M1). 

 

Eu tenho, mapeado, mais ou menos em torno de 20 pessoas. Mas eu acho 

que tem um viés aqui. Porque só pode anotar quem chega pra gente e fala. 

Eu não posso achar e colocar na minha planilha. Por isso eu acho que tem 

um número maior. Mas pessoas que eu trato, que acompanham, mais ou 

menos em torno desse número (M2). 
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Eu não tenho essa informação. Existem até alguns registros, mas não são 

atuais. Faz um ano que nossa área adscrita aumentou quase trinta por 

cento. Houve uma demanda maior, posso dizer até que nós não conhecemos 

bem esses pacientes. Mesmo os que conhecemos eu não tenho essa 

informação (M3).  

 

Hoje devo ter em média umas 75 pessoas, cadastradas. Muitas delas não 

estão envolvidas por conta da questão do tráfico. São cadastradas, porém, 

muitas não acompanham, e evitamos ir atrás por conta da violência (E1). 

 

Percebe-se, pela expressão dos dados acima, uma grande diferença em relação aos 

pacientes mapeados por PMF (módulo “O” 10-20 pacientes e módulo “Z” 75 pacientes). Este 

fato pode ser considerado reflexo do trabalho de itinerância no módulo “Z” realizado pela 

equipe de RD, aumentando, com isso, a demanda desses usuários pelos serviço em questão. O 

Módulo “Z” possui, também, uma pequena divergência nos relatos dos profissionais. 

Enquanto M3 afirma não possuir registros atualizados relacionados à quantidade de pacientes 

que fazem uso de AD em seu território, E1 afirma que existem 75 pacientes mapeados.  

Outra questão relevante é a subnotificação dos casos de usuários nos módulos. 

Segundo Brasil (2001) notificação dos casos é de responsabilidade de toda equipe da unidade 

e não apenas do profissional que realizou o atendimento, sendo dever de todos estarem atentos 

e comprometidos com o acompanhamento. A subnotificação dos casos de AD nos módulos 

está intrinsecamente ligada a questão de violência e tráfico e as dificuldades, por parte dos 

profissionais, em prestar alguma assistência a essa clientela, ou seja, torna-se muito mais fácil, 

para eles, lidar com co-morbidades relacionadas ao uso abusivo, do que o uso propriamente 

dito.  

Andrade (2011, p. 4668) afirma que os profissionais de saúde, dos serviços inseridos 

no território, têm grandes dificuldades de lidar com questões relacionadas ao uso de drogas, 

seja pelo “desconhecimento dos fatores biopsicossociais relacionados ao seu consumo, 

reproduzindo preconceitos do senso comum acerca dos seus usuários, seja pelo medo de 

exposição profissional à violência do tráfico”. 
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O atendimento é feito aqui no módulo pela equipe de PMF. Normalmente 

fazemos uma interconsulta, com a supervisão de saúde mental e 

normalmente, depois dessa interconsulta, ele é encaminhado para o CAPS 

ou para Jurujuba. Acompanha com a gente, mas vai para um serviço 

especializado (M1). 

Os casos que são leves, que estão sendo acompanhados há muitos anos, só 

fazendo a manutenção, conseguimos que fiquem aqui com a gente. Mas os 

que são novos precisam de uma interconsulta, ou seja, uma interlocução 

com a saúde mental, para, então, ver para qual serviço encaminhar (M2). 

 

Na maioria das vezes o acompanhamento é feito através da demanda, a 

gente não tem um programa específico para acompanhar os usuários. Até 

mesmo porque a demanda aqui é muito grande, a gente tenta cumprir metas 

do Ministério da Saúde. Porque o Ministério se preocupa muito com 

números e não com qualidade.  [...] Quando você não tem tempo de acolher, 

você deixa de olhar para a qualidade, e passa a trabalhar com a 

quantidade. Com a quantidade acaba-se o acolhimento. Quando você tenta 

atingir metas você deixa de dá um olhar qualificado. Eu não consigo 

entender acolhimento sem tempo para acolher. Com o usuário de drogas, 

você tem que estar disponível. Atender a esse novo modelo de saúde da 

família é perder essa oportunidade de criar vínculos, principalmente com os 

usuários de drogas. A gente que tem que aderir ao paciente. É preciso criar 

responsabilidade, saber lidar com o individuo [...] (M3).  

 

[...] essas pessoas [...] são encaminhas ao CAPS do território, CAPS-Ad 

Alameda, e prestamos esse suporte de medicação, de apoio à saúde mental, 

apoio clínico [...]. É importante um olhar como um todo (E1).  

 

As lógicas de encaminhamento, referência e contrareferêcia sempre foram vistas, pelos 

profissionais, como uma forma de transferência de responsabilidade, de forma burocrática, 

refletindo na assistência integral aos usuários do SUS.  
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A rede de atendimento direcionada ao cuidado a clientela em uso abusivo de AD é 

distribuída entre: unidades básicas de saúde, hospitais gerais, serviços ambulatoriais, unidades 

especializadas, clínicas especializadas e comunidades terapêuticas.  

O acompanhamento longitudinal mostra-se como principal estratégia de assistência 

para esses casos, sendo uma atividade fundamental na melhoria da resposta ao tratamento e na 

prevenção de possíveis complicações. Segundo Chiaverini et. al. (2011) as ações horizontais 

tem como objetivo integrar os componentes e seus saberes nos diferentes níveis de 

assistência.  

A supervisão de equipe no PMF/Niterói pode ser considerada, entre outros, uma forma 

de acompanhamento longitudinal dos casos. Ao se referir a interconsulta os profissionais M1 

e M2 estavam se referindo a esta estratégia de cuidado. As supervisões de SM são discussões 

de casos entre equipe e supervisor, que favorecem a construção ou aperfeiçoamento de 

habilidades para melhor prover o cuidado aos indivíduos portadores de transtornos mentais e 

suas famílias, através da ampliação do escuta e do olhar das equipes. O supervisor tem um 

importante papel na articulação entre as redes de serviços que assistência a essa clientela. 

Outro ponto relevante é a discussão de metas impostas pelo Ministério da Saúde. O 

profissional M3 faz uma crítica maciça a essa questão. Essa forma de assistência desfavorece 

a criação de vínculo e também o processo de trabalho como um todo. Em se tratando de 

pacientes de SM, especificamente AD, a criação de vínculo se mostra como uma tecnologia 

que para possibilitar o acesso desta população ao tratamento. Segundo Figueira; Santos; 

Souza (2012, p. 55) é preciso pensar no “trabalho em saúde de forma diferente das demais 

formas de trabalho, uma vez que o consumidor (usuário) está presente no momento da 

produção do produto final (saúde)”, ou seja, repensar a lógica de metas impostas de forma 

hierarquizada e burocrática.   

 
[...] a gente dá bastante liberdade [...], flexibilidade no horário, apesar de 

trabalharmos aqui com consulta agendada [...]. Normalmente as agentes 

monitoram, fazem uma busca ativa pra ver se a pessoa está bem ou não, se 

está na rua [...] (M1).  

 



 

57 

 

 

Eu acho que é uma comunicação intersetorial entre a gente e as policlínicas 

referenciadas, e a saúde mental faz sua parte muito bem [...]. Então eu acho 

que é essa comunicação (M2).  

 

A estratégia que utilizamos aqui é “porta aberta”. Como não trabalhamos 

com nenhum tipo de programa essa é a nossa estratégia. Acho que a questão 

do vínculo, do profissional está com a porta aberta e acolher é muito 

importante. E para termos isso, precisamos estar com uma equipe 

qualificada e preparada para isso, de alguma forma. A gente discutir não 

em relação ao uso, mas a forma de se usar a droga (M3).   

 

Não teria uma estratégia definida, cada usuário, cada pessoa tem um 

comportamento, tem uma abertura [...]. Não existe uma estratégia definida. 

A gente tem um protocolo de onde encaminhar, do que fazer, por exemplo, 

em caso de surto, encaminhar pra Jurujuba. Porém, eu acredito que a 

estratégia de cada um deve ser individual (E1).   

 

É um desafio para a área de AD aperfeiçoar os instrumentos de acompanhamento e de 

geração de informações, que tornem possíveis os processos de avaliação e de gestão dos 

programas. O uso abusivo de AD requer uma intensa “comunicação” entre as diferentes áreas 

da saúde, da justiça, da educação, social e de desenvolvimento, por se tratar de um tema 

transversal. O trabalho intra e intersetorial requerem investimentos contínuos e em longo 

prazo (BRASIL, 2004).  

É imprescindível além do trabalho intersetorial entre as instituições envolvidas o 

acolhimento a esses usuários, não pensar acolhimento como sinônimo de triagem, mas uma 

postura de interesse (“tomada de responsabilidade” pelo caso) e de cuidado por parte do 

profissional, hierarquizando as necessidades quanto ao tempo do cuidado (diferenciar 

necessidades mais prementes de menos prementes) (TESSER; NETO; CAMPOS, 2010). 

Brasil (2010) define acolhimento como o contrato entre os sujeitos que cuidam e que são 

cuidados, cuja ação é produzir um cuidado compartilhado e corresponsabilização, ou seja, 

acolher significa cuidar. Segundo Spricigo; Alencastre (2004) alguns estudos têm abordado a 

maior ou menor aderência do usuário de drogas a programas de tratamento, sendo comum o 
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pouco destaque dado às características do cuidador como um fator concernente à adesão do 

dependente aos serviços assistenciais. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS REALIZADOS APÓS IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS 

 
Mapeamento, todos eles são cadastrados; o acompanhamento longitudinal; 

encaminhamento, pro CAPS ou para o hospital psiquiátrico de Jurujuba 

(M1).  

 

Mapeamento; acompanhamento longitudinal; encaminhamento, que, por 

vezes, tem alguns casos nossos que primeiro a gente encaminhado pro 

CAPS-Ad, ou nos casos de surto, de coisas mais agudas, a gente encaminha 

primeiro pra emergência de Jurujuba (M2). 

 

Não acho que seria mapeamento. Eu entendo mapeamento na medida em o 

profissional já possui uma estratégia para se trabalhar com o caso. Não 

adianta mapear e não fazer nada. É pensar: o que eu posso fazer com essa 

área que tem um grande número de usuários? Tivemos muito apoio da RD 

para que isso acontecesse. Acompanhamento longitudinal,é a “porta 

aberta” o tempo inteiro, sem restrição. Em relação ao encaminhamento, 

algumas vezes que eu encaminhei eu fui junto com o paciente, outras 

entrava em contato antes com o CAPS (M3). 

 

Mapeamento; acompanhamento longitudinal; encaminhamento para o 

CAPS-Ad ou para o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Se ele estiver em 

surto naquele dia (os usuários de crack a gente faz muito isso). Compensou, 

a gente continua o acompanhamento ambulatorial aqui na unidade e no 

CAPS-Ad, utilizando a supervisão de saúde mental como suporte (M3). 

 

O acompanhamento longitudinal e o mapeamento, segundo os sujeitos da pesquisa, se 

mostram como principais estratégias utilizadas pela equipe para o cuidado a essa clientela. É 

imprescindível entender a lógica de mapeamento como um processo contínuo, ou seja, não 
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apenas como um processo burocrático de cumprimento de metas; entender que o acolhimento 

e o vínculo podem repercutir de forma drástica no tratamento a esses usuários. Transformar o 

mapeamento em um processo mecanizado dificulta a visão da singularidade do sujeito. 

 

4.6 FORMAÇÃO ACADÊMICA: SUPORTE PARA UMA ASSISTÊNCIA ADEQUADA 

NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
Então no meu caso eu passei pelo internato de psiquiatria, que é obrigatório 

na minha época de faculdade e fui monitora de psicologia médica, que me 

ajudo muito. É importante para hoje, na prática, poder lidar com esses 

pacientes (M1). 

 

Bom, eu não tive nenhuma disciplina especifica para isso. Durante a 

disciplina de psiquiatria falamos um pouco disso, mas muito mais voltado 

para o álcool do que para as drogas especificamente (M2).   

 

Não discuti essa temática na minha formação acadêmica. Me formei em 

1985, neste época não se discutia drogas, mesmo não sendo considerado um 

tema novo. Se usava mais do que se discutia. Hoje em dia, vivemos em um 

mundo globalizado onde temos o álcool liberado e a droga em qualquer 

esquina. Não acredito que tenha dificultado o fato de não ter discutido nada 

sobre isso. Eu procuro ver o indivíduo como indivíduo não o que ele tem, 

não o álcool, não a droga [...]. Ver o indivíduo muito além do que ele 

mostra me ajudou ainda mais que disciplinas na faculdade (M3). 

 

O fato de já ter tido conteúdos sobre isso influenciou sim, porque existe um 

grande preconceito, uma grande discriminação com essa população, até da 

minha parte. Até eu conhecer o que era e como lidar, é difícil saber lidar, é 

muito difícil você definir. Porque muitas vezes eles não querem ajuda. Você 

precisa conhecer o limite dele e respeitar esse limite. A hora que ele achar 

que é necessário ele vai procurar. Então precisamos criar um vínculo. 

Foram coisas da minha formação que hoje eu consegui ver na prática.   



 

60 

 

 

Foram conteúdos referentes à matéria de saúde mental, onde estudávamos 

todas as questões relacionadas a álcool e drogas (E1). 

 

Atualmente, a temática de AD não é um assunto discutido ao longo da formação 

acadêmica dos profissionais da área da saúde, (com exceção das universidades que estão 

articuladas ao Programa de Educação pelo Trabalho – PET – onde os alunos tem a 

oportunidade de experimentar na prática o cotidiano dos serviços que acolhem esta 

população). Matérias pontuais sobre questões relacionadas a clínica, apenas, se mostram 

presentes em algumas universidades, mas ainda são insuficientes para responder a demanda 

apresentada pela sociedade. A formação acadêmica na área da saúde, atualmente, caracteriza-

se por um formato centrado em uma pedagogia de transmissão de conhecimento e 

desconexão, muitas vezes, da realidade prática.  

CECCIM; FEUERWERKERL (2004) afirmam que a educação na área da saúde 

possui um foco biologicista, tecnicista, medicalizante e procedimento-centrada, (CECCIM; 

FEUERWERKERL, 2004), com isso, torna-se importante discutir se essa formação é capaz 

de responder às necessidades atuais de saúde, com base em uma compreensão mais ampla 

(não limitada à doença), articulando conhecimentos e práticas profissionais com o papel social 

das profissões (ANDRADE et Al., 2011). 

Para se tratar o problema de AD é preciso se repensar a formação profissional na área 

da saúde, pois de um lado, temos a crescente produção de conhecimentos, de outro as 

posições ideológicas e tabus enraizados, ou seja, entender o uso abusivo como sinônimo de 

violência. É ingênuo atribuir ao conhecimento, apenas, a capacidade de modificar 

comportamentos e atitudes. Mas o comprometimento com a ética nos cobra o exercício de 

contínua revisão de conceitos diante de novas evidências (SILVEIRA; MOREIRA, 2006).  

 

4.7 IMPASSES PARA O ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS NOS MÓDULOS 

 

Principal é o vínculo, ter aquela consciência que o paciente chegue até 

você, abra pra você que ele é usuário, que ele precisa de ajuda ou não(ele 

acha que não)(M1). 

 



 

61 

 

 

A falta de conhecimento técnico, da gente não ter essa formação detalhada e 

também de estrutura física, às vezes é difícil, ainda mais no médico de 

família. Não dá para acolher alguém só para conversar [...] apesar de 

trabalharmos com consulta marcada não estamos preparados pra isso (M2). 

 

Dá tempo para o usuário vir, para a gente estar junto, acompanhar. É 

importante você, enquanto profissional criar vínculo. Estar presente junto a 

família, junto aos serviços (Jurujuba, CAPS), acaba criando uma 

sustentação para o usuário buscar o que ele precisa para se tratar. Acho 

que precisamos ter mais tempo para estar presente. Na verdade, presente a 

gente até tá, só não temos tempo (M3). 

 

Primeiro deles é essa questão da porta de entrada para a rede [...]. Outro 

paradigma é a questão do encaminhamento para o hospital de jurujuba. 

Quando encaminhamos para o HPJ os pacientes não aceitam ir, eles falam: 

“eu não sou maluco, eu não sou louco, eu não vou para lá”. Existe o CAPS, 

o serviço de emergência, como serviços complementares. O CAPS não 

suporta receber todos esses usuários. Só existe um CAPS-Ad em Niterói, 

então gostaria de deixar claro que é insuficiente. Esses serviços não 

comportam a demanda desses usuários. A gente recebe o caso, mas não 

sabe o que fazer com o problema (E1).   

 

Os profissionais da saúde entendem vínculo como uma questão de adesão ao 

tratamento. A questão do vínculo está muito mais relacionada a um sistema de dualidade, de 

reciprocidade entre sujeitos. Pensar que muitas vezes é o próprio profissional que não esta 

possibilitando o vínculo, à medida que acredita que esse paciente poderá se tornar violento ou 

romperá com o tratamento medicamentoso imposto pelo serviço. Segundo Merhy (1997) o 

acolhimento e o vínculo dependem do modo de produção do trabalho em saúde.  

A ausência de uma estrutura adequada para o atendimento e a falta de tempo 

impossibilita um olhar multifocal e o acesso aos serviços por parte desses usuários. Entender-

se como acesso a organização dos serviços, que se refere à “entrada” e à continuidade do 

tratamento (TRAVASSOS; MARTINS, 2004). 
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Considerações Finais 
“Por mais difícil que seja a jornada. 

Temos que seguir firme essa caminhada.  

Às vezes passamos por dificuldades, mas sempre 

 em busca de mudanças”(Autor desconhecido).  
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O estudo em questão discutiu questões referentes ao acolhimento a usuários de drogas 

no PMF/Niterói, as dificuldades e importância da construção de vínculo entre pacientes e 

profissionais, a intrasetorialidade na área da saúde e a formação como suporte para uma 

assistência de qualidade, identificando como se dá o acolhimento a essa clientela, os impasses 

relacionados ao acompanhamento a pacientes em uso de AD e entender o olhar do 

profissional a respeito dessa temática.  

Percebeu-se que o acolhimento aos usuários de drogas, nos módulos, segundo os 

profissionais, se dá, inicialmente, através do mapeamento desses usuários no território, 

posteriormente a isso, o acompanhamento longitudinal e encaminhando, com a lógica de 

utilizar o recurso da supervisão de equipe como suporte para uma assistência adequada. Esses 

profissionais, também, reconhecem a criação de vínculo entre sujeitos (profissional-paciente; 

profissional-familiar) imprescindível para um cuidado integral, pontuando a questão do 

cumprimento de metas como agente dificultador desse cuidado. 

Observou-se, também, que os profissionais do PMF entendem o uso abusivo como um 

fenômeno multifacetado, ou seja, fenômeno este que envolve questões relacionadas a várias 

esferas (sociais, de saúde e segurança pública). Alguns profissionais enveredaram na 

discussão do uso de AD como um problema de segurança pública por envolver questões como 

o tráfico e a violência. 

É importante destacar, também, a questão do estigma a esses pacientes como uma 

forma de distanciar o cuidado. Os profissionais, ao longo das entrevistas, fazem referência ao 

uso de drogas como um problema que envolve a violência o tráfico.  

O acesso é referido, em alguns relatos, como sinônimo de “porta aberta”. Os 

profissionais acreditam nesse fenômeno como estratégia para ampliar o cuidado a essa 

clientela e entendem como acesso a disponibilidade dos serviços para “recepção” a esses 

usuários. 

Como desafios/impasses relacionados ao uso, os profissionais apontaram a falta de 

tempo e de estrutura física adequada e a dificuldades para o estabelecimento de vínculo com 

esses pacientes. Torna-se imprescindível discutir que, na ótica dos profissionais, o 

rompimento de vínculo está relacionado ao paciente (“o paciente não está se vinculando ao 
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serviço”), porém, se observa o rompimento do vínculo muito mais relacionado à questão dos 

profissionais não entenderem o uso ou até mesmo acreditarem no ideal da abstinência como 

única forma de solucionar o problema do uso de AD.  

Todos os profissionais do estudo se referem à formação acadêmica como um suporte 

para as ações voltadas aos usuários de AD. Porém, grande parte entende que não é apenas a 

formação que dará todos os conteúdos necessários para acolher e criar vínculos com esse 

usuário. Faz-se necessário repensar nas formas como se cuidar, ou seja, de que forma o 

profissional se relaciona com esse usuário. Portanto, torna-se imprescindível discutir as 

questões referentes a temática ao longo da graduação, não interpretando a questão do uso, 

apenas, com funcionamento de sistemas, mas sim todo processo envolvido com o uso e a 

forma com a qual esse individuo se relacionada com a droga.  
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Referências 
“Só é útil o conhecimento 

que nos torna melhores” (Sócrates). 
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5 APÊNDICES 

 

5.1 APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

CORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E 

LICENCIATURA 

INSTRUMENTO PARA COLETA DOS DADOS 

 

 

 

 

 

 

1. O que você considera como transtorno mental? 

2. Como você considera o uso abusivo de álcool e drogas? Como sendo um problema social, de 

saúde ou de Segurança pública? Discorra. 

3. Como a equipe identifica os casos de pacientes que fazem uso abusivo de álcool e outras 

drogas no território? 

4. Quais são os critérios que vocês (enquanto e equipe) adotam para identificar um caso abusivo 

de drogas no território/comunidade? 

5. Quantas pessoas no seu módulo estão mapeadas como sendo usuárias de drogas?(Se eles 

acompanham ou não usuários de drogas) 

6. Como se dá o acompanhamento dos usuários no seu módulo? 

7. Qual a estratégia de cuidado que vocês utilizam para acompanhar essa clientela? 

8. Em caso de identificação de pacientes, qual(is) procedimento(s) é(são) adotado(s)?(aceita 

mais de uma opção) 

(   )Mapeamento; (   )Acompanhamento Longitudinal; (   ) Encaminhamento. Para onde?  

(   ) Outros________________ 

9. Motivo(s) do encaminhamento(s): (aceita mais de uma opção) 

Identificação:  

Formação:  

Tempo de Conclusão do Curso:  

Função ocupada no Módulo:  
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(   ) Intoxicação; (   )Abstinência; (   ) Outros ___________ 

10. Durante sua formação você recebeu/discutiu algum conteúdo referente a esta temática?  

(   ) Sim (Passe para letra A); (   ) Não (Passe para a Letra B) 

a)Você acha que influenciou para o cuidado a essa clientela? Por quê? 

b)Quais conteúdos foram esses? Você acha que influenciou para o cuidado a essa 

clientela? Por quê? 

11. Que conteúdos você acredita que sejam necessários? 

12. Quais os principais desafios/impasses para o acolhimento para esses pacientes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 

 

 

5.2 APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

CORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E 

LICENCIATURA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: A FORMAÇÃO ACADÊMICA: contribuições para o Cuidado Integral a 
usuários de álcool e outras drogas no Programa Médico de Família no Município de 
Niterói/RJ 
Acadêmica: Rejane da Conceição Xavier Veloso. Pesquisador Responsável: Profª. Drª.Ândrea 
Cardoso de Souza.  Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade 
Federal Fluminense. Telefone para contato: XXXXXXXX; R.G.: XXXXXXXXXX 
Nome do voluntário:______________________________________________ 
Idade:____________; RG:______________________.O Sr. está sendo convidado a participar 
do projeto de pesquisa : FORMAÇÃO ACADÊMICA: contribuições para o Cuidado Integral 
a usuários de álcool e outras drogas no Programa Médico de Família no Município de 
Niterói/RJ, de responsabilidade do pesquisador Profª. Ms. Ândrea Cardoso de Souza. Os 
objetivos da pesquisa são: 1) Conhecer o que os profissionais do Programa Médico de Família 
(PMF) compreendem como uso abusivo de álcool e outras drogas; 2) Identificar os 
desafios/impasses relacionados ao acolhimento a pacientes em uso abusivo de álcool e outras 
drogas no PMF. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou 
esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
relacionados à pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou 
revistas científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser 
feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial 
de todos os dados de identificação e informações relacionadas à privacidade do profissional. 
Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do 
sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_____________________________________       ___________________________________ 

            (Voluntário)                                       Rejane da Conceição Xavier Veloso 

                                                                            (Responsável por obter o consentimento) 
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5.3 APÊNDICE 3 - LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

ABS Atenção Básica de Saúde 

APS Atenção Primária à Saúde 

CAPS Centro de Atenção Psicossocial 

CAPS Centro de Atenção Psicossocial 

CNS Conferência Nacional de Saúde 

CNS Conferência Nacional de Saúde 

CR Consultório de Rua  

ESF  Estratégia Saúde da Família 

IBGE Instituto Nacional de Geografia e Estatística 

IHRA  International Harm Reduction 

INPS Instituto Nacional de Previdência Social 

NAPS Núcleo de Assistência Psicossocial 

OMS Organização Mundial de Saúde 

PACS Programa de Agente Comunitário de Saúde  

PEAD Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e 

Prevenção em Álcool e outras Drogas 

PET Programa de Educação pelo Trabalho 

PET Programa de Educação Pelo Trabalho para a Saúde 

PIEC Plano Integrado de Enfrentamento do Crack 

PMF Programa Médico de Família 



 

77 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNSM Política Nacional de Saúde Mental 

RD Redução de Danos  

SIAB Sistema de Informação da Atenção Básica  

SM Saúde Mental 

SUAS Sistema Único de Assistência Social 

SUS Sistema Único de Saúde 

UNODC 

AD 

United Nations Office on Drugs and Crime 

Álcool e outras Drogas 

USF Unidade de Saúde da Família 
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