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                                                           RESUMO 
 

Introdução: O álcool e demais drogas é um tema transversal a outras áreas da saúde, 
justiça, educação, social e precisa de uma política de atenção integral para estes 
usuários, ou seja, abrangendo o desenvolvimento contínuo de fatores de proteção 
individual e coletivo. Tendo em vista a complexidade na abordagem terapêutica aos 
usuários de álcool e outras drogas ilícitas, enfatizamos a importância na redução de 
danos sociais e a saúde, como possibilidade de cuidado a esses usuários. Os objetivos 
deste estudo foram: Conhecer de que forma a equipe de saúde mental de Niterói 
trabalha com a redução de danos junto aos usuários de álcool e outras drogas; Identificar 
as estratégias de redução de danos que a equipe multiprofissional utiliza para atender os 
usuários que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas; Conhecer os desafios que a 
equipe enfrenta para o desenvolvimento do trabalho na perspectiva de redução de danos. 
Métodos: Trata-se de um estudo exploratório de abordagem qualitativa, realizado no 
CAPS-Ad-Alameda, serviço público da rede de saúde mental de Niterói. Os 
participantes do estudo foram seis profissionais que trabalham na perspectiva da 
Redução de Danos, atendendo os usuários de drogas. Os critérios de inclusão foram 
profissionais de saúde que trabalham nestes serviços, com a Redução de Danos e atuam 
há mais de seis meses. Os critérios de exclusão foram: profissionais que atuam no 
serviço, porém não trabalham com a Redução de Danos e recém-contratados, com 
tempo de permanência no serviço, inferior há seis meses. A pesquisa foi submetida ao 
comitê de ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro tendo sido aprovado 
sob o parecer número: CAAAE 12266613.50000.5243. Para a análise dos dados foi 
utilizada a análise temática. As categorias empíricas que emergiram foram: o olhar do 
profissional de saúde sobre o uso abusivo de álcool e drogas, ações e estratégias de 
redução de danos adotadas pelas equipes, o acompanhamento dos usuários que fazem 
uso abusivo de drogas, desafios para o trabalho na perspectiva de redução de danos e 
benefícios relacionados à redução de danos: na perspectiva da equipe. Resultados: 
Percebe-se por meio das falas dos profissionais que a questão do uso abusivo de drogas 
está atravessada pelas questões sociais e que, portanto, cuidar dos usuários que fazem 
uso abusivo de álcool e outras drogas impelem para a adoção de estratégias em 
diferentes campos, extrapolando o campo restrito da saúde, impelindo para um trabalho 
cada vez mais centrado no eixo territorial. As estratégias de redução de danos adotadas 
no município são desenhadas a partir da singularidade dos sujeitos, pensando os 
mesmos em sua integralidade. As principais ações encontram-se relacionadas à 
prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, através de grupos de orientação. 
Considerações finais: Ao se adotar a Redução de Danos como política e estratégia de 
cuidado aos usuários de drogas, inúmeros são os benefícios relacionados ao cuidado 
desses usuários. Essa estratégia oportuniza a criação e solidificação de vínculos entre 
equipes, usuários, famílias e comunidade. A estratégia de redução de danos amplia o 
acesso à informação e ao cuidado, tornando as equipes mais corresponsáveis pelo 
cuidado dos usuários. 

Palavras-chave: Drogas; Redução de Danos; Atenção Psicossocial 



 
 

 
ABSTRACT 

 
Introduction: Alcohol and other drugs is a cross to other areas of health, justice, 
education, social issues and needs a policy of comprehensive care for these users, ie 
covering the continuous development of individual and collective protective factors. 
Given the complexity of therapeutic users of alcohol and other illicit drugs, approach 
emphasized the importance of reducing the social harm and health care as possible to 
those usuários.Os objectives of this study were: know how the healthcare team mental 
Niterói works with harm reduction with users of alcohol and other drugs; Identify 
strategies to reduce damage to the multidisciplinary team uses to treat patients who 
abuse alcohol and other drugs; Knowing the challenges that the team faces for the 
development work in the perspective of harm reduction. Methods: This was an 
exploratory qualitative study, conducted in CAPS-Ad-Alameda, public service network 
of mental health Niterói. The study participants were six professionals working in the 
perspective of harm reduction, taking drug users. Inclusion criteria were health 
professionals working in these services harm reduction and act for over six months. 
Exclusion criteria were: professionals who work in the service, but do not work with the 
Harm Reduction and newly hired, with time spent in service, lower six months ago. The 
study was submitted to the Ethics and Research Committee of the University Hospital 
Antonio Pedro and was approved under the number Opinion: CAAAE 
12266613.50000.5243. For data analysis, thematic analysis was used. The empirical 
categories that emerged were: the look of the health professional about the abuse of 
alcohol and drugs, actions and harm reduction strategies adopted by the teams, 
monitoring users who abuse drugs, challenges for work in perspective harm reduction 
and harm reduction related benefits: the perspective of the team. Results: It was 
observed by the speech of professionals that the issue of drug abuse is crossed by social 
issues and, therefore, take care of the users who abuse alcohol and other drugs to urge 
the adoption of strategies in different fields extrapolating the restricted field of health, 
pushing for an increasingly focused on territorial axis work. Strategies for reducing 
damage taken in the city, are drawn from the uniqueness of the subject, thinking the 
same in its entirety. The main actions are related to prevention of sexually transmitted 
diseases by steering groups Colophon. By adopting harm reduction as a political 
strategy and care for drug users, there are numerous benefits related to the care of those 
users. This strategy favors the creation and consolidation of ties between teams, users, 
families and community. The strategy of harm reduction increases access to information 
and care, making the most corresponsáveis teams for the care of the users.  

 
Keywords: Drugs; Harm Reduction; Psychosocial Care 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

        1.1 MOTIVAÇÃO PARA O TEMA 

 

Durante a minha graduação em enfermagem, pesquisei por diversas áreas, algo que 

me motivasse e inspirasse para desenvolver um trabalho de conclusão de curso. Interessei-me 

por temáticas dentro da clínica médica, emergência, oncologia e trauma. Mas foi no período 

de agosto/ 2012, cursando o término do 6° período, quando entrei como bolsista do programa 

do Ministério da Saúde PRO/PET-SAÚDE MENTAL no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba-

HPJ no setor de Serviço de Reabilitação e Intercorrência-SRI, que um tema despertou minha 

atenção e curiosidade. 

       Neste local, conhecido como, SRI-HPJ, fiquei como estagiária observadora dos 

clientes usuários de álcool, crack e outras drogas na unidade, e livre acesso aos seus 

prontuários. Durante os estágios obrigatórios do currículo da Enfermagem, já havia prestado 

assistência a pacientes usuários de drogas, porém nunca tive um conhecimento aprofundado 

sobre a assistência e transtornos ocasionados pelo uso destas substâncias. 

        A partir dessa experiência, passei a ter uma preocupação maior todas as vezes 

que tinha um usuário com o diagnóstico F.19 (múltiplas drogas e/ou substancias psicoativas), 

F14 (cocaína) e F10(álcool). E despertei para um grave problema de saúde pública. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001, p.12- Relatório do seminário sobre o 

atendimento aos usuários de álcool e outras drogas na rede do SUS. Caderno de textos de 

apoio do III Conferência Nacional de Saúde Mental), cerca de 10% das populações dos 

centros urbanos do mundo todo, consomem abusivamente substâncias psicoativas 

independentemente da idade, sexo, nível de instrução e poder aquisitivo. 
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        O uso abusivo de álcool e outras drogas têm sido abordados por uma ótica 

predominantemente psiquiátrica e médica, além da associação à criminalidade, preconceito, 

marginalidade e falta de vergonha (BRASIL, 2003, p.10). Em virtude disto vemos a 

importância do cuidado em saúde para esta clientela, ressaltando ser um desafio para a equipe 

multiprofissional.  

        Diante desta realidade, cabe destacar a relevância em estudar está temática 

tendo em vista o desinteresse das instituições de ensino e saúde em investir na formação 

técnica de pessoal para trabalhar com usuários de álcool e demais drogas. Sabendo que todo 

uso de drogas está relacionado a fatores sociais, culturais, psíquicos e biológicos e com isso é 

necessário repensar as formas de cuidar destas pessoas abrangendo a equipe multiprofissional 

e as redes de atenção em saúde por onde eles circulam. 

         Cabe ressaltar que o uso destas substâncias favorece aos desvios de conduta, 

comportamento social de risco, heteroagressividade, rupturas no vínculo familiar, 

relacionamentos, trabalho e pequenos delitos para aquisição de drogas. Segundo BRASIL 

(2003, p.17) o tratamento e diagnóstico precoce da dependência ao álcool e demais drogas 

ilícitas é fundamental no prognóstico deste transtorno, o que favorece na prevenção e 

promoção em saúde.  

        Tendo em vista uma grande complexidade na abordagem terapêutica aos 

usuários de álcool e outras drogas ilícitas, enfatizamos a importância na redução de danos 

sociais e a saúde, como possibilidade de cuidado. De acordo com o BRASIL (2003, p.10) a 

abstinência não pode ser o único objetivo a ser alcançado. Ele defende estratégias voltadas 

para a defesa da vida, levando em consideração as diversidades e singularidades do indivíduo 

com um todo, respeitando suas escolhas, crenças, cultura, educação e nível social e o 

acolhendo sem preconceitos e críticas. 

     Os usuários de álcool e demais drogas, possuem uma relação comprovada entre o 

consumo e agravos sociais e percebe-se que quando se constroem políticas públicas 

comprometidas com a promoção, prevenção e tratamento, além de uma perspectiva de 

integração social e produção da autonomia destes usuários, compreende-se que as 

consequências decorrentes deste consumo tende a diminuir de forma significativa.  

 

Para que uma política de saúde seja coerente, eficaz e objetiva, deve-se levar em 

consideração que as distintas estratégias são complementares e não concorrentes, e que o 

retardo ao consumo de drogas e a redução de danos associada ao consumo são elementos 



14 
 

importantes quando se trata de cuidar de vidas humanas, ou seja, a equipe multiprofissional 

necessita levar em consideração as singularidades de cada usuário. 

 Nesse contexto, a Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, que marca o redirecionamento 

do modelo assistencial em saúde mental e apresenta de forma histórica, as diretrizes básicas 

que constituem o Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo e abrangendo os usuários dos 

serviços de saúde mental e os que sofrem por transtornos decorrentes do consumo abusivo de 

álcool e demais drogas; a universalidade de acesso e direito a assistência, a integralidade e a 

descentralização no modelo de atendimento (BRASIL, 2003, p.06).  

 Desta forma é necessário estabelecer programas específicos para estes usuários, 

como o acesso na atenção primária, garantir acesso a medicamentos, educação em saúde para 

a população, vínculo com outros setores, estabelecendo assim um vínculo através das redes, 

envolvimento de comunidades, famílias e usuários. Também é importante garantir a 

assistência nos casos de maior gravidade nas unidades de saúde de maior densidade 

tecnológica, como os serviços de emergências geral e psiquiátrica, que demandam por 

cuidados mais específicos. 

 No sentido de normalizar a atenção a usuários de álcool e demais drogas o 

Ministério da Saúde publicou a portaria para a estruturação da rede de atenção específica a 

estes usuários (BRASIL, 2003, p.23). São atitudes importantes para garantir a estes usuários o 

acesso nas redes de assistências com ênfase na reabilitação e reinserção social. 

 O álcool e demais drogas é um tema transversal a outras áreas da saúde, justiça, 

educação, social e precisa de uma política de atenção integral para estes usuários, ou seja, 

abrangendo o desenvolvimento contínuo de fatores de proteção individual e coletivo 

(BRASIL, 2003, p.25). 

Em virtude disso, é importante que a equipe multiprofissional e a unidade de saúde, 

coloquem em prática estratégias de tratamento para o enfrentamento deste problema de saúde 

pública, em parceria com os recursos intersetoriais, ou seja, que alcance a educação, trabalho, 

lazer, cultura, políticas públicas de ação social e esporte. 

O Ministério da Saúde, desde 1994, assume as ações de redução de danos, como 

importante estratégia de saúde pública para prevenção das DST/AIDS, entre usuários de 

drogas injetáveis, por meio de intervenções de troca e distribuição de agulhas e seringas 

(BRASIL, 2003, p.10).  

Esta iniciativa proporcionou contribuições significativas para a revisão das leis em 

vigor, e também foi uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Controle 

Internacional dos Danos (UNDCP). 
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Segundo a Associação Internacional de Redução de Danos (IHRA), a redução de 

danos é definida por políticas, programas, e práticas que visam primeiramente reduzir os 

prejuízos negativos relacionados à saúde, os aspectos sociais e econômicos ao uso de drogas, 

sem necessariamente reduzir o seu consumo. Neste sentido, compreende-se que esta estratégia 

de tratamento, aceita a realidade de que muitos usuários não conseguem ou não querem parar 

de fazer uso abusivo de drogas. 

A equipe multiprofissional em saúde mental deve incentivar os usuários de drogas a 

cuidar de si próprios, sem necessitar entrar em abstinência e consequentemente estarão 

beneficiando a si próprio, seus familiares e a sociedade.  

  

 

1.2  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

- A Redução de Danos em saúde mental  como estratégia de tratamento aos usuários de álcool 

e demais drogas aos invés da abstinência como única solução. 

  

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

-  As estratégias de redução de danos como possibilidade de cuidado em saúde mental aos 

usuários de álcool e demais drogas. 

 

1.4  QUESTÕES NORTEADORAS 

- Quais as estratégias de redução de danos utilizadas pela equipe multiprofissional dos 

serviços de saúde mental para cuidarem das pessoas que fazem uso abusivo de drogas? 

- Quais são os principais desafios enfrentados pela equipe de redução de danos? 
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1.5 OBJETIVO GERAL 

- Conhecer de que forma a equipe de saúde mental de Niterói trabalha com a redução de 

danos junto aos usuários de álcool e outras drogas.   

 

 1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar as estratégias de redução de danos que a equipe multiprofissional utiliza para 

atender os usuários que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. 

- Conhecer os desafios que a equipe enfrenta para o desenvolvimento do trabalho na 

perspectiva de redução de danos. 

 

 1.7 JUSTIFICATIVA 

                A relevância, desta pesquisa consiste em contribuir cientificamente para o trabalho 

que a equipe multiprofissional de saúde mental realiza no município de Niterói, atendendo de 

forma transversal os usuários de álcool e demais drogas. E utilizando e aplicando uma 

abordagem terapêutica de redução de danos, tendo em vista que a abstinência não é a única 

solução, sendo relevante o autocuidado e reinserção social (ANDRADE, 2011). 
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              2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 

 

HISTÓRICO DAS DROGAS 

Para Adiala (2011, p.2) “origem da palavra droga é controversa, mas provavelmente 

deriva da expressão alemã droghe vate, que designava o recipiente onde eram guardadas as 

ervas secas, ou da holandesa droog, que quer dizer seco”. Entre o século XV e XIX, as drogas 

eram produtos vegetais utilizados na alimentação, na manufatura e na prática curativa, como 

por exemplo: a pimenta, a canela, o açúcar, o café, o tabaco e o ópio. Já as drogas utilizadas 

para fins de cura eram denominadas drogas medicinais. No início do século XX, a palavra 

droga, ganhou um novo significado, como sinônimo de tóxico. O verbo drogar e o seu 

particípio passado, drogado, expressam, respectivamente, o uso de tóxicos e o estado 

decorrente da ação deste. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1993) “Droga é qualquer 

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

seus sistemas produzindo alterações em seu funcionamento”. Compreende-se então ser capaz 

de modificar, aumentar, inibir ou reforçar as funções fisiológicas, psicológicas ou 

imunológicas no organismo de maneira transitória ou permanente.  

O consumo de drogas faz parte da prática histórica e cultural da existência humana e 

é encontrada em todas as civilizações e tinha um significado relevante, sendo utilizadas em 

cultos religiosos, rituais místicos, manifestações artísticas e por motivos sociais. O que vem 

sendo observado nos tempos atuais é a enorme variedade de drogas ilícitas disponíveis, 

facilidade de acesso, e elevado consumo de multidrogas, e o alarmante crescimento de 
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crianças e jovens usuárias; independentemente do poder aquisitivo. “Trata-se de uma 

problemática que envolve a diversidade e complexidade dos diferentes campos da política, da 

economia, da cultura e do psiquismo” (ALVES, 2002.p.65). 

O fenômeno das drogas é um dos maiores desafios para os países no século XXI, por 

causar desvios de conduta, comportamento social de risco, heteroagressividade, rupturas no 

vínculo familiar e relacionamentos, trabalho, estudo e consequências adversas na saúde do 

usuário. “O abuso e a dependência de drogas são o resultado do encontro de três fatores: um 

produto (álcool e outras drogas), uma pessoa com a sua história e vulnerabilidades individuais 

e um contexto social, cultural, político e econômico” (WRIGHT et al., 2009.p.759). 

Os usuários de drogas carregam consigo, o preconceito social, e são identificados 

como viciados, vagabundos, sem caráter, fracos de mente etc. Estes rótulos são provenientes 

de crenças, valores e cultura altamente moralista que veem o uso de drogas como uma atitude 

absurdamente imoral e inconcebível para uma pessoa descente. A maneira como os 

multiprofissionais de saúde mental percebem estes usuários, não se diferem tanto assim do 

senso comum, entretanto deve-se compreender que são pessoas necessitando de tratamento e 

não devem se rejeitados, punidos, criticados e nem ao menos julgados. 

A segurança pública e o problema das drogas possuem múltiplos aspectos e impõem 

uma ação multidisciplinar do governo que atinja simultaneamente as várias dimensões 

relativas a essas questões. “O combate às drogas, tal como é encarado pelas autoridades 

brasileiras, é uma questão de saúde pública, de combate à criminalidade, de segurança 

nacional e uma questão cultural” (ICOS, 2009. p.15).  

 
O processo da globalização, direta ou indiretamente, pode facilitar o comércio de 
drogas, assim como o desenvolvimento de mecanismos de lavagem de dinheiro, 
contribuindo para o incremento do consumo de drogas entre diferentes grupos 
populacionais Por isso, o fenômeno das drogas torna-se problema global. Muitos 
países têm enfatizado a associação entre drogas e terrorismo e têm reforçado as leis 
de controle de drogas, de forma direta ou indireta. No contexto do mercado negro de 
venda de drogas, as mesmas são tidas como fonte lucrativa para ganhar dinheiro; ao 
mesmo tempo, tal mercado pode se associar à compra de armas, assim como à 
geração de violência contra a população civil e os governos em todo o mundo 
(WRIGHT et al ., 2009, p.751). 

 

O uso de drogas se tornou uma questão de segurança pública, tendo em vista o poder 

de facções criminais de tráfico de drogas ou milícias, que impõem uma violência diária na 

vida da população. Contra estes grupos fortemente armados, as forças policiais se vêem 

limitadas a conter a violência com base na inteligência, uma vez que os recursos são escassos. 

“A violência do Rio de Janeiro é exemplo disso, onde cada vez mais jovens das favelas se 
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envolvem com o tráfico de drogas. Realidade que engrossa as estatísticas da criminalidade 

violenta e cria um problema grave de segurança pública” (ICOS, 2009, p.16). 

 

 

              2.2 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE MENTAL 

 
O início do processo da reforma psiquiátrica no Brasil é contemporâneo da eclosão 
do movimento sanitário, nos anos setenta, em favor da mudança dos modelos de 
atenção e gestão nas práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, equidade na oferta 
dos serviços e protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos 
processos de gestão e produção de tecnologias de cuidado (BRASIL, 2005, p.6). 

 

A reforma psiquiátrica é uma ampla mudança do atendimento público em saúde 

mental, que garante o acesso da população aos serviços disponibilizados através dos Centros 

de Atenção Psicossocial (CAPS), Residências Terapêuticas, Ambulatórios, Hospitais gerais e 

Centros de convivências; garantindo seus direitos e liberdade. As internações quando 

necessárias devem ser feitas em Hospitais Gerais ou nos CAPS/24hs. E sendo amparada pela 

Lei 10.216/2001, que apresenta a mudança no modelo de tratamento, através do isolamento 

em manicômios, pelo convívio com a família e a sociedade. 

O objetivo desta reforma não é simplesmente a transferência do doente mental do 

manicômio e confiná-lo dentro de sua casa, e tão pouco transmitir toda a responsabilidade dos 

cuidados aos familiares e ou simplesmente entregue a própria sorte. Espera-se resgatar ou 

restabelecer a cidadania, a respeito da sua identidade, singularidade e subjetividade, tornando-

o sujeito de seu próprio tratamento e desconstruindo a ideia de cura como única possibilidade. 

E também, contribuir no desenvolvimento da autonomia e da reintegração do sujeito à família 

e a sociedade.  

Tendo em vista atitudes de incompreensão e rejeição familiar e na sociedade é 

importante destacar a importância da família do doente mental, receber as orientações 

necessárias pela equipe multiprofissional, diante da alta hospitalar, parar recebê-lo em casa, e 

estar preparada para a convivência e relacionamento, sem deixar de proporcionar o cuidado 

terapêutico adequado. Porém não se pode reduzir a reforma psiquiátrica à devolução destes às 

suas famílias, como se estas fossem, capazes de resolver a problemática da vida cotidiana 

acrescida das dificuldades geradas pela convivência, manutenção e cuidado com o doente 

mental. 
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Em junho de 1987, como desdobramento da 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 

1986, ocorreu na cidade do Rio de janeiro, a I Conferencia Nacional de Saúde Mental 

(CNSM), cujo texto do seu Relatório Final demonstra uma estreita vinculação entre o 

Movimento Sanitário e a Reforma Psiquiátrica. A reformulação do modelo assistencial em 

saúde mental e a consequente reorganização dos serviços foram apresentadas em todos os três 

temas.   

No Tema I - Economia, Sociedade e Estado; é analisada a necessidade de se ampliar 

o conceito de saúde, considerando em seus determinantes as condições matérias de vida. Já no 

Tema II- Reforma Sanitária e Reorganização da Assistência à Saúde Mental; se reafirma o 

Movimento Sanitário, induzindo a especificidade da saúde mental no contexto de suas 

diretrizes e princípios, para a constituição de um Sistema Único de saúde e com garantia do 

acesso e da participação popular.  

E no plano assistencial o relatório apresenta a “Reversão da tendência 

hospitalocêntrica e psiquiátrica, dando prioridade ao sistema extra-hospitalar e 

multiprofissional como referência assistencial ao paciente, inserindo-se na estratégia de 

desospitalização” (ICNSM, 1988, p.18). 

 
O setor público não credenciará nem instalará novos leitos psiquiátricos em 
unidades psiquiátricas hospitalares tradicionais, reduzindo, progressivamente, os 
leitos existentes nesse último tipo de serviço e substituindo-os por leitos 
psiquiátricos em hospitais gerais públicos ou por serviços inovadores alternativos a 
internação psiquiátrica (ICNSM, 1988, p.18). 

 

 

Por fim, no Tema III- Cidadania e Doença Mental: Direitos, Deveres e Legislação; o 

relatório reafirma o Movimento Sanitário, sugerindo inclusões referentes ao direito à saúde no 

texto constitucional e propondo reformulações na Legislação Ordinária que trata 

especificamente da saúde mental, ou seja: Código Civil; Código Penal e Legislação Sanitária; 

e propõe também modificações na Legislação Trabalhista, considerando a interface 

trabalho/saúde mental. 

Quatro anos depois, em dezembro de 1992, foi realizada a II Conferencia Nacional 

de Saúde Mental, com uma organização diferente da anterior, envolvendo a mobilização de 

milhares de pessoas e de diferentes setores, como o social, político e cultural nas conferências 

municipais, regionais e estaduais. Foram discutidos três grandes temas: crise, democracia e 

reforma psiquiátrica; modelos de atenção em saúde mental; direitos e cidadania. 
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Esse processo teve início com a constituição da Comissão Organizadora da II 
Conferência Nacional de Saúde Mental, que contou com representantes dos 
segmentos envolvidos na reestruturação da atenção em saúde mental e na reforma 
psiquiátrica brasileira: associações de usuários e familiares, conselhos da área de 
saúde, prestadores, governos e entidades da sociedade civil (IICNSM, 1994, p.4).  

 

 

Na primeira parte do relatório final é abordado à Atenção Integral e Cidadania, que 

propôs uma visão integrada das várias dimensões humanas da vida do indivíduo e em 

diferentes âmbitos de intervenção (educativo assistencial e de reabilitação). Além de reafirmar 

os princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, participação 

popular e municipalização, a substituição do modelo hospitalocêntrico, e a intensificação da 

desospitalização através dos programas públicos de lares e pensões protegidas.  

Propôs também a articulação com os recursos existentes na comunidade e a 

necessária transformação das relações cotidianas entre trabalhadores de saúde mental, 

usuários, famílias, comunidade e serviços, em busca da desinstitucionalização, e incluindo a 

humanização nas relações no campo da saúde mental. 

Na segunda parte, o relatório apresenta inúmeras propostas relacionadas à Atenção 

em Saúde Mental e Municipalização. No capítulo sobre as recomendações gerais é 

apresentada a proposta dos conceitos de território e responsabilidade como dispositivos para 

uma ruptura com o modelo hospitalocêntrico. Na terceira parte do relatório é apresentada 

propostas referentes ao tema Direitos e Legislação, com cinco capítulos abrangendo: questões 

gerais sobre uma necessária revisão legal; direitos civis e cidadania; direitos trabalhistas; 

drogas e legislação e direitos dos usuários. 

 

 
Criar programas específicos para o tratamento de alcoolistas e demais dependentes 
químicos, a serem prestados por equipes capacitadas, constituídas por profissionais 
de nível superior e por agentes de saúde, tanto no nível ambulatorial quanto nas 
unidades de internação (IICNSM, 1994, p.29).  

 

A III Conferência Nacional de Saúde Mental aconteceu com o tema “Cuidar, sim”. 

Excluir, não - "Efetivando a Reforma Psiquiátrica, com Acesso, Qualidade, Humanização e 

Controle Social". O tema principal discutido foi a partir do eixo temático: "Reorientação do 

modelo assistencial", tendo como subtemas: I. Recursos Humanos, II. Financiamento, III. 



22 
 

Controle Social, IV. Direitos, Acessibilidade e Cidadania. Elaborou propostas e estratégias 

para consolidar e efetivar um modelo de atenção em saúde mental de forma humanizada, com 

qualidade, participação e controle social. 

 

 
A III Conferência Nacional de Saúde Mental reafirma a saúde como direito do 
cidadão e dever do Estado e a necessidade de garantir, nas três esferas de governo, 
que as políticas de saúde mental sigam os princípios do SUS de atenção integral, 
acesso universal e gratuito, equidade, participação e controle social; respeitem as 
diretrizes da Reforma Psiquiátrica e das Leis Federal e Estadual; e priorizem a 
construção da rede de atenção integral em saúde mental (III CNSM, 2002, p.23).  

 

 

As políticas de saúde mental são importantes no processo de integração com outras 

políticas sociais, como a educação, o trabalho, o lazer, a cultura, o esporte, a habitação e a 

habilitação profissional, visando garantir a inclusão social e a capacidade da sociedade em 

conviver com a diferença. “Buscamos, sobretudo, transformar as formas de lidar com a 

experiência da loucura e da invalidação, e de produzir novas possibilidades de vida e de 

relações sociais” (III CNSM, 2002, p.20). 

 
A implantação de políticas de saúde mental deve ser considerada como prioridade de 
saúde pública no País e os estados e municípios devem desenvolver uma política de 
saúde mental no contexto do SUS, com orientação única, inserida nos respectivos 
Planos Estaduais e Municipais de Saúde, respeitando as necessidades, a realidade e o 
perfil epidemiológico de cada localidade (III CNSM, 2002, p.23).  

 

 

         É fundamental que o Ministério da Saúde defina políticas públicas de atenção 

aos usuários de álcool e outras drogas baseadas nos princípios e diretrizes do SUS e da 

Reforma Psiquiátrica e que evite a internação em hospitais psiquiátricos e em clínicas de 

internação. Dentro destas perspectivas foram aprovadas diversas propostas, entre elas, adotar 

estratégias de redução de danos, e também implantar o Programa de Redução de Danos - PRD 

- em todos os municípios, visando prevenir e reduzir a transmissão de DST/AIDS. 

O tema da IV Conferência Nacional em Saúde Mental, realizada em 2010, foi “Saúde 

Mental direito e compromisso de todos: consolidar avanços e enfrentar desafios”. E abordou o 

Eixo I- Políticas Sociais e Políticas de Estado; pactuar caminhos intersetoriais; Eixo II- 

Consolidar a rede de Atenção Psicossocial e fortalecer os movimentos sociais; Eixo III- 

Direitos Humanos e Cidadania como desafio ético e intersetorial. Reafirmando os princípios e 
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diretrizes da reforma psiquiátrica em curso no país, assim como a garantia dos direitos de 

cidadania das pessoas com transtorno mental e seus familiares. 

E aconteceu de forma ampla, democrática, e com grande participação e representação 

de usuários, trabalhadores e gestores do campo da saúde e demais setores. Isto confere a 

consolidação das conferências nacionais como dispositivos fundamentais para a construção de 

políticas de Estado, independentes de governos específicos e com participação popular. 

“A conferência reafirmou o campo da saúde mental como intrinsecamente 

multidimensional, interdisciplinar, interprofissional e intersetorial, e como componente 

fundamental da integralidade do cuidado social e da saúde em geral.” (IV CNSM, 2010, p.9) 

É um campo inserido na saúde e que ao mesmo tempo o transcende entre os campos dos 

direitos humanos, assistência social, educação, cultura, lazer etc. 

 
De acordo com os princípios, diretrizes e normas do SUS e, da Política Nacional de 
Saúde Mental e das Leis Federal 10.216/01 e 10.708/03, a IV CNSM, propõe, 
implementar, ampliar, consolidar e fortalecer a rede de serviços substitutivos em 
Saúde Mental, em todo o país com prioridade para as regiões com vazios 
assistenciais, garantindo acesso, acolhimento, e tratamento de toda a população, em 
todos os níveis de assistência: equipe de saúde mental na atenção básica, Centros de 
Atenção psicossocial – CAPS I, II, III, CAPSad (álcool e drogas) e CAPSi (infantil) 
– Centros de Convivência, Residências Terapêuticas, Emergências psiquiátricas e 
leito para Saúde Mental em Hospitais Gerais, leitos clínicos para desintoxicação em 
Hospitais Gerais, atendimento móvel de urgência e demais serviços substitutos 
necessários aos cuidados contínuos  em Saúde Mental (IV CNSM, 2010, p.21). 

 

É relevante destacar que as Conferências de Saúde Mental que aconteceram, foram 

fundamentais para a construção democrática de políticas públicas do SUS, entretanto, a última 

Conferência com seu caráter intersetorial, buscou alcançar diversas políticas públicas no 

sentido de se reconhecerem como promotoras de saúde mental e sendo um grande avanço 

histórico em relação às anteriores. 

 

 

 

 

              2.3  REDUÇÃO DE DANOS RELACIONADA AO USO ABUSIVO DE DROGAS
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A Redução de Danos (RD) foi adotada como estratégia de saúde pública pela 

primeira vez no Brasil no município de Santos-SP no ano de 1989, quando altos índices de 

transmissão de HIV estavam associados ao uso indevido de drogas injetáveis. A proposta é 

complementar e não concorrente a outras estratégias que visam diminuir o consumo de drogas 

como um todo, e compreendendo que muitos usuários continuam fazendo uso, ou 

simplesmente não conseguem, ou não querem cessar o uso, apesar dos esforços para prevenir 

o início ou o uso contínuo. 

 

Proposta inicialmente como uma estratégia de prevenção ao HIV entre usuários de 
drogas injetáveis – Programa de troca de Seringas (PtSs) – a redução de danos foi ao 
longo dos anos se tornando uma estratégia de produção de saúde alternativa às 
estratégias pautadas na lógica da abstinência, incluindo a diversidade de demandas e 
ampliando as ofertas em saúde para a população de usuários de drogas (PASSOS; 
SOUZA, 2011, p.154). 

 

Levando em consideração que o consumo e uso abusivo de drogas continuarão 

prevalecendo na sociedade, independente da classe social, faixa etária e nível de escolaridade 

e acesso a informação e redes de atenção em saúde, os princípios e estratégias de redução de 

danos são comprovadamente eficientes. “Os elementos-chave da redução de danos são 

universais, tais elementos, ou características, devem permear as estratégias de políticas ou 

intervenções de saúde pública que buscam aplicar os princípios de redução de danos” 

(BRASIL, 2004, p.33). 

Esses elementos-chave da Estratégia de Redução de Danos são complementares as 

estratégias do controle da demanda e da oferta; seu foco é nas consequências e não nos 

comportamentos em si; não julga o uso abusivo de drogas e sim a redução dos problemas 

advindos dele; não busca políticas ou estratégias que sejam inatingíveis ou que criem mais 

danos e reconhece os direitos humanos individuais. 

A atual Política Nacional sobre drogas consiste na redução da demanda, redução da 

oferta e redução de danos, porém é importante compreender que a redução da demanda / 

oferta é baseada em abordagens repressivas, enquanto as estratégias de Redução de Danos 

viabilizam o acesso, o vínculo, o acolhimento, a integralidade e respeitando as escolhas do ser 

humano sem preconceitos, julgamentos e críticas. 
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A implementação dessa política deve permear diferentes locais, seja eles formal e 

informal por onde circulam os usuários de drogas, e intervindo na construção de redes de 

suporte social. E os trabalhadores de saúde mental devem desenvolver habilidades e práticas 

em articulação interdisciplinar, territorial e intersetorial para atender estes usuários. 

Nesse sentido, é preciso encontrar alternativas capazes de reduzirem os prejuízos 

associados ao consumo de drogas. Sendo assim, é importante incentivar o usuário a cuidar de 

si próprio, sem que a condição para que isso aconteça seja a interrupção total do consumo da 

droga, ou seja, a abstinência. Isto pode se proceder ao reduzirem os problemas associados 

com o uso, no âmbito social, econômico e de saúde. Estas estratégias beneficiam o mesmo, 

seus familiares e a própria sociedade.  

 

Redução de Danos foca nas causas dos riscos e nas possíveis consequências do uso 
de drogas. A identificação de possíveis consequências, suas causas e a decisão sobre 
intervenções apropriadas requer que seja feito um diagnóstico correto do problema e 
das ações necessárias para solucioná-lo. A construção de intervenções apropriadas 
de redução de danos tem também de levar em conta fatores que podem tornar as 
pessoas que usam drogas ainda mais vulneráveis, como idade, gênero e estar na 
prisão (IHRA, 2010, p.2).  

 

A expansão da rede de atenção em saúde mental obedece aos princípios da reforma 

psiquiátrica, sempre buscando viabilizar a substituição do modelo assistencial 

hospitalocêntrico por redes de atenção especializadas e compostas por dispositivos extra-

hospitalares, como acontece com o CAPSad que tem como objetivo oferecer atendimentos 

diários a população, respeitando uma área de abrangência  definida, promovendo atividades 

terapêuticas e preventivas à sociedade, dentro da estratégia de RD, e oferecendo condições 

para repouso e desintoxicação a nível ambulatorial,caso seja necessário, atenção e orientação 

aos familiares dos usuários. 

Educar a população também é importante, pois promove a redução dos obstáculos 

associados ao tratamento e a atenção integral aos usuários de drogas, além de aumentar a 

consciência coletiva sobre os efeitos adversos decorrentes ao uso indevido de drogas. 

Consequentemente quando se constroem comprometimento com a promoção, prevenção e 

tratamento além de uma perspectiva da integração social e produção da autonomia destes 

usuários, entende-se que os resultados decorrentes deste consumo de drogas tende a reduzir. 
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            3 

 

 PERCURSO METODOLÓGICO 

            3.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM METODOLÓGICA   

 

             O método escolhido para a realização desta pesquisa foi exploratório. Segundo 

Triviños (1995, p. 175) 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 fins desta pesquisa será adotada a abordagem qualitativa, por ser mais coerente 

com os objetivos propostos. Para Minayo (2010, p.10) as metodologias qualitativas são: 

 

 
[...] entendidas como aquelas capazes de incorporar a questão de significado e da 
intencionalidade como inerentes aos atos, as relações, e as estruturas sociais, sendo 
essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como 
construções humanas significativas (MINAYO, 2010, p. 10).  

                    

 

              3.2 CENÁRIO DA PESQUISA  

 

 O presente estudo foi realizado nos CAPS-Ad-Alameda e no serviço de álcool e 

drogas (SAD), do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, no Município de Niterói (RJ). O 

município de Niterói pertence à 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). 

O Serviço de Álcool e Drogas do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba fica localizado na 

Av. Quintino Bocaiúva s/n°, Bairro: Jurujuba, Município de Niterói-RJ. Sua enfermaria é 

composta de doze leitos mistos, uma pequena sala de estar, sala de grupo, dois consultórios, 

um posto de enfermagem e uma varanda externa com jardim. Os horários de visitas 

acontecem diariamente de 09h às 11h ou de 14h às 17h. Composta por uma equipe 

multiprofissional: 01 psiquiatra, 01 enfermeiro, 01 assistente social, 02 psicólogos e 12 

técnicos de enfermagem. Sendo destinada exclusivamente à abordagem de quadros clínicos 
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relacionados ao uso regular e sintomático de álcool e outras drogas em situação de 

dependência. O objetivo do tratamento é possibilitar um tempo de afastamento da droga, 

conjugando a reflexão de questões subjetivas e objetivas favorecedoras do uso abusivo e seus 

efeitos no laço social, através de acompanhamento individual e em atividades coletivas, como 

por exemplo: grupo de Redução de Danos, grupo de notícias, grupo de saúde e oficina de 

jardinagem que acontecem uma vez por semana na unidade. 

A outra unidade que compõe o estudo é o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e 

Drogas (CAPS-ad Alameda) e fica localizada na Rua Alameda Boa Ventura, n°: 120. Bairro: 

Fonseca, Município de Niterói-RJ. E oferece atendimento ambulatorial e a realização de 

oficinas de segunda à sexta das 08h às 17h. Os usuários podem ingressar no serviço por meio 

de demanda espontânea, ser referenciado por outro serviço, ou encaminhado por outros 

agentes sociais. Composto por uma equipe multiprofissional: médico, psicólogo, assistente 

social, enfermeiro e técnico de enfermagem. Sendo o centro de referência do município para 

atendimento de pessoas com transtornos mentais severos ocasionados pelo uso abusivo e 

prejudicial de álcool e outras drogas na rede de saúde mental. Todo o trabalho é orientado 

pela lógica da redução de danos, e um conjunto de medidas de acolhimento e ações de saúde 

que busca minimizar as consequências do uso e dependência sem excluir, estigmatizar ou 

exigir do usuário uma mudança que, em boa parte das vezes, já lhe fora imposta sem sucesso 

em outras situações. O CAPS-ad funciona a partir de três segmentos ou eixos de trabalho: 

núcleo de assistência, núcleo de intersetorialidade e núcleo de ensino e pesquisa. O Centro de 

Atenção, conforme a Portaria n° 336/2002, tem três modalidades de cuidado: intensivo, semi-

intensivo e não intensivo, de acordo com a indicação clínica para cada caso. São 

desenvolvidas atividades de: acolhimento/recepção, atendimento individual (medicamentoso, 

psicoterápico, de orientação), atendimento em grupo (grupo terapêutico, grupo de reflexão e 

atividades de suporte social), atendimento em oficinas terapêuticas (visando também à 

capacitação e reinserção no mercado de trabalho), visitas e atendimentos domiciliares; 

atendimentos às famílias (individuais e em grupo), atividades comunitárias enfocando a 

inserção familiar e social, atividades educativas e preventivas na unidade e na 

comunidade/território, encaminhamento para ambulatórios de saúde mental, orientação 

profissional, acolhimento/observação/repouso/desintoxicação para pacientes que necessitem 

de acompanhamento sem apresentar um quadro severo de abstinência, Quando necessário, a 

equipe é responsável pelo encaminhamento do usuário para a rede de atenção básica, 

encaminhamento para hospital geral, encaminhamento para hospital psiquiátrico e 

acompanhamento durante as internações. O Núcleo de Intersetorialidade atua na interlocução 
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do Caps AD com os outros serviços de saúde (ambulatórios de saúde mental, outros CAPS, 

unidades básicas de saúde, programa médico de família, hospitais clínicos e psiquiátricos) e 

na articulação de diversos setores (saúde, organizações da sociedade civil, comunidades 

terapêuticas, assistência social, educação, justiça, cultura) com a finalidade de mapear, captar 

recursos, articular e discutir acerca da assistência integral a esta população. 

 

 

             3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

              Os sujeitos do estudo foram compostos pelos profissionais destes serviços (CAPS-

Ad-Alameda e SAD), que trabalham na perspectiva da Redução de Danos, atendendo os 

usuários de drogas do município de Niterói. Os critérios de inclusão foram: Profissionais de 

Saúde que trabalham nestes serviços, com a Redução de Danos e atuam há mais de seis 

meses. Os critérios de exclusão foram: Profissionais que atuam no serviço, porém não 

trabalham com a Redução de Danos e recém-contratados, com tempo de permanência no 

serviço, inferior há seis meses. Para garantir o anonimato destes sujeitos estes foram 

denominados pela letra “P” (profissional), seguidos por algarismos arábicos de acordo com a 

realização das entrevistas. 

 

              3.4  ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

               

   Esta pesquisa envolveu seres humanos, de forma direta ou em sua totalidade, 

através da coleta de informações que foram fornecidas em entrevistas semiestruturadas. O 

projeto foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa, do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal Fluminense, sob o número do parecer: 

CAAAE 12266613.50000.5243, para que os aspectos éticos e sociais fossem respeitados, 

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

 

 
Pesquisa é classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o 
conhecimento generalizável, e consiste em teorias, relações ou princípios ou no 
acúmulo de informações sobre as quais estão baseadas, que possam ser corroboradas 
por métodos aceitos de observação e inferências (BRASIL, 1996, p. 2).  
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Cada entrevistado recebeu orientação de forma detalhada sobre os objetivos da 

pesquisa, sua justificativa, os métodos de coleta de dados e análise, bem como ao uso das 

informações fornecidas. Sendo assim, o mesmo teve a liberdade, de autorizar ou não a 

utilização de seus dados através da assinatura do Termo de Consentimento livre, conforme a 

Resolução n° 466. 

Foram disponibilizadas, para todos os sujeitos, duas vias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), uma ficando em posse do voluntário e outra do 

pesquisador. O TCLE foi composto por informações, como: título do projeto, identificação 

dos responsáveis pelo mesmo, os objetivos da pesquisa, os procedimentos necessários à 

realização desta.  

“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 anuência à participação na pesquisa” (BRASIL, 1996, p. 5).  

 

 

3.5  COLETA DOS DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada pela própria pesquisadora, entre agosto e setembro de 

2013, por meio de uma entrevista semiestruturada, o que permitiu uma maior flexibilidade 

deixando o participante mais à vontade para colocação de suas percepções. “A entrevista 

semiestruturada combina perguntas estruturadas (ou fechadas) e abertas, na qual o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão” (MINAYO, 2010, 

p.108).  

O local foi em uma sala disponibilizada pelas próprias unidades participantes do 

estudo, com total privacidade e com cuidado para não interferir no processo de assistência ou 

nas atividades da equipe de RD, envolvidos no atendimento aos usuários de drogas.  

A realização da entrevista 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 na equipe de RD; executando-

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. 



31 
 

  

 

             3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise dos dados foi utilizada a análise temática, isto porque, se trata de uma 

modalidade simples e considerada apropriada para as investigações qualitativas em saúde. 

“Consiste em descobrir núcleos de sentidos que fazem parte de uma comunicação, e de acordo 

com sua frequência ou presença que possam trazer significado para o objetivo analítico 

visado” (MINAYO, 2010, p.209). 

A análise de conteúdo do tipo temático é dividida em três etapas: Pré- Análise, ou 

seja, escolha dos documentos que serão estudados ou analisados; retomada dos objetivos 

iniciais da pesquisa e adequando-os às informações coletadas e elaboração de indicadores que 

possam conduzir a interpretação final. Exploração do Material, ou seja, codificação dos dados 

coletados; recorte do texto, que podem ser uma frase, um acontecimento ou um personagem, 

de acordo com o que foi definido na pré-análise. Tratamento dos Resultados Obtidos e 

Interpretação dos Dados, ou seja, são feitas as interpretações previstas no contexto teórico. 

Desta forma, os dados foram analisados de acordo com os objetivos desta pesquisa. 
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               4  
 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo será apresentada a caracterização dos participantes do estudo, a 

síntese dos dados coletados bem como a análise dos mesmos. Para melhor compreensão dos 

resultados da pesquisa, os dados foram agrupados nas seguintes categorias temáticas: o olhar 

do profissional de saúde sobre o uso abusivo de álcool e drogas, ações e estratégias de 

redução de danos adotadas pelas equipes, o acompanhamento dos usuários que fazem uso 

abusivo de drogas, desafios para o trabalho na perspectiva de redução de danos e benefícios 

relacionados à redução de danos: na perspectiva da equipe.  

 
 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 
 

O Serviço de Álcool e Drogas do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba possui uma 

equipe multiprofissional que agrega dois profissionais de Redução de Danos ( um psicólogo e 

uma redutora de danos, com idade entre 21 a 40 anos, que realizam as atividades nas segundas 

às 16 horas).  

O Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps AD Alameda) possui 

uma equipe exclusivamente de quatro redutores de danos, duas do sexo feminino e dois do 

sexo masculino, com idade entre 31 a 50 anos, e que realizam as atividades nas segundas às 

10:00 horas e sexta às 14:30 horas. 

 

 

                4.1 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 demais drogas foi deixado a 

cargo da segurança pública no país, sendo constantemente relacionada à violência. Este fato 

gerou grandes prejuízos tanto para esses usuários quanto para os serviços de saúde como um 
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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 de drogas. 

Entende-se, que o uso de drogas como perpassado por questões sociais, as relações 

construídas no âmbito familiar, institucional e as 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, políticas estas que regem com os princípios do SUS e que visem à 

atenção integral a esses usuários, promoção da saúde e prevenção do uso e não apenas o ideal 

da abstinência como principal estratégia de solução ao uso abusivo de álcool e drogas. 

 

Pra mim é um problema de saúde e social, porque percebo que existe 

uma cultura já posta. (P 1).  

 

Acho que é social e de saúde. Social porque a droga já é algo que está 

dentro de uma existência de muitos anos e ocupando lugares na 

sociedade em que as pessoas fazem uso de várias formas, e até para 

matar a fome. Existe uma questão em que várias famílias, religiões e 

culturas, onde o uso da maconha, cocaína, crack, permitem que 

grupos se associem e dissociem, por conta do uso. É saúde por conta 

dos males provocados dentro do uso destas substâncias lícitas e 

ilícitas (P 2). 

 

Entendo o uso de drogas como um problema que atravessa os três 

campos, de modo que as políticas públicas devem ser intersetoriais (P 

3). 

 

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

segurança pública, social, e que deve ser resolvido de forma conjunta 

(P 4 ). 

 

Acho que é um problema social por causa da família que está 

envolvida, a comunidade que está envolta, o limite que acaba 

ultrapassando do outro também; de saúde porque trata questões de 
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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 (P 5).  

 

Tem haver com as 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 que faz uso e também 

das pessoas que estão nos arredores. E de segurança pública porque 

acaba gerando consequências em termos públicos (P 6). 

 

  

Percebe-se por meio das falas dos profissionais que a questão do uso abusivo de 

drogas está atravessada pelas questões sociais e que, portanto, cuidar dos usuários que fazem 

uso abusivo de álcool e outras drogas impelem para a adoção de estratégias em diferentes 

campos, extrapolando o campo restrito da saúde, impelindo para um trabalho cada vez mais 

centrado no eixo territorial.  

 

             4.2 AÇÕES E ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS ADOTADAS PELAS 

EQUIPES  

 

As estratégias de redução de danos constituem um conjunto de princípios e ações 

para a abordagem dos problemas relacionados ao uso abusivo de drogas utilizado 

internacionalmente e apoiado pelas instituições responsáveis pela formulação das Políticas 

sobre Drogas (OMS, OPAS, UNODOC, MS, SENAD) que viabilizam o acesso, o vínculo, o 

acolhimento, a integralidade e respeitam as escolhas do ser humano sem preconceitos, 

julgamentos e críticas.  

E também inclui um conjunto de medidas individuais e coletivas, sanitárias ou 

sociais cujo objetivo é diminuir os malefícios ligados ao uso de drogas lícitas e ilícitas. Dentro 

desse conhecimento, está a identificação da população a ser trabalhada, a identificação dos 

fatores de risco e de proteção dessa determinada população e o planejamento da intervenção 

que será feita. 
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Redução de Danos foca nas causas dos riscos e nas possíveis consequências do uso 
de drogas. A identificação de possíveis consequências, suas causas e a decisão sobre 
intervenções apropriadas requer que seja feito um diagnóstico correto do problema e 
das ações necessárias para solucioná-lo. A construção de intervenções apropriadas 
tem de levar em conta fatores que podem tornar as pessoas que usam drogas ainda 
mais vulneráveis, como idade, gênero e estar na prisão (IHRA, 2010, p.2).  

 

     O trabalho realizado no SAD (internação) é tomado como um 

trabalho de estratégia de Redução de Danos, uma vez que o tempo da 

internação é um tempo de trabalho clínico em ambiente protegido. 

Busco articular o acompanhamento articulado com os serviços extra-

hospitalares. Inclui também não ter recaída no uso das drogas, com 

um fracasso, reconhecendo que o usuário deve ser acompanhado por 

estar em uso (P 3 ).    

 

 

Através da prevenção as doenças sexuais, transmitidas pelo contato 

sexual, doenças transmitidas por conta de insumos utilizados por 

usuários de álcool e demais drogas, como, as seringas, notas para 

cheirar cocaína, materiais informativos, orientações sobre os 

cuidados pessoais, e além do trabalho preventivo (P 1).  

 

Orientação sobre o uso menos prejudicial das drogas, informações 

sobre Doenças Sexualmente transmissíveis (DST`S) e a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS/SIDA) pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), construção de vínculos, abrindo 

caminhos para diversos temas como: informações à saúde, assistência 

social, tendo em vista que o usuário pratique uma melhor qualidade 

de vida (P 2). 

 

Trabalhamos de maneira que possamos ajudar os usuários nos 

cuidados com a saúde, acompanhar e/ou encaminhá-los aos serviços 

de assistência social e tratamento de AIDS/HIV, DST´S, hepatites 

virais e tuberculose quando for necessário (P 4).  
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A proposta do trabalho é focar o indivíduo como um todo, na sua 

qualidade de vida, promoção de um estilo mais saudável, orientações 

sobre DST´S e AIDS/HIV e proporcionar um vínculo com este usuário 

e conhecer o seu território. (P 5) 

 

 O trabalho realizado no SAD/HPJ tem como proposta abordar as 

DST´S e AIDS/HIV e, os problemas secundários no organismo, 

referente ao uso de drogas, além de construir estratégias de redução 

dos danos no uso de drogas no ambiente extra-hospitalar e enquanto 

internação, promover uma proteção do usuário no tratamento (P 6). 

 

Com base nos depoimentos é possível considerar que as estratégias de redução de 

danos adotadas no município, são desenhadas a partir da singularidade dos sujeitos, pensando 

os mesmos em sua integralidade. As principais ações encontram-se relacionadas a prevenção 

das doenças sexualmente transmissíveis, através de grupos de orientação. 

 

               4.3 O ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS QUE FAZEM USO ABUSIVO 

DE DROGAS 

 

Para que tenhamos de fato a possibilidade de cuidar dos usuários que fazem uso 

abusivo de drogas faz-se necessário um acompanhamento longitudinal nos serviços, e este 

está intimamente relacionado à capacidade de manutenção de vínculos, afetos e 

disponibilidade de acolhimento. Este processo de cuidar implica num processo contínuo não 

mais como uma forma de identificação, através de ações mecanizadas e burocráticas, 

impostas de forma hierarquizada nos serviços de saúde, mas sim de disponibilidade para o 

outro. 

É imprescindível além do trabalho de Redução de Danos, o acolhimento a esses 

usuários, não pensar acolhimento como sinônimo de triagem, mas como uma postura de 

interesse (“tomada de responsabilidade”) e de cuidado por parte do profissional, (TESSER; 

NETO; CAMPO, 2010, p.87).  

 

O acompanhamento no SAD é realizado através de atendimentos 

individuais, atividades coletivas, saídas externas, quando necessárias 

e discussão de caso com os serviços de atenção psicossocial. 
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Incluindo todas as ferramentas orientadas a acolher a singularidade 

do caso (P 3). 

 

Praticamos o acompanhamento em grupos realizados no Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), SAD e no território ( P1). 

 

Na maioria das vezes o acompanhamento é feito através da demanda, 

a gente não tem um programa específico para acompanhar os 

usuários, e o trabalho é realizado no território, CAPS e no SAD (P 4). 

 

O acompanhamento no SAD acontece através do trabalho 

multiprofissional e intersetorial, com os pacientes internados que 

participam voluntariamente. Abordamos as DST´S, HIV/AIDS, efeitos 

físicos, psicológicos, sociais e outros ocasionados pelo uso de drogas, 

e a importância de continuar ao tratamento quando receber alta, 

além do vínculo estabelecido do RD com o usuário (P 5) 

 

Realizamos o acompanhamento dos usuários através dos grupos de 

RD realizados no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e no 

território que este usuário está inserido (P 6). 

 

 O acompanhamento dos usuários de drogas está cada vez mais focado no eixo 

territorial, ainda que o usuário se encontre internado no serviço de álcool e outras drogas 

existem uma articulação com outros dispositivos do território para viabilizar a inserção deste 

usuário na sociedade. O acompanhamento tem como direção o trabalho interdisciplinar e 

busca-se trabalhar na perspectiva da intersetorialidade. 

 

             4.4  DESAFIOS PARA O TRABALHO  NA PERSPECTIVA DE REDUÇÃO DE 

DANOS 

 

O fenômeno do consumo de álcool e demais drogas é complexo, multifatorial e esta 

associado a diferentes significados históricos e culturais. O trabalho na perspectiva de redução 

de danos, que dê conta dessa complexidade é desafiador e requer a cima de tudo, uma visão 
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intersetorial, tendo em vista os diversos aspectos envolvidos (biológicos, pessoais, familiares, 

religiosos, sociais, entre outros). 

 

 

O desafio é fazer com que toda a sociedade se implique com a 

problemática sobre álcool e outras drogas, ações policiais e guerra 

entre tráficos rivais (P 1). 

 

O maior desafio é desconstruir a ideia de recaída como fracasso, 

tanto na equipe, no intersetor, com os familiares e com o próprio 

usuário. Do mesmo modo, dificuldade em garantir o acesso à rede de 

saúde (parte clínica) e a vinculação com os serviços extra-

hospitalares, incluindo a atenção básica. Além disso, existe por parte 

de um número considerável de usuários a expectativa de atingir a 

abstinência total através da internação, a ponto de não gostarem de 

ouvir que há a possibilidade de um acompanhamento que inclui a 

recaída. Esses usuários esperam dos RD um reforço quanto ao ideal 

da abstinência (P 2). 

                

 Um dos maiores desafios é conseguir um vínculo com esses usuários, 

desenvolver um trabalho desvinculando a abstinência como a única 

solução (P 2). 

 

O desafio é ter acesso aos usuários de álcool e demais drogas, 

provocar discussões sobre o assunto, de maneira que não tenham 

tanto constrangimento. As dificuldades encontradas são mais da 

ordem do poder no território, por conta de algumas ações do tráfico, 

a maioria dos territórios é composta pelo tráfico armado e ação 

policial. Não existe problema com o tráfico, eles não interferem, 

porque temos um cuidado com o nosso trabalho. A violência já é um 

complicador! (P 4) 

  

Um dos desafios que encontramos, é desenvolver alternativas capazes 

de reduzirem os prejuízos associados ao consumo de drogas. Sendo 
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assim, é importante incentivar o usuário a cuidar de si próprio, sem 

que a condição para isto acontecer, seja a interrupção total do 

consumo da droga (P 5). 

 

Os desafios que encontramos são trabalhar com os usuários de 

drogas e desmistificar a ideia de abstinência como única solução no 

tratamento, e ajudá-lo a desenvolver práticas e dicas de saúde que 

orientamos nos grupos (P 6).   

 

 Trabalhar na perspectiva da redução de danos já nos impõe de início vários desafios de 

diferem ordens, principalmente o de ordem moral. É preciso vencer vários obstáculos no meio 

acadêmico, no âmbito da própria saúde, segurança pública, preconceito da sociedade, etc. 

Precisamos com o trabalho da redução de danos desmistificarmos a ideia da abstinência como 

única possibilidade de tratamento, entre outras. Os desafios são inúmeros como a própria 

violência, o tráfico, a polícia, etc. 

 

             4.5 BENEFÍCIOS RELACIONADOS À REDUÇÃO DE DANOS: na perspectiva da 

equipe 

A contextualização sociocultural da droga apresenta uma multiplicidade de fatores 

que envolvem esta temática. Para elaborarem ações de prevenção e tratamento, é necessário 

ampliar o olhar sobre esta temática e propor abordagens que considerem os diferentes 

aspectos envolvidos. É fundamental perceber a importância do vínculo terapêutico para a 

integração e fortalecimento de programas sociais na prevenção do uso de drogas. 

 

O vínculo construído com essas pessoas nos facilita uma boa 

conversa, esclarecimentos sobre o uso grave da substância (P 1). 

 

Observamos a importância da RD nos casos de reinternação, pois os 

usuários descrevem tentativas de proteção quando em uso, 

reproduzindo no território o que elaboram na internação. A própria 

internação passa a ser vista como estratégia de RD que possibilita 

fortalecer o vínculo com os serviços de atenção psicossocial. Noto 

também mais recursos subjetivos, para buscar atendimento na rede de 

saúde como um todo ( P 3). 
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Os benefícios que são observados são a reinserção social, utilizando 

recursos intersetoriais, ou seja, de setores de educação, igreja, 

esporte, cultura e lazer, montando estratégias pessoais para 

enfrentamento dos problemas com as drogas e também a iniciativa 

destes usuários ao autocuidado, sem que a condição para isso seja a 

interrupção total do uso da droga (P 2). 

 

São as estratégias de RD, encontradas por cada usuário dentro do seu 

contexto, respeitando e protegendo os direitos humanos, além de 

beneficiar a sua saúde, seus familiares e a própria comunidade e 

também de estar servindo como exemplo para os demais do grupo (P 

4). 

 

Os benefícios são o vínculo criado com estes usuários, levando em 

consideração as diversidades e singularidades do indivíduo, e o 

território o qual está inserido. E também o acolhendo, sem 

preconceitos e críticas, e respeitando suas escolhas, influencia na 

melhora da qualidade de vida, que interferem positivamente na saúde, 

no social, no trabalho e na família (P 5) 

 

Os benefícios são percebidos na mudança de comportamento em 

relação à droga, entendendo os malefícios em relação à saúde, o 

social, o trabalho e a família e como as estratégias, práticas e dicas 

de saúde que abordamos na RD, são consideradas importantes pelos  

usuários e aderidas de maneira particular por cada um (P 6). 

 

 

Ao se adotar a Redução de Danos como política e estratégia de cuidado aos usuários 

de drogas, inúmeros são os benefícios relacionados ao cuidado desses usuários. Essa 

estratégia oportuniza a criação e solidificação de vínculos entre equipes, usuários, famílias e 

comunidade.  

A estratégia de redução de danos amplia o acesso à informação e ao cuidado, 

tornando as equipes mais corresponsáveis pelo cuidado dos usuários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo discutiu questões referentes às estratégias de Redução de Danos aos 

usuários de álcool e demais drogas, percebe-se um grande salto positivo devido à demanda 

antes ser tratada como um problema de segurança pública, e atualmente ser vista como uma 

questão de Saúde Pública. E que nos últimos anos, houve um grande avanço no que tange as 

Políticas Públicas relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, com a implementação da 

Política de Redução de Danos.  

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

concepção criminalizadora, sendo possível considerar que, atualmente, esse medo da 

sociedade em relação a esses usuários está relacionado à associação com o perigo, ações 

policiais e guerra entre tráficos rivais. Este fato reflete na assistência prestada pelos 

profissionais a estes usuários, ou seja, associar a imagem do usuário com o crime e a violência 

desfavorece a criação de vínculo e, consequentemente, a adesão e continuidade do tratamento. 

Neste contexto a Lei Federal n°10.216, de 06 de abril de 2001, redirecionou o 

modelo assistencial em saúde mental, decorrentes do consumo abusivo de álcool e demais 

drogas e apresenta as diretrizes básicas do SUS, que garante e abrange os usuários dos 

serviços de saúde mental e os que sofrem por transtornos ocasionados pelo consumo de álcool 

e demais drogas. De forma geral, a Lei assegura às pessoas que se beneficiam das ações e 

serviços do SUS o direito a um tratamento que respeite a sua cidadania e que, por isso, deve 

ser realizado de preferência em serviços comunitários, de base territorial, sem excluí-los, 

portanto, do convívio na sociedade. 
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A reforma psiquiátrica é uma ampla mudança de concepção no atendimento em 

saúde mental, que garante o acesso da população aos CAPS para álcool e demais drogas e 

vem configurando-se como um movimento com diferentes graus de adesão e entendimento 

por parte dos profissionais e de alguns segmentos da sociedade. E espera-se, assim, a 

autonomia e a reintegração do sujeito à família e à sociedade.  

Os Consultórios de Rua, também são dispositivos importantes para a atenção a estes 

usuários, porque atuam frente aos diferentes problemas e necessidades de saúde da população 

em situação de rua. Assim como a Estratégia Saúde da Família e o Núcleo de Atenção a 

Saúde da Família, que inclui a discussão de casos e o cuidado compartilhado dos usuários, o 

que, entre outras ações, está os problemas relacionados ao sofrimento ou transtorno mental e 

aos problemas relacionados ao uso de álcool e demais drogas. 

É importante destacar, também, a questão do estigma a esses usuários, como uma 

forma de distanciar o cuidado. Os profissionais, ao longo das entrevistas, fazem referência ao 

uso das drogas como um problema que envolve a violência e o tráfico. O fortalecimento de 

uma rede de atenção às questões relativas ao uso de drogas proporcionará uma perspectiva 

inclusiva, de respeito às diferenças, humanista, de acolhimento, e não estigmatizante do 

usuário e seus familiares. Observou-se, também que os profissionais, entendem o uso abusivo 

como um fenômeno multifacetado, ou seja, envolve questões relacionadas a várias esferas 

(sociais, de saúde e de segurança pública). 

Nas entrevistas pode-se perceber a inter-relação e a interdependência existentes entre 

o usuário e o contexto que o circunda. Pensar nessa teia de vulnerabilidades e nos 

determinantes socioculturais em relação ao uso de drogas, em uma sociedade, certamente, 

amplia e torna mais complexa a abordagem deste fenômeno. 

O consumo de drogas faz parte da prática histórica e cultural da existência humana e 

é encontrada em todas as civilizações e tinha um significado relevante, sendo utilizadas em 

cultos religiosos, rituais místicos, manifestações artísticas e por motivos sociais. O que vem 

sendo observado nos tempos atuais é a enorme variedade de drogas lícitas e ilícitas 

disponíveis, facilidade de acesso, e elevado consumo de multidrogas, e o alarmante 

crescimento de crianças e jovens usuários; independentemente do poder aquisitivo e 

sociocultural. 

Os governos devem encarar as políticas de Redução de Danos, de forma mais 

comprometida e séria, como no restante do mundo, pelo alto índice de infecção pelo HIV e 

Hepatite C, devido ao uso indiscriminado e compartilhado de seringas no consumo de drogas. 

E levando em consideração que o consumo e uso abusivo de drogas continuarão prevalecendo 
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na sociedade, independente da classe social, faixa etária e nível de escolaridade e acesso a 

informação e redes de atenção em saúde. Os princípios e estratégias de redução de danos são 

comprovadamente eficientes.  

Cada vez mais, é fundamental o conhecimento e a ampla disseminação da política e 

da Legislação Brasileira sobre drogas em todos os setores da sociedade brasileira, mostrando 

a sua importância nas ações de Redução de Danos, prevenção, tratamento e de reinserção 

social dos usuários. Nesse sentido, é preciso encontrar alternativas capazes de reduzir os 

prejuízos associados a este consumo. 

Incentivar o usuário de drogas, a cuidar de si, sem que a condição para isso seja a 

interrupção total do uso da droga, é a estratégia central das ações de Redução de Danos à 

saúde do usuário.  

Esclarecer a população é fundamental, porque promove a redução dos obstáculos 

associados ao tratamento e a atenção integral aos usuários de drogas, além de aumentar 

consciência coletiva sobre os efeitos adversos decorrentes ao uso indevido das drogas. 

Consequentemente quando se constroem comprometimento com a promoção, prevenção e 

tratamento além de uma perspectiva da integração social e a produção da autonomia destes 

usuários, entende-se que os resultados decorrentes deste consumo de drogas tende a diminuir. 

Diante desta realidade, cabe destacar a relevância em estudar esta temática tendo em 

vista o desinteresse das instituições de ensino e saúde em investir na formação técnica de 

pessoal para trabalhar com usuários de álcool e demais drogas. Sabendo que todo uso de 

drogas está relacionado a fatores sociais, culturais, psíquicos e biológicos e com isso é 

necessário repensar as formas de cuidar destas pessoas. 

Considerando a relevância dessa temática, o estudo possibilita refletir a sua 

importância também nos currículos da graduação em enfermagem, permitindo que o futuro 

profissional seja capaz de exercer a assistência ao usuário de drogas. O enfermeiro tem um 

importante papel de educador em saúde, e para que sua função como tal seja exercida 

corretamente é necessário que estes enquanto educadores dispam-se de qualquer preconceito 

para que a assistência prestada a esses usuários seja eficaz, adequada e irrefutavelmente 

humana.  
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7 
 

APÊNDICES 

7.1 APÊNDICE 1- ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
 

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO E LICENCIATURA EM  
 

ENFERMAGEM 
 
 

 
INSTRUMENTO PARA COLETA DOS DADOS 

 
 

1. Número da entrevista:________ 
 

2. Categoria Profissional:      (         )   Assistente Social 

                                                       (        )  Enfermeiro 
 
                                                       (        )  Psicólogo 
 
                                                       (        )  Psiquiatra 
 
                                                       (        )  Técnico de Enfermagem 
 
                                                       (        )  Redutor de Danos 
 
                                                      (         )  Outros __________________ 
 

3. Idade:    (         ) Menor de 20 anos 

             (         ) 21 a 30 anos 
 
             (         ) 31 a 40 anos 
 
             (         ) 41 a 50 anos 
 
             (         )  Mais de 50 anos 
 

4. Sexo:    (          ) Feminino 
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              (         ) Masculino 
 

5. Local de Trabalho: (        )  CAPS Ad Alameda 

                               (        )   SAD-HPJ 
 

6. O que você entende como Redução de Danos? 

7. Você considera o uso abusivo de álcool e demais drogas, como sendo um problema 
social, de saúde ou de segurança? 

8. Quais ações de Redução de Danos você realiza no seu trabalho? 

9. Como acontece o acompanhamento dos usuários? 

10. Quais os desafios que a equipe encontra ao trabalhar na perspectiva de Redução de 
Danos? 

11. Quais as dificuldades que a equipe enfrenta para realizar seu trabalho de Redução de 
Danos, junto aos usuários de álcool e demais drogas, no município? 

12. Quais os benefícios que a equipe vem observando e acompanhado com estes usuários 
que aplicam a Redução de Danos? 
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7.2 APÊNDICE 2- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
 

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E 
 

 LICENCIATURA 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

 
Dados da Identificação 

Título do Projeto: A Redução de danos junto aos usuários de drogas no município de Niterói 
Acadêmica: Sâmua Regina Fernandes Camacho. Pesquisador Responsável: Prof. 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: __________; R.G:_________________________. O Sr. está sendo convidado a 
participar do projeto de pesquisa : A redução de danos junto aos usuários de drogas no 
município de Niterói, de responsabilidade do pesquisador Profª.Drª. Ândrea Cardoso de 
Souza. Os objetivos da pesquisa são: 1) Identificar as estratégias de redução de danos que a 
equipe multiprofissional utiliza para atender os usuários que fazem uso abusivo de álcool e 
outras drogas; 2) Conhecer os desafios que a equipe enfrenta para o desenvolvimento do 
trabalho na perspectiva de redução de danos. 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)                                                     Sâmua Regina Fernandes Camacho   
                                                                              (Responsável por obter o Consentimento )   
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                                                          8. ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

Atuação em redes de atenção à saúde uma concepção ampliada no acompanhamento
e cuidado na atenção psicossocial, nas doenças crônicas não transmissíveis e no
nascimento e parto no município de Niterói: uma proposta de integração ensino e
serviço.

Ana Lúcia Abrahão da Silva

Universidade Federal Fluminense

1

12266613.5.0000.5243

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:

Data da Relatoria:

209.321

01/02/2013

DADOS DO PARECER

Trata-se de um estudo advindo do projeto Pró e Pet-Saúde ¿ descrito abaixo - que articula ensino, pesquisa

e assistência tendo como cenário os serviços de saúde. O desenho proposto é de uma investigação

qualitativa que visa analisar a dinâmica da construção de redes de atenção no município de Niterói. Será

realizado acompanhamento de usuários pelos serviços de saúde, buscando avaliar a necessidade de

cuidado da população assistida.

O Projeto PRÓ e PET-SAUDE Niterói (UFF-FMSN) têm como objetivos: - fortalecer os mecanismos de

cooperação entre gestores da rede de saúde e a UFF, visando à ampliação dos cenários de aprendizagem;

- intensificar na formação a abordagem integral do processo saúde-doença e da promoção da saúde; -

favorecer a adoção de metodologias ativas de aprendizagem e; - ampliar as experiências de trabalho em

equipe multidisciplinar na formação dos profissionais de saúde, visando a construção de novos mecanismos

de atenção na rede de saúde local.Esperamos alcançar a seguinte Imagem Objetivo: o processo de

aprendizagem encarado de forma participativa, tendo como eixo central o trabalho

cotidiano e interdisciplinar nos serviços de saúde. Cenário que facilite a compreensão da complexidade das

relações e das instituições humanas, integrando a teoria e a prática, assim

Apresentação do Projeto:

Financiamento Próprio
SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
((SGETS/MS))

Patrocinador Principal:

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189



FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU

como os atores das cenas de ensino, professor-aluno-cidadão-usuário-trabalhador da saúde. Acreditamos

assim proporcionar a integração entre os cursos da saúde interagindo nas redes por intermédio das ações

definidas pelo Pacto pela

Vida, de forma a atuar em todos os níveis de atenção para que os estudantes possam compreender a lógica

de descentralização, hierarquização, integralidade, continuidade dos cuidados e responsabilização nas

quatro Redes definidas como prioritárias para este projeto: Atenção a Doença Crônica Não Transmissível;

Combate e Controle do Álcool, Crack e outras drogas e Rede Cegonha CNPJ E-

Identificar nas redes de Atenção à Saúde, os modos de orientação e de organização da atenção à saúde e

da formação profissional, no município de Niterói, a partir do usuário.

Objetivo da Pesquisa:

Os pesquisadores referem que "Não há riscos direto sobre a saúde e a integridade física dos sujeitos que

participarão da pesquisa. Haverá o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo sujeitos nos

serviços de saúde, mas caso está ação gere algum desconforto, haverá a suspensão imediata da

investigação. Garantida pela participação voluntária."

Os benefícios descritos estão dentro do esperado dos resultados de pesquisa.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

 O projeto está bem estruturado e com valor científico. Entretanto, a análise da metodologia está prejudicada

pela falta de apresentação do instrumento de trabalho que serão as estrevistas aos profissionais e usuários

dos serviçõs.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O TCLE está adequado aos sujeitos da pesquisa.

Não apresenta a folha de rosto e nem documentos de comprovação da participação da SECRETARIA DE

GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE do município de Niterói.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

recomendada a aprovação do projeto

Recomendações:

Aprovado

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
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Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

Considerações Finais a critério do CEP:

NITEROI, 01 de Março de 2013

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ
(Coordenador)
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