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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por finalidade levantar as diferentes formas de se trabalhar 
com dependentes químicos, mais precisamente aqueles que são dependentes do 
álcool. O trabalho é composto por uma pesquisa bibliográfica, que discute não só o 
conceito de “alcoolismo”, em seu desenvolvimento histórico, como suas formas mais 
tradicionais e as mais atuais de tratamento. Há também o objetivo de se compreender 
como o hábito de beber foi medicalizado, isto é, passou a ser compreendido como 
uma doença e, a partir disso, realizar uma análise dos impactos que tais mudanças 
acarretaram sobre os tratamentos oferecidos. A relevância de tal pesquisa dá-se pelos 
altos índices de morbi-mortalidade que há em nosso país em decorrência do uso de 
álcool, seja a longo ou curto prazo. Para além da exigência de um alto investimento 
público, a questão do alcoolismo traz consigo também grandes  impactos sociais na 
vida do sujeito.  
 
Palavras-chave: Alcoolismo, Redução de danos, Abstinência.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

The purpose of this work is to gather data on the diverse means observed when 
dealing with substance dependents, focusing on the ones struggling with alcohol 
dependence. This work aimed at collecting bibliographic and historical references that 
traverses not only the concept of “alcoholism”, but the most traditional ways that this 
dependence presents itself and the current treatments that health professionals dispose 
of. One of the aspects that this work explores is how alcohol use disorder became to 
be dealt as a disease and through this change of lenses in which alcoholism is 
perceived, how that spurred the change on the offered treatments. The relevance of 
this research is expounded by the high incidence of morbid-mortality on the Brazilian 
society due to alcohol abuse, be it long-term or short-term. The onus of alcoholism 
not only befalls on the publics investments that ought to be made to account for this 
disease and what it may cause, but it impacts severely on the social life of those 
affected by the disorder. The society could benefit if the budgetary allotment towards 
the training and improvement of health professionals were to be made as a focus 
when treating and preventing alcohol dependents. 
  
  

 
Keywords: Alcoholism, Harm Reductions, Abstinence.  
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Introdução 
 
 
O presente trabalho tem como tema de estudo a noção de alcoolismo, com um 

enfoque sobre as principais formas de tratamento de que dispomos. Propõe-se a 

levantar os princípios e conceitos norteadores de duas abordagens: por um lado, o 

tratamento baseado primordialmente na abstinência; por outro, o tratamento que se 

baseia na noção de Redução de Danos (RD). Esta última abordagem se encontra em 

consonância com os princípios e diretrizes da política pública para o tratamento do 

álcool e outras drogas adotada pelo Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS), 

enquanto a primeira abordagem se encontra ainda vivamente presente em tratamentos 

propostos pela iniciativa privada, em grupos de ajuda mútua, como o Alcoólicos 

Anônimos (A.A.) ou ainda na grande maioria das chamadas “comunidades 

terapêuticas”1. 

A relevância desta pesquisa dá-se pelo alto índice de morbi-mortalidade onde 

o álcool tem influência. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso de 

álcool além de estar entre as dez principais condições para diminuição dos anos de 

vida, sua dependência configura-se entre uma das cinco principais causas de 

adoecimento que atingem a população entre 15 e 44 anos. No Brasil, estima-se que o 

alcoolismo afete 12,3% da população (OLIVEIRA & RONZANI, 2012). Cada forma 

diferente de tratamento proposta para o uso, abuso ou dependência de álcool revela 

uma perspectiva acerca do que significa beber (ou se drogar, de uma maneira geral) e 

de qual é o papel do Estado na vida dos cidadãos que o sustentam. Neste sentido, 

longe de ser uma questão exclusivamente técnica, o problema do alcoolismo também 

comporta uma dimensão moral, ética e política de base. Contrapor suas diferentes 

abordagens significa fazer ressaltar nuances que ultrapassam soluções simplistas, 

moralistas ou tecnicistas. A hipótese sustentada por esse trabalho é de que a 

abordagem do tratamento do alcoolismo baseada no princípio da abstinência tem 

como herança genealógica uma perspectiva higienista da relação entre Estado e saúde 

das populações. Já os princípios que norteiam as políticas de redução de danos 

estariam mais em consonância com uma concepção de Estado como garantidor de 

direitos, que não infantilizaria seus cidadãos, não pautaria questões sanitárias por 

																																								 																					
1 As comunidades terapêuticas são organizações não-estatais, sem fins lucrativos, financiadas em parte 
pelo poder público brasileiro, frequentemente ligadas a instituições religiosas, que se propõem a tratar 
de indivíduos envolvidos com o uso, abuso ou dependência de álcool e outras drogas. 
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visões moralizantes dos comportamentos, nem teria aspirações ao controle sobre a 

vida privada dos indivíduos. 

No primeiro capítulo, foi feito um levantamento histórico do conceito de 

alcoolismo, em sua relação com a medicina higienista do século XIX. Procurou-se 

mostrar como se deu a inclusão desse fenômeno dentro da alçada do poder médico. 

Isso reconfigurou o modo como a sociedade e o Estado passaram a lidar com essa 

questão. Assim, é realizada uma breve contextualização do surgimento da medicina 

social na Europa, como a base para o entendimento de como o alcoolismo deixou de 

ser apenas um incômodo social e alcançou status de doença, de acordo com a 

compreensão de doença em voga. Como o berço da medicina social dá-se na Europa, 

em seguida é realizado um levantamento de como essas novas formas de 

compreensão do adoecimento e, sobretudo, do adoecimento das populações, 

influenciou a medicina brasileira. Procurou-se mostrar com base em pesquisas 

históricas como teorias de base higienistas e eugênicas tomaram a academia médica 

brasileira nesta época, influenciando assim a forma como alcoólatras e seus 

descendentes passaram a ser tratados pelo poder médico no Brasil.   

O segundo capítulo tem por objetivo avançar na discussão sobre os 

tratamentos atuais e como se constituíram. Para tanto, desenvolvemos a história do 

nascimento das investidas que contribuíram para a construção da política de redução 

de danos a partir de demarcadores internacionais e as mudanças nos conceitos 

norteadores que possibilitaram a recriação da redução de danos como a conhecemos 

atualmente no Brasil. Tal mudança se dá a partir da reformulação de alguns conceitos 

norteadores, o que possibilitou a entrada de usuários de drogas lícitas como o álcool 

em programas de RD. Conjuntamente a isso, é realizado um levantamento sobre 

outras formas de tratamento que ocorrem na atualidade. Nesse trabalho, usamos como 

exemplificador o A.A., tanto por sua estruturação de tratamento, totalmente voltada 

para a abstinência, como por sua relevância, seja em relação à quantidade de adeptos 

no Brasil, seja pela sua grande veiculação e reconhecimento na sociedade, fazendo 

desse tipo de tratamento o mais conhecido e difundido dentre todas as abordagens.    

Compreender as movimentações que foram necessárias para a consolidação da 

Política de Redução de Danos no Brasil é um caminho para se compreender como se 

dão os tratamentos atuais e o que os sustentam, tanto naqueles oferecidos pelo SUS 

como nos tratamentos oferecidos de maneira privada. Isso permite enxergar e 

construir possibilidades frente aos novos desafios. 
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CAPÍTULO 1 
COMO O ALCOOLISMO SE TORNOU ALCOOLISMO. 

 

O primeiro capítulo tratará de apresentar um panorama acerca do tema 

alcoolismo em sua história. Um capítulo histórico é interessante na medida em que 

nos permite ter um distanciamento com relação ao presente, ao comparar nossa 

realidade atual com outras realidades históricas. Um dos efeitos desse método 

comparativo é fazer emergir aos nossos olhares certos nuances implícitos na realidade 

cotidiana em que estamos imersos.  

A intenção de se adotar a pesquisa histórica como modelo de comparação tem 

um sentido “genealógico”, tal como Foucault define esse método, isto é, uma procura 

das condições históricas de possibilidade de emergência de um dado fato social. Isso 

permite, por um lado, desnaturalizar o olhar para o presente, tomar certa distância 

com relação ideias e práticas correntes. Por outro lado, o recurso à história faz 

emergir com clareza determinadas tensões embutidas em uma dada realidade, na 

medida em que há uma abertura e um jogo de forças em qualquer forma presente 

constituída.  

No que se refere especificamente ao problema do alcoolismo, percebeu-se a 

necessidade de fazer um comparativo entre as formas de tratamento hegemônicas em 

períodos anteriores para contrapor ao que hoje é preconizado como política pública de 

tratamento destinado àqueles que fazem o dito uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que outrora a política pública dominante para 

o abuso de álcool e outras drogas era marcada por uma ideologia dita “higienista”, ao 

passo que a política atual preconizada por grande parte dos países ocidentais 

democráticos, inclusive o Brasil, é inspirada na chamada Redução de Danos (RD). 

Dessa forma, dentre as diversas questões que esse olhar pode captar, se deseja 

destacar aqui as modalidades de atenção dispensadas à problemática do álcool, tal 

como inspirada por políticas públicas específicas.  

Dentro deste universo, algumas perguntas fundamentais nos inquietam: as 

mudanças que ocorreram na esfera pública de planejamento chegaram a alcançar o 

que de fato é a realizado dentro das instituições? Por que há tanta resistência de 

grande parte da população, e até mesmo de uma parte significativa dos trabalhadores 

em saúde, com relação às ditas políticas de redução de danos?  Como se construiu a 
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figura do alcoólatra, como um doente a ser normalizado em sua patologia, para a 

sociedade? Como uma visão higienista, com origens no século XIX, ajudou a 

construir uma perspectiva do álcool como problema de saúde pública calcado na 

moral, como se fosse o avesso dos ideais burgueses modernos? Em que medida essa 

perspectiva se choca com as políticas de redução de danos preconizadas pelo nosso 

Ministério da Saúde? E, sobretudo, em que medida essa perspectiva insiste em nós, 

entre nós, tanto em uma esfera privada, na mentalidade quotidiana dos indivíduos 

leigos, como em serviços públicos, à despeito da orientação das nossas políticas de 

saúde? Tais são algumas das inquietações que se pretende deixar mais claras com a 

ajuda desse capítulo histórico. 

 

1.1 A MEDICINA SOCIAL NA BASE DA PATOLOGIZAÇÃO DA BEBEDEIRA 

 

1.1.1 Do bebedor ao alcoólatra: O álcool transformado em problema 

médico 

 

Ao retomar os primórdios da história do álcool, reconhecendo-o como 

constituinte da cultura humana e analisando o surgimento de possíveis problemas 

advindos de seu uso, procuramos estabelecer como o alcoolismo era tratado até o 

século XVIII, época em que o alienismo emerge como a primeira de todas as 

especialidades médicas. Para a nossa surpresa, não há menção histórica antes do 

século XVIII ao alcoolismo como patologia do ato compulsivo de beber.  

O saber médico, até esse período, não era movido por uma vontade de saber a 

verdade da paixão que faz o bebedor compulsivo amar tanto o álcool. Nenhuma 

menção nos livros de medicina pré-modernos, seja a respeito do desejo do alcoolista, 

seja a respeito da constituição física do seu corpo e do seu cérebro. Por que essa 

lacuna? Isso quer dizer que o abuso de álcool não existia antes do século XVIII? 

Claro que existia!  

Entretanto, tal comportamento não era considerado algo que devesse fazer 

parte do interesse do médico, fato que só ocorrerá muito tardiamente na nossa 

história. E qual era a posição do grande bebedor nesse contexto pré-moderno? O 

tratamento concedido aos grandes bebedores de álcool era análogo àquele que se 

concedia aos loucos. Como nos aponta Foucault (1961), até o período Renascentista 

que antecede a chamada Época Clássica, a loucura não se tratava, muito menos era 



5	
	

considerada uma doença; a loucura podia ser vivida enquanto tal, desde que não 

infortunasse a vida dos "normais".  

Em História da Loucura (1961), Foucault aponta que durante toda a Idade 

Média e o período Renascentista, o “maluco” era aceito em suas formas de expressão 

e contato com o mundo. Tratava-se de uma relação com a loucura como experiência 

trágica, no sentido nietzschiano do termo, onde se considerava que o louco portava 

um saber sobre as coisas que era irredutível ao conhecimento proporcionado pelo 

exercício da Razão. O louco era considerado como uma espécie de visionário que via 

as coisas como elas são, com uma sabedoria fundamental. A figura de Dom Quixote 

era exemplar dessa experiência trágica da loucura, assim como obras clássicas, como 

O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã.  

Posteriormente, no período conhecido como Época Clássica (entre os séculos 

XVII e XVIII), tal consciência trágica da loucura passou a entrar em conflito com 

uma espécie de consciência crítica da loucura. O filósofo René Descartes é o signo 

maior dessa inflexão a uma consciência crítica. Uma profunda desconfiança quanto à 

positividade do saber do louco é lançada na cultura. “Se penso, não sou louco; se sou 

louco, não penso”, diria a máxima cartesiana.  

Esse foi o início de um processo de progressivo silenciamento da loucura 

como positividade em nossas sociedades. Coincidiu também com a primeira grande 

onda de enclausuramento de pessoas loucas, nos chamados Hospitais Gerais que, 

apesar do nome, não eram instituições de cuidado, mas instituições ligadas a 

dispositivos legais a serviço de uma ordem social. Todo o tipo de figuras consideradas 

desviantes da ordem social vigente, como prostitutas, sodomitas, libertinos, 

vagabundos, etc. eram levados para essas instituições. Junto com eles, o louco.  

Para Foucault (1961), antes mesmo da emergência de qualquer saber médico 

sobre a verdade da loucura, havia uma percepção de que o louco era algo que 

ameaçava a ordem pública, marcada pela racionalização progressiva das organizações 

burocráticas estatais da Modernidade. 

A chamada “consciência crítica da loucura”, em Foucault (1961), vai 

culminar, entre o final do século XVIII e o início do século XIX, na transformação do 

louco em doente mental, com Philippe Pinel e o movimento alienista. A apropriação 

da loucura humana pelo saber médico, longe de ser um gesto filantrópico e 

benevolente, representaria o aprofundamento desse longo processo de silenciamento 

da loucura humana pelo espaço da Razão.  
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Mas, isso que é afastado, e que é terrível aos olhos da ordem moderna, 

entretanto nunca conseguiria ser inteiramente destruído. Sua presença, mesmo que 

pela via da negatividade, sempre estaria entre nós. Para Foucault (1961), tal como um 

recalcado que retorna, a loucura permaneceria entre nós e sua consciência trágica 

também retornaria pela via de artistas e pensadores loucos da Modernidade Ocidental: 

Artaud, Nietszche, Van Gogh, Strindberg e tantos outros. 

Como poderia ser essa relação pré-moderna com a loucura aplicada à figura 

do bêbado? Pois o bêbado não o era sempre. Por um momento sóbrio e realizador de 

suas tarefas habituais, por outra um errante e causador de problemas, estaria o 

alcoólatra como um personagem que vive entre duas dimensões, entre o saber racional 

e a loucura? Ora sóbrio integrado e ciente de si; ora louco, descontrolado e fora de si. 

Assim como a vivência do alcoólatra é fronteiriça e faz viagens recorrentes, 

também o é seu estudo e sua descrição pelo saber médico-psicológico da 

Modernidade: ora algo que aponta para as evidências morais de seu estado, ora suas 

evidências físicas que são utilizadas na tentativa de se formalizar um saber acerca 

dessa problemática.  

Se o alcoolismo é considerado uma doença (ou um transtorno, para 

utilizarmos a nomenclatura contemporânea), o bêbado representa em muitos sentidos 

o avesso de certos ideais civilizatórios modernos: eventualmente, ele se comporta 

mal, se veste em desalinho, fica agressivo com facilidade, desrespeita a ordem 

pública, pode tornar-se lascivo e promíscuo, parece ignorar o imperativo da produção 

e do trabalho responsável.  

Por mais que se tente formalizar a norma objetiva da paixão pelo álcool, seja 

pelo isolamento da dinâmica psíquica do bebedor, seja pelo isolamento dos circuitos 

cerebrais da sua compulsão, isso é inseparável do fato de o alcoolismo nos agredir, ao 

mesmo tempo, esteticamente e moralmente. Em outras palavras, antes de haver 

qualquer norma objetiva da loucura do bebedor de álcool, a batalha contra o álcool 

situa-se em um campo fundamentalmente valorativo. 

A posição de Foucault (1961) parece ir nessa direção apresentada acima. Em 

História da Loucura, ele analisa o tratamento dado às mazelas apresentadas no laço 

social, durante o período da Época Clássica, quando o alcoolismo era categorizado 

apenas como um desvio moral. Criaram, assim, figuras antropológicas que 

enriqueceram o imaginário social acerca do consumo exagerado de álcool e, 

consequentemente, levaram à condenação do ato de beber.  
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Dito de outra forma, antes mesmo de haver qualquer justificativa racional em 

relação à verdade da paixão de beber, estabelecida por um saber médico positivo, 

havia uma percepção crítica dessas figuras ébrias, uma percepção que colocava a 

loucura alcoólica como o avesso da razão, como desvio. Em suma, antes de ser um 

problema de saúde, o álcool era objeto de um olhar, de uma percepção. 

A partir do final do século XVIII e início do século XIX, essa percepção social 

começa a se transformar em justificativa científica a respeito da verdade do bebedor. 

Certos comportamentos humanos que envolvem o consumo de álcool se tornam 

objeto de interesse do saber médico pela primeira vez. Dá-se aí a medicalização do 

bebedor, que se torna doente pela primeira vez.  

Esse processo se radicaliza ao longo do século XIX. Por exemplo, o consumo 

de álcool era encarado no final do século XIX e início do século XX como possível 

causa de uma loucura específica. Essa tal loucura de natureza específica seria efeito 

do álcool no organismo do indivíduo. Seus aspectos corresponderiam a uma “psicose 

alcoólica” (SANTOS & VERANI, 2010). 

Segundo essa lógica, a doença está no corpo e constitui-se somente de 

aspectos biológicos, universais, não singulares. Embora a relação direta entre uso 

abusivo de álcool e loucura não fosse consenso entre aqueles que estudavam os 

aspectos do alcoolismo, há de se notar que – com relação aos aspectos sintomáticos – 

alcoolismo e doença mental eram análogos, como nos aponta Santos e Verani (2010): 
Seguindo este raciocínio, o álcool poderia ser tanto a causa das moléstias 
mentais, consideradas como manifestações de loucura causadas por 
intoxicação, quanto o desencadeador ou agravante de moléstias já 
existentes, mas não evidenciadas. Dentre os sintomas de distúrbios mentais 
apontados pelos médicos como característicos da intoxicação alcoólica 
estavam a mania, a melancolia, os delírios, as ideias e paranoias 
persecutórias, as alucinações auditivas e visuais, a desorientação e a 
confusão mental. (SANTOS & VERANI, 2010, p. 403)  

 

A diferença principal, tanto em relação ao diagnóstico quanto ao prognóstico 

do alcoolismo frente à alienação mental, refere-se ao caráter transitório da alienação 

mental advinda do alcoolismo, ou seja, só há sintomas que podem “dar” ao alcoólatra 

um caráter alienante quando o mesmo está sob efeito do álcool (SANTOS & 

VERANI, 2010).  

Este tipo de formulação médica faz emergir um novo tipo humano: o 

alcoólatra. Esse tipo antropológico, diferente do bêbado, seria definido, não mais por 

uma percepção leiga, de origem estritamente moral, mas pelo saber positivo, 
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científico, do especialista. O alcoólico é alguém que tem uma norma interna objetiva 

transgredida. A verdade da sua paixão alcoólica é de interesse teórico e prático. Assim 

nasce um saber sobre o alcoólatra, agora tida como figura científica. 

Os modelos para o alcoolismo variaram ao longo dessa história: uns mais 

psicodinâmicos, outros mais organicistas. Os sociólogos Conrad e Schneider (1992) 

pontuam sobre a retórica formulada pelo poder médico para poder dizer do 

alcoolismo não de qualquer lugar, mas sim da posição privilegiada de responder sobre 

seus efeitos e causas. Na história da medicina o momento em que tal ciência toma 

posse do tema alcoolismo, ao considerar que o desvio corresponderia a uma resposta 

química.  

Deste modo, "antes que alguém torne-se um bêbado, inebriado ou alcoólatra é 

preciso que de alguma forma o álcool entre em sua corrente sanguínea" (CONRAD & 

SCHNEIDER, 1992, p. 94, tradução nossa). O alcoolismo, assim como as outras 

perturbações mentais por uso de substâncias, é categorizado pela medicina 

separadamente de outras perturbações, exatamente por esse fator "necessário" 

desencadeador dos males.  

Em sua vertente reducionista, é a palavra "química" que transfere à medicina 

todo o poder necessário para que a mesma tome para si a jurisdição para afirmar com 

suas verdades o que é o alcoolismo, apontando causas, consequências e formas de 

controle (CONRAD & SCHNEIDER, 1992). 

Entretanto, a herança da percepção moral nunca foi inteiramente abandonada, 

pois que está na genealogia do conceito e opera de modo implícito. Autores como 

Duarte (1987) enfatizam que o alcoolismo pode ser considerado definitivamente uma 

perturbação físico-moral, onde essas duas dimensões da vida humana se entrecruzam 

de modo definitivo. Justamente por se tratar de uma categoria físico-moral, há que se 

lidar com um grau maior de complexidade na sua condução. Questões de ordem 

conceitualmente difícil emergem de modo muito mais complicado do que em outras 

áreas da medicina.  

Mesmo a questão “O que é um alcoólatra?” pode ser de difícil resposta. É 

aquele que bebe todos os dias? É aquele que tem seu rendimento comprometido pela 

falta de álcool, haja vista que alguns trabalhadores se utilizam deste subterfúgio para 

resistirem às armadilhas de seu emprego? Ele tem que beber todos os dias para ser 

considerado como tal? Em que ponto deixou-se de ser alguém excessivamente festivo 

e tornou-se o portador de um transtorno mental que envolve o abuso de álcool? E o 
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que dizer daquele que não necessariamente bebe todos os dias; contudo, toda vez que 

bebe não consegue controlar o seu desejo? 

Para um hipertenso, não é uma atitude saudável beber devido às reações 

biológicas de seu corpo. Entretanto, um hipertenso pode beber e continuar com seu 

comportamento habitual. Em outro cenário, podemos imaginar uma pessoa com sua 

pressão estável e que, quando ocasionalmente bebe, torna-se um perigo para si e para 

os outros: seu comportamento pode vir a ser agressivo, altamente reativo e com pouca 

possibilidade de avaliar bem suas ações.  

Qual desses bebedores é o pior? Aquele que só faz mal a si mesmo e a seu 

corpo, ou aquele que, apesar de biologicamente bem (já que seu corpo não sofre 

danos para além daqueles ocorridos enquanto o álcool está em seu corpo), mas 

carrega em si todas as insígnias de um doente incontrolável, de alguém cuja paixão 

pela bebida é irrefreável? O alcoolismo habita definitivamente uma fronteira, ora 

moral, ora física e os problemas com os quais se lida no dia a dia ultrapassam o nosso 

senso comum e as respostas fáceis. 

Como foi explicitado no início do capítulo, uma exploração histórica do tema 

do alcoolismo aponta para a baixa participação da medicina antes do século XIX com 

relação às tentativas de conhecimento e levantamento de informações sobre o 

consumo abusivo, tanto para divulgação como para formular regras para o consumo 

de álcool que apontassem para as consequências do uso abusivo.  

Um dos possíveis motivos para que a medicina não se ocupasse dos problemas 

relacionados ao alcoolismo até esse período remonta para o não estudo das massas 

populacionais até início do século XIX, visto que a pobreza não era considerada um 

problema para a saúde. 

O alcoolismo como problema de saúde pública a ser gerido por um Estado só 

poderá emergir no instante em que, no mundo ocidental moderno, emergir uma 

medicina social. Mais uma vez, os trabalhos de Michel Foucault nos ajudarão a pensar 

o que está em jogo no plano da gestão das populações quando se cria algo como uma 

medicina social. Traçar essa genealogia nos ajudará a criar um panorama sobre 

modelos contrastantes de saúde pública direcionados para a atenção ao abuso de 

álcool e outras drogas.  

Como veremos, a tradição higienista da saúde pública foi hegemônica durante 

toda a constituição da medicina social. Pensar o que significa o higienismo e sua 

vocação pode ajudar a compreender determinados modelos ideológicos implícitos no 
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modo como o problema do álcool é compreendido hoje, seja pelo público leigo, seja 

por instituições de cuidado, a despeito das diretrizes do nosso Ministério da Saúde. 

 

1.1.2 O nascimento da medicina social e o higienismo: O álcool 

transformado em problema de saúde pública 

 

Em um determinado momento da história ocidental, saúde e doença deixaram 

de ser questões que concerniam apenas os indivíduos, mas se tornaram entidades 

relevantes no olhar que se nutria para populações inteiras. A saúde da população, 

como conceito, nasce com os estudos epidemiológicos, as pesquisas sobre taxas de 

morbidade, de natalidade, de mortalidade em estratos populacionais específicos. Todo 

um saber sobre a saúde da sociedade é estabelecido, juntamente com estratégias de 

intervenção.  

Nesse contexto, as populações pobres eram o principal alvo das intervenções, 

uma vez que a pobreza passou a caminhar de modo muito próximo da noção 

insalubridade. Em O nascimento da medicina social (1984) compreendemos como se 

deu essa mudança de olhar sobre a população pobre. É com o nascimento da medicina 

social que o pobre, o andarilho, o bêbado etc. passam a ser vistos como um perigo 

social, do ponto de vista da saúde das populações.  

Até esse período, a medicina não se ocupava de modo algum do alcoolismo. 

Um dos possíveis motivos para que a medicina não se ocupasse dos problemas 

relacionados ao alcoolismo aponta para a não preocupação com os pobres ou a classe 

trabalhadora até início do século XIX, visto que a pobreza não era considerada um 

problema para a saúde.  
Os pobres da cidade eram pessoas que realizavam incumbências, levavam 
cartas, se encarregavam de despejar o lixo, apanhar móveis velhos, trapos, 
panos velhos e retirá−los da cidade, redistribui−los, vendê−los, etc. Eles 
faziam parte da instrumentalização da vida urbana. (FOUCAULT, 1984, p. 
165) 

   

A medicina social, tal como descrito em O nascimento da medicina social 

(1984), pode ser compreendida e analisada a partir de três modos ou momentos da 

medicina: medicina de Estado, medicina urbana e medicina da força de trabalho. A 

medicina de Estado ocorre na Alemanha no início do século XVIII devido à sua 

condição política, seu Estado pequeno e novo. Ela abre a possibilidade de que o 

governo passe a se ocupar e pensar a promoção de saúde para a população. 
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Surge a possibilidade de se estruturar a ideia de uma polícia médica. A mesma 

consistia em um sistema complexo de observação da morbidade, normalização das 

práticas e dos saberes médicos. Para isso, foi necessário também um controle do 

Estado sobre os diplomas médicos: “A medicina e o médico são, portanto, o primeiro 

objeto da normalização. Antes de aplicar a noção de normal ao doente, se começa por 

aplicá-la ao médico. O médico foi o primeiro indivíduo normalizado na Alemanha.” 

(FOUCAULT, 1984, p. 149). 

A medicina passa a ser organizada de maneira administrativa, o que assegura a 

emissão de ordens a partir do esquadrinhamento das atividades médicas. Outro ponto 

com relação à medicina de Estado é a criação de cargos hierarquizados: 
É assim que um projeto adotado pela Prússia, no começo do século XIX, 
implica uma pirâmide de médicos, desde médicos de distrito que têm a 
responsabilidade de uma população entre seis e dez mil habitantes, até 
oficiais médicos, responsáveis por uma região muito maior e uma 
população entre trinta e cinco, e cinquenta mil habitantes. Aparece, neste 
momento, o médico como administrador de saúde. (FOUCAULT, 1984, p 
150). 

 
A medicina de Estado é uma força centralizadora dos corpos, mas:   

Não é o corpo que trabalha, o corpo do proletário que é assumido por essa 
administração estatal da saúde, mas o próprio corpo dos indivíduos 
enquanto constituem globalmente o Estado: é a força, não do trabalho, mas 
estatal, a força do Estado em seus conflitos, econômicos, certamente, mas 
igualmente políticos, com seus vizinhos. É essa força estatal que a 
medicina deve aperfeiçoar e desenvolver.( FOUCAULT, 1984, p 150)   

 

O segundo momento a ser analisado na medicina social é a medicina que 

emergiu na França no final do século XVIII. Medicina essa que não ocorre por 

centralização do Estado, mas sim pelo fenômeno do aumento do crescimento urbano. 

A França, cenário de territórios heterogêneos, não tinha um poder centralizado, existia 

um emaranhado de poderes. Na segunda metade do século XVIII, principalmente por 

motivos políticos e econômicos, surge a necessidade de um poder único para que o 

corpo urbano se tornasse homogêneo (FOUCAULT, 1984). 

Essa necessidade de homogeneização do corpo urbano pode ser explicada a 

partir da análise do êxodo rural ocorrido na França. Até o século XVII eram os 

camponeses que representavam um perigo social, pois em épocas de más colheitas os 

mesmos armavam-se invadindo as cidades e castelos. Com a chegada desses 

camponeses na cidade, forma-se uma população operária pobre.  

É o início da formação do proletariado urbano daquele país, que tem início na 

cidade de Paris, a primeira metrópole urbana do mundo. Esse crescimento 
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populacional rápido leva ao problema da desordem urbana. Agora, é essa a camada 

potencialmente protagonista das revoltas, não mais os camponeses. Nesse cenário, 

eclode o medo urbano da desordem que o proletariado emergente carregaria. Esse 

medo é atravessado de preocupações sanitárias, já que as novas aglomerações 

proletárias eram acompanhadas de noções como insalubridade, saneamento, 

epidemias: 
medo das oficinas e fábricas que estão se construindo, do amontoamento 
da população, das casas altas demais, da população numerosa demais; 
medo, também, das epidemias urbanas, dos cemitérios que se tornam cada 
vez mais numerosos e invadem pouco a pouco a cidade; medo dos esgotos, 
das caves sobre as quais são construídas as casas que estão sempre 
correndo o perigo de desmoronar.( FOUCAULT, 1984, p.154) 

 

A proliferação da cólera a partir de Paris e que se alastrou por toda a Europa 

fez com que a população fosse tomada por um medo sanitário. Assim, o tecido urbano 

foi reorganizado, a cidade passa a ser divida entre bairros de ricos e de pobres. 

Começa, então, um processo político onde o Estado tem o poder de interferir no 

direito à propriedade e habitação, como descrito em O nascimento da medicina social 

(1984). 

Na tentativa de contornar esse medo e afastar a possibilidade de ser vítima de 

doenças, a burguesia, não o Estado, utilizou-se do modelo médico e político aplicado 

em caso de urgências: a quarentena. O sujeito com uma determinada doença era 

compulsoriamente isolado da cidade e da família, em asilos e sanatórios, para que não 

contaminasse a saúde da população com sua doença. A exclusão do espaço social 

comum de amplos contingentes populacionais era a tônica de um modelo político de 

assistência aos mais pobres: 
Esse esquema da quarentena foi um sonho político-médico da boa 
organização sanitária das cidades, no século XVIII. Houve 
fundamentalmente dois grandes modelos de organização médica na 
história ocidental: o modelo suscitado pela lepra e o modelo suscitado pela 
peste. Na Idade Média, o leproso era alguém que, logo que descoberto, era 
expulso do espaço comum, posto fora dos muros da cidade, exilado em um 
lugar confuso onde ia misturar sua lepra à lepra dos outros. O mecanismo 
da exclusão era o mecanismo do exílio, da purificação do espaço urbano. 
Medicalizar alguém era mandá-lo para fora e, por conseguinte, purificar os 
outros. A medicina era uma medicina de exclusão. (FOUCAULT 1984, p. 
156)  

 

A medicina urbana pode ser entendida também como uma medida política 

voltada para a tentativa de se controlar os elementos como água e ar. A necessidade 

de se controlar a circulação desses elementos, apontados como patógenos fez com que 



13	
	

a política da medicina urbana fosse responsável por intervenções urbanas que 

redesenharam a cidade de Paris, assim como a criação do primeiro plano hidrográfico 

de Paris, datado de 1742.   

Outro ponto a ser destacado dentro do surgimento da medicina urbana é que 

com ela surge também o conceito de salubridade, que não diz da saúde, mas sim do 

estado das coisas e condições capazes de propiciar a maior saúde aos indivíduos. 

Pode-se dizer que aí está a fonte para a noção de higiene pública. O consumo do 

álcool passou a ser entendido sob essa ótica da higiene: 
Simbolicamente, a higiene significava um elemento novo, inventado pela 
racionalidade científica e amparado na mística da religião. A intervenção 
deste signo no campo sexual ressalta um dos paradigmas comportamentais 
difundidos pela Igreja. O prazer sexual deixou de ser pecado e passou a ser 
doença; da mesma forma, o hábito de embriagar-se, que na Idade Média 
era um problema para os inquisidores, "epidemiologizou-se" (SANTOS, 
1993, p.91). 

 

É importante ressaltar o que o conceito de higiene pública representa. Não é 

somente da higiene das coisas que ele vai falar; esse conceito vai surgir como 

higienismo. Conceito esse capaz de colocar sujeitos como inviáveis para que a vida da 

população permaneça saudável. Aquele que não corresponde à higiene pública será 

potencialmente exilado.  

O corpo que não corresponde a esse ideal, que no fundo mimetiza certos ideais 

burgueses de salubridade, começa a ser também aniquilado dos espaços públicos. Eis 

que surge assim, como o avesso desses ideais de salubridade, a figura do alcoólatra. O 

alcoólatra corresponde a esses fatores "desagradáveis" ao poder público. 

O terceiro momento da medicina social faz análise do movimento ocorrido na 

Inglaterra onde o foco da medicalização é o operário, a população pobre. O começo 

do século XIX tem uma carga histórica de imensa agitação social. Tanto na França 

quanto na Inglaterra, o pobre, que até então era útil (pois seu conhecimento sobre a 

cidade fazia com ela funcionasse), perdeu sua função para a sistematização de 

serviços. Esse movimento gerou perda de função para as camadas pobres e, 

consequentemente, de dinheiro; fez com que as camadas populares se inflamassem 

devido às péssimas condições de vida.  

A Inglaterra é o cenário que dá suporte a essa nova formulação da medicina 

social, com a Revolução Industrial. O desenvolvimento do proletariado de sua 

população aumenta e, aos olhos da burguesia e do Estado, há necessidade de um 
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controle a ser realizado para que as camadas mais abastadas sejam protegidas dos 

perigos da plebe.  

Pode-se observar como um primeiro momento a ser analisado da medicina 

social inglesa a Lei dos Pobres, criada em 1601, que apontava já para um controle da 

população pobre por vias médicas.  
Com a Lei dos pobres aparece, de maneira ambígua, algo importante na 
história da medicina social: a ideia de uma assistência controlada, de uma 
intervenção médica que é tanto uma maneira de ajudar os mais pobres a 
satisfazer suas necessidades de saúde, sua pobreza não permitindo que o 
façam por si mesmos, quanto um controle pelo qual as classes ricas ou seus 
representantes no governo asseguram a saúde das classes pobres e, por 
conseguinte, a proteção das classes ricas. (FOUCAULT, 1984, p.166)  

 

Com a fundação dos health service, e dehealthofficersem1875se vê mais 

especificamente os objetivos da medicina social inglesa. Esse trabalho tem propósitos 

diferentes das outras formas de medicina descritas até o momento. Contudo, usa 

alguns de seus dispositivos como medidas a serem tomadas com relação ao espaço 

social e às coisas, a exemplo da medicina urbana francesa. A medicina social inglesa 

também tinha como função:  
1º) Controle da vacinação, obrigando os diferentes elementos da população 
a se vacinarem. 2º) Organização do registro das epidemias e doenças 
capazes de se tornarem epidêmicas, obrigando as pessoas à declaração de 
doenças perigosas. 3º) Localização de lugares insalubres e eventual 
destruição desses focos de insalubridade. (FOUCAULT, 1984, p.96) 

 

Na contramão desse movimento de medicalização social surgem formas de 

resistências religiosas, resistências essas que reivindicam ao sujeito o direito sobre seu 

corpo, sua liberdade de viver e estar doente como descreve Foucault (1984) em O 

nascimento da medicina social. Essas resistências podem ser lidas como embrionárias 

para as políticas de saúde que são claramente foco da resistência frente à 

medicalização da população na atualidade.  

Esse movimento de grande intervenção do Estado na vida suscita diversas 

formas de resistência, não só na Inglaterra como em diversos outros países onde a 

medicina era organizada como forma de controle das camadas mais pobres.  
De maneira geral, pode−se dizer que, diferentemente da medicina urbana 
francesa e da medicina de Estado da Alemanha do século XVIII, aparece, 
no século XIX e sobretudo na Inglaterra, uma medicina que é 
essencialmente um controle da saúde e do corpo das classes mais pobres 
para torná−las mais aptas ao trabalho e menos perigosas às classes mais 
ricas (FOUCAULT, 1984, p 169). 
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Pode-se colocar assim que o nascimento da medicina social também 

corresponde ao nascimento da doença social.  
Por volta de 1850, esse conceito já estava largamente difundido, 
abrangendo e criando moléstias derivadas do convívio social como 
a tuberculose, a sífilis, a loucura e o alcoolismo; doenças cujas 
tradições científicas consolidaram-se ao longo do processo de fazer-
se do modo de produção capitalista. (SANTOS & VERANI, 2010. 
p. 408)  

 

1.2 HIGIENISMO NO BRASIL NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

 

O movimento Europeu descrito no início do capítulo terá importantes 

consequências em terras brasileiras. O impacto dessa forma de se fazer medicina 

chegará ao Brasil nas primeiras décadas do século XX. A medicina psiquiátrica 

praticada na Alemanha chega ao Brasil com o médico psiquiatra baiano Juliano 

Moreira (1872-1932), considerado por muitos como o fundador da psiquiatria 

brasileira2.  
A vinculação da psiquiatria brasileira à corrente alemã tem um importante 
significado quanto à discussão etiológica das doenças mentais. O 
biologicismo, tendência predominante da tradição alemã, passa a explicar 
não só a origem das doenças mentais, mas também muitos dos fatores e 
aspectos étnicos, políticos e ideológicos de múltiplos eventos sociais. 
(AMARANTE, 2014. p. 77) 

 

A Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM), criada por Gustavo Riedel, 

surge em 1923 no Rio de Janeiro com o intuito de reformar o serviço psiquiátrico 

dentro das instituições asilares a partir de propostas terapêuticas balizadas por 

pesquisas científicas (COSTA, 2007).  

Sobre a LBHM, podemos dizer também que:  
(...) pautar-se-ia, em suma, sobre essas mesmas estratégias profiláticas 
inspiradas nos princípios da eugenia. Conter a doença e promover a saúde: 
a missão do psiquiatra não apenas tornava-se cada vez mais ampla, mas 
assumia também uma dimensão social e política cada vez mais profunda 
(ENGEL, 2001. P. 179). 

 

																																								 																					
2Juliano Moreira foi um médico baiano e negro, ingressou aos 13 anos na Faculdade de Medicina da 
Bahia.  Após sua formação no Brasil frequentou diversos cursos e asilos na Europa, de onde trouxe 
algumas ideias. Juliano Moreira trouxe grandes contribuições à medicina psiquiátrica brasileira ao 
contestar a frequente atribuição dada aos negros pela degeneração do povo brasileiro. Para Juliano 
Moreira existiam males a serem combatidos para concretização da higienização mental dos povos, mas 
esse trabalho não passaria pelas cores ou raças, o enfrentamento deveria ser contra o alcoolismo, 
condições educacionais e sanitárias adversas, , verminoses e a sífilis, esses sim, responsáveis pela 
degeneração do povo (ODA & DALGALARRONDO, 2000) 
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É a partir dessa influência eugenista que o tratamento dispensado pelos 

médicos aos alcoólatras torna-se mais significante quando analisado o impacto direto 

desse olhar para o funcionamento da sociedade. Tal paralelo pode ser realizado com a 

eugenia racial, onde se acredita que determinadas raças tendam para a limpeza, a 

pureza, a ordem, o progresso, o bom funcionamento social. Enquanto outras raças, 

marcadas por uma degeneração da espécie, tenderiam para a desordem social, a 

impureza, a barbárie, a decadência dos povos, etc.  

Esse paralelo é pertinente quando o higienismo é convocado para explicar 

doenças com conotação (pelo menos em parte) moral, como é o caso do alcoolismo. 

Assim, pode-se dizer que, a exemplo do ocorrido na Alemanha, aqui no Brasil 

também houve perseguição aos diferentes, aos que poluíam a cidade com sua forma 

de viver; que não correspondiam aos padrões de uma sociedade burguesa idealizada 

por estes que aspiravam a certa liberdade ordeira. Os alcoólicos eram a imagem da 

impureza, travestida por um discurso médico-higienista, por um saber positivo e 

pretensamente racional. 

Com isso, pretendo elucidar como a influência eugenista na visão da 

psiquiatria fez com que emergisse um duplo olhar para as doenças: um olhar antes 

focado somente no tratamento, agora também dá lugar primordial à prevenção. O foco 

de discussão há de ser questionar que prevenção é essa? Seria destinada às doenças 

mentais a mesma forma de prevenção dada para o caso das epidemias, por exemplo? 

No caso de perturbações físico-morais, a exemplo do alcoolismo, em que medida essa 

prevenção não estaria a serviço de uma espécie de “purificação moral” do espaço 

urbano? 

Como essa nova psiquiatria brasileira encontra-se alinhada com a medicina 

exercida na Alemanha Nazista, esse higienismo também vai dizer de um patriotismo, 

pois a “higiene se relaciona com outros enunciados, como doença física e doença 

mental, associados à ordem social, à educação moral, ao patriotismo e à degeneração 

da raça” (JUNIOR & CARVALHO, 2012, p. 434). 

Não é preciso que a palavra higiene esteja escrita ou altamente enunciada para 

perceber que o real ensejo dessa “visão” é a de se realizar  uma limpeza social. 

Podemos encontrar pistas de como o higienismo operava e seu significado quando 

falamos de patriotismo; quando se aborda o papel da mulher na sociedade, ou seja, 

tudo aquilo que se acreditava ser fundamental para o bom desenvolvimento da nação 

e, assim, da raça.  
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No caso do alcoolismo, o embriagado a sujar as ruas irá atrapalhar, pois não 

condiz com a arraigada ideia de uma sociedade perfeita, avançada e constituída de 

uma raça pura. Nesse contexto, o alcoolismo seria uma das muitas formas de um 

indivíduo ser considerado antipatriota: o alcoólatra não faz mal só a si, o alcoólatra 

devido à sua desobediência assim atrapalharia o desenvolvimento da nação.  

A respeito do poder social que a LBHM exercia sobre as populações, pode-se 

ler em sua carta de princípios que a:  
Liga constitui um programa de intervenção no espaço social, com 
características marcadamente eugenistas, xenofóbicas, antiliberais e 
racistas.  
Através da Liga Brasileira de Higiene Mental, a psiquiatria coloca-se 
definitivamente em defesa do Estado, levando-o a uma ação rigorosa de 
controle social e reivindicando, para ela mesma, um maior poder de 
intervenção. (AMARANTE, 2014. p. 78) 

 
Nesse campo onde a psiquiatria pretende-se como produtora de uma 

normalidade social, a mesma passa a atravessar diversos outros campos sociais. A 

preocupação da LBHM volta-se, sobretudo para: a educação infantil, pensando o 

futuro da nação; a imigração, já que para esses teóricos a miscigenação enfraquecia a 

raça; e para o alcoolismo, que segundo Penna (1921) seria o Demônio da 

Humanidade. 

Até mesmo no olhar da LBHM voltado para a educação infantil encontramos 

aspectos referentes a uma intenção de se limpar a sociedade dos alcoólatras, por meio 

de uma perseguição aos possíveis descendentes de alcoólatras. 

Nas teses da I Conferência Nacional de Educação observam-se narrativas que 

ao: 
(...) serem reunidas num fórum nacional, pretendiam se valer de seu efeito 
de verdade, buscando uma postura hegemônica que se acomodava numa 
difusa visão de mundo: a sociedade brasileira estava tomada por ‘males e 
vícios’ que eram ‘inimigos do progresso’ e degeneravam o caráter e a 
moral do povo. Além de provocarem ‘muitos males físicos’ (da verminose 
ao alcoolismo), esses males e vícios eram um perigo porque impatrióticos 
(JUNIOR & CARVALHO, 2012. p. 436).  

 
O domínio da medicina psiquiátrica chegou ao ponto de se poder selecionar as 

crianças aptas ao acesso às escolas. Tais formas de seleção eram realizadas sob o 

pretexto de se proteger as crianças saudáveis das “contagiantes”.  A seleção tinha 

como método o uso de questionários que supostamente afeririam o estado de saúde de 

tais crianças.  

Uma análise desses questionários aponta o real interesse em empregá-los: 

longe de procurar alargar os saberes sobre a saúde dessas crianças para assim 
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promover melhorias, os médicos psiquiatras daquela época ocupavam-se em levantar 

hipóteses sobre o futuro moral dessas crianças.  
A caderneta trazia também uma série de perguntas sobre antecedentes 
hereditários – ‘pais vivos?’, ‘carnal?’ ‘consanguíneos?’ – e outras 
perguntas como: ‘Viciado sexualmente?’ ‘Álcool?’ ‘Bebe?’ (JUNIOR & 
CARVALHO, 2012. p. 446).  

 

Assim, fica claro que mais do que preocupados com o estado se saúde atual, a 

medicina preocupa-se com a história de família da criança. O que está em jogo para a 

sua validação ou não como saudável é sua procedência. Isso aponta como a base 

médica da época era, sobretudo alicerçada na teoria da degenerescência do médico 

psiquiatra franco-austríaco Bénédict Morel (1809-1873).  

Tal teoria implicava na perseguição a famílias de degenerados, como ocorreu 

com a família de Adda Jurke, salientando-se o custo da degeneração para a saúde e os 

cofres da nação:  
A ébria Adda Jurke teve 834 descendentes devidamente reconhecidos, dos 
quais cresceram 734, sendo que 142 viveram como mendigos, 108 
nascidos de adultério, 64 viveram a custa da assistência pública, 181 
mulheres prostituíram-se, 76 condenados por graves dos quais 7 
assassinos, e durante 75 anos custou esta família, descendente da célebre 
Adda Jurke, ao Estado, seis milhões e um quarto de francos (PENNA, 
1921, p.18). 

 

Como o intuito dessa psiquiatria social eugenista era uma tentativa de se 

limpar a sociedade, para onde iriam esses indesejados, esses que foram tomados como 

empecilhos para o futuro próspero da nação? Quais representações podemos tirar 

desses internados?  

Lima Barreto nos fala “de negros, bêbados, leprosos, crianças, epilépticos, 

mulheres, um cortejo de indesejados aspirados para dentro do hospício e lá misturados 

aos sonhos positivistas como se fossem fantasmas” (ARANTES, 2008. p. 50). Mesmo 

que a internação de Lima Barreto, ocorrida em fins de 1919, tenha sido anterior à 

criação da LBHM, suas reflexões podem ser tomadas como formadoras de uma visão 

que preconiza o que seria feito pelos médicos psiquiatras dentro dessa liga:  
O esforço de Lima Barreto consistiu em passar para o leitor sua vivência 
sobre as posturas médicas cientificamente respeitáveis, mas que, na 
verdade, expressavam caracterizações morais de comportamento. 
Tomando como base a experiência pessoal no hospício, questionou as 
muitas ‘verdades científicas’ apresentadas pelo corpo médico, que eram 
resumidas a uma ação arbitrária e humilhante sobre os pacientes. Em certo 
sentido, não escapou do romance, nem do diário do escritor, a 
incorporação psiquiátrica da loucura como objeto de estudo meramente 
técnico e científico, com valores morais condizentes ao status quo moral 
da sociedade que representava (ARANTES; 2008. p. 51) 
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CAPÍTULO 2 

REDUÇÃO DE DANOS COMO ENFRENTAMENTO À LÓGICA DOMINANTE 
 

 

O capítulo anterior tratou de mostrar a mudança ocorrida de um tratamento 

totalmente moral para uma análise médica das causas e efeitos para as questões 

decorrentes do uso e abuso do álcool, e pode ser colocado também sobre a visão mais 

generalista que trata do uso e abuso de outras substâncias psicoativas. O terreno 

epistemológico sobre o qual esse tema se constituiu tornou possível que a medicina 

psiquiátrica tomasse para si a exclusividade do tratamento e do destino dessas 

questões. A abordagem clínica que se consolidou durante esse período foi a da 

abstinência em relação ao uso da substância em questão. Procurou-se mostrar ainda 

como historicamente o alcoolismo foi tributário de uma visão que incorporou 

questões morais e políticas a questões médicas. Isso redundou em uma visão 

higienista do papel do Estado na intervenção sobre a vida dos cidadãos, que se 

coaduna com a proposta de que tratar é tutelar o comportamento dos indivíduos na 

direção da abstinência do uso do álcool. 

Nesse capítulo será apresentada uma política de saúde pública alternativa à 

perspectiva da abstinência. Tal política, nomeada como Redução de Danos (RD), 

provocou rupturas importantes no status quo médico diante esse problema. Ela pode 

ser definida como um conjunto de práticas que visam recuperar a saúde daqueles já 

acometidos pelo uso abusivo de psicoativos, bem como promover a saúde 

(ALARCON, 2014). Seus princípios não estão aliados a estratégias como a 

abstinência para todos os usuários. O objetivo é de “reduzir os danos e os riscos 

relacionados ao uso de drogas, pautados no protagonismo da população alvo, no 

respeito ao indivíduo e no direito deste às suas drogas de consumo” (ANDRADE, 

2011, p. 4666). Neste sentido, essa política parte de uma visão inteiramente diferente 

daquilo que significa usar, abusar ou ser dependente de uma substância psicoativa, 

bem como de qual deve ser o papel do Estado como formulador de políticas para 

populações que sofrem das consequências negativas do uso de álcool e outras drogas. 
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2.1 OS MÚLTIPLOS NASCIMENTOS DA NOÇÃO DE REDUÇÃO DE DANOS 

 

Antes de analisar os aspectos próprios à política de redução de danos 

especificamente no Brasil, é importante analisar os demarcadores internacionais que a 

compuseram, para que aqui algo pudesse ser formulado. Petuco (2014) aponta três 

nascimentos para a redução de danos. A necessidade de se apontar os três 

nascimentos é pela via como cada um acontece e também pela questão ética 

envolvida.  

 

2.1.1 O primeiro nascimento 

 

A Primeira Guerra Mundial provocou impactos profundos sobre a população 

dos países europeus, como a Inglaterra. No âmbito da saúde, era preciso lidar com o 

crescente uso de morfina e heroína, que se proliferou, sobretudo a partir do tratamento 

de pessoas feridas e enfermas em função das batalhas. A retirada de um opiáceo, 

quando realizada de maneira brusca, pode causar uma enorme crise de abstinência, 

podendo nos casos mais severos inclusive levar ao óbito. Na Inglaterra, o problema se 

generalizou e percebeu-se aí que uma política simplesmente proibicionista, de 

combate ao uso dessas substâncias, não daria conta de lidar com tais aspectos 

sanitários da questão. O agravo da situação conduziu à criação de um comitê e em 

1926 foi divulgado o Relatório Rolleston que:  
(...) recomendava a administração controlada de morfina e heroína para 
diminuir o sofrimento decorrente da brusca retirada destas drogas, prática 
comum à época, e que em casos mais extremos pode levar até mesmo à 
morte. Foi uma revolução no tratamento de pessoas com uso problemático 
de álcool e outras drogas, baseados unicamente na abstinência (PETUCO, 
2014. p. 134). 

 

O que estava em jogo nesse período era a criação de uma estratégia que 

atenuasse os efeitos das duas problemáticas envolvidas no tratamento: de um lado 

atenuar os efeitos do uso frequente e a dependência; por outro lado, diminuir os 

índices de morte decorrentes da abstinência imposta de maneira abrupta.  Com a 

elaboração do estudo supracitado chegou-se à conclusão de “que os abusadores de 

opiáceos poderiam, com ajuda especializada, reduzir os danos mesmo se mantendo 

em uso da droga” (ALARCON, p.208, 2014). Assim, ao invés de simplesmente 

prescrever a retirada súbita do uso de opiáceos, passou-se a prescrever o uso assistido 
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dessas substâncias como política de saúde. Essa é a primeira inspiração 

historicamente reconhecida de uma política de redução de danos no mundo. 

 

2.1.2 O segundo nascimento 

 

O segundo nascimento da redução de danos ocorreu na Holanda, mais 

especificamente em sua capital, Amsterdã, bem mais tarde, em 1984, como resposta 

da “União Junkie”3 à interrupção de venda de seringas e de outros apetrechos para 

usuários de drogas injetáveis por parte de uma farmácia local. Em uma proposta de 

redefinição da mentalidade que envolvia a relação entre política e uso de drogas, a 

União Junkie lançou a ideia da distribuição livre de seringas para usuários de drogas 

injetáveis (VERSTER, 1998, p. 188). 

Este segundo nascimento surge devido à “articulação de medos”: “medo dos 

funcionários de uma farmácia em atender usuários de drogas; medo que tinham estes 

próprios usuários diante de uma possível epidemia de hepatites virais”(PETUCO, 

2014. p. 135). 

É importante frisar o contexto holandês. Sem ele, esse surgimento seria 

inviável, pois trata-se de um país com expressiva “tradição de respeito às liberdades 

individuais; além disso, com uma legislação que prevê a descriminalização do uso de 

drogas e o privilégio da saúde como foco da ação estatal” (PETUCO, 2014. p. 135). 

Quando analisada frente à política de redução de danos nascida na Inglaterra é 

importante salientar que há um diferencial: enquanto a política de redução de danos 

na Inglaterra acontece como forma de atenuar os efeitos da droga e também 

possibilitar um tratamento, na Holanda há também uma preocupação em salvaguardar 

os usuários dos efeitos do mercado negro, ou seja, efeito que esse que viria junto às 

proibições. Isso, pois a não fiscalização das drogas poderia deixar os usuários à mercê 

de um mercado clandestino. 

 

 

 

 

																																								 																					
3Define-se a “União Junkie” como “uma associação de ex-usuários de drogas e usuários de drogas em 
atividade, preocupada com o papel dos usuários de drogas na sociedade e seus direitos civis” 
(VERSTER, 1998. p. 118). 
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2.1.3 O terceiro nascimento 

 

Finalmente, temos o nascimento dessa abordagem no Brasil. Este traz em sua 

gênese a preocupação de gestores em saúde na cidade de Santos, em São Paulo, em 

lidar com a epidemia de AIDS. Santos ocupava o primeiro lugar no número desses 

casos, e a indicação era de que muitos desses casos de infecção pelo vírus HIV 

surgiam como efeito do compartilhamento de seringas, o que era comum entre 

usuários de drogas injetáveis. 

No ano de 1989, anterior mesmo à criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

no primeiro seminário de AIDS do município de Santos, ficou conhecido pela mídia, 

população e autoridades a iniciativa de lidar com a questão da contaminação. Foi 

proposta a troca de seringas para os usuários de drogas injetáveis habitantes da 

cidade.  

O impacto da iniciativa, junto com a visão moralista e a desinformação por 

parte do judiciário, fez com que a mesma não tivesse continuidade de maneira oficial.  
“Nesse momento, nosso sonho começou a se tornar um pesadelo. Matérias 
nos jornais, revistas, rádios e TVs, debates na cidade, ameaçadas de prisão, 
etc. Ao final, foi estabelecido um acordo, constatando-se que naquele 
momento tínhamos de recuar” (BUENO, 1998, p. 163). 

 

Tal decisão por parte do judiciário mostra como o mesmo tinha em suas mãos 

as decisões com relação às políticas sobre drogas. Ainda não cabia ao campo da saúde 

legislar de modo autônomo sobre essa demanda. Essa sentença conservadora e de 

cunho moralista mostra como naquele momento imperava no Brasil (não só no 

imaginário social como também para aqueles capazes de barrar ou incentivar 

iniciativas estatais) uma visão higienista no lidar com a questão do uso de drogas. A 

troca de seringas foi encarada como apologia ao uso, mostrando como de fato o 

encarado como correto, para aquele momento, seria trabalhar-se a partir da lógica 

proibicionista.  

É importante frisar que mesmo diante da ameaça, em alguns lugares ocorria a 

troca de seringas de maneira clandestina. Tal resolução foi tomada por iniciativa 

individual de alguns trabalhadores da saúde pública. Podemos compreender tal 

movimento como de resistência diante do poder público, como uma incubadora para o 

que viria a seguir, dessa vez no nordeste do Brasil.  

A empreitada Santista para inovar a forma como a saúde pública lidava com a 

questão da infecção pelo vírus da AIDS e outras doenças infectocontagiosas pelo uso 
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inadequado de seringas, mesmo que oficialmente fracassada, foi embrionária para o 

ocorrido em 1994 na cidade de Salvador (BA). É a partir da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) que podemos ver emergir o surgimento oficial e concreto da primeira 

ação proposta como Redução de Danos no Brasil que foi aceita formalmente.  

O meio acadêmico, como aponta Petuco (2014), teria sido o fator determinante 

dessa aceitação, pois a universidade é reconhecida por seu papel social em ser a 

instituição responsável pelo estudo de novas tecnologias. Sem a influência negativa 

do poder judiciário no campo de redução de danos na cidade de Salvador, o programa 

pôde ter financiamento. 
Em 1994, Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas (CETAD), um 
serviço de extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da 
Bahia, recebe recursos da então Coordenação Nacional de DST/Aids; será 
a partir deste financiamento que o CETAD conseguirá tornar realidade, em 
1995, o primeiro programa de troca de seringas do Brasil(PETUCO, 2014. 
p. 138). 

 

2.2 DIFERENCIAL NA REDUÇÃO DE DANOS GERMINADA EM SOLO BRASILEIRO 

 

Conforme colocado no subcapítulo anterior, a RD surge em meios específicos: 

na Inglaterra, como tentativa de se diminuir o consumo de opiáceos e como 

enfrentamento ao número de mortes decorrentes da abstinência abrupta resultado de 

internações em hospitais; na Holanda, a primeira estratégia de redução de danos 

revela-se como solução encontrada pelos próprios usuários quando encontraram-se 

impedidos de comprar novas seringas e, assim, evitar diversas contaminações. No 

primeiro caso, busca-se diminuir o efeito devastador da abstinência da droga e, como 

resultado disso, propiciar a pessoa que usava opiáceos um uso mais seguro; já no 

segundo, a RD surge com o intuito de garantir aos usuários holandeses seu direito de 

uso sem complicações desnecessárias (PETUCO, 2011). No Brasil, o surgimento da 

RD dá-se a partir de trabalhadores corajosos da saúde, capazes de criar uma estratégia 

a fim de diminuir o número de contaminações de doenças infectocontagiosas pelo 

compartilhamento de seringas. Agora, neste capítulo, serão pontuados alguns 

desdobramentos da Política de Redução de Danos em solo Brasileiro. 

A Redução de Danos no Brasil pertence ao que Petuco (2014) denomina como 

“terceira geração”. Também é considerada como um termo em aberto, podendo ser 

compreendida a partir de diversos saberes e, portanto, aplicada de diversas formas 

(MacRAE& GORGULHO, 2003).   
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A RD surge como uma estratégia de prevenção em saúde, mas com a 
ampliação dos atores envolvidos (usuários de drogas, movimentos sociais 
LGBT, trabalhadores de saúde, etc) nessas práticas, suas ações se politizam 
e questionam a tradição preventista baseada na gestão dos ricos. Desse 
modo, a RD afirma-se como um paradigma interessado pelas práticas de 
cuidado e guiadas pelo debate da clínica ampliada, da autonomia e dos 
direitos humanos (DIAS &MACERATA, 2014. p.156). 
 

O enfoque no presente trabalho caminha para o olhar atribuído à redução de 

danos com alcoolistas. Dessa forma, iremos pontuar a partir de agora o principal 

diferencial entre a redução de danos e as práticas proibicionistas ainda existentes, 

como no caso onde só se enxerga possibilidade de tratamento para o alcoolista caso o 

mesmo torne-se abstêmio. 

Ora, qual o sentido de se colocar a abstinência como pré-requisito de se entrar 

em um tratamento, haja vista que a questão a ser cuidada é exatamente o uso 

desmedido de álcool? Caso isso fosse meramente uma questão bioquímica, o 

problema já entraria em discussão sanado.  A lógica sustentada acaba por suspender o 

território do sujeito, esse desprendimento desse que deve ser entendido como lugar 

existencial. 

O tratamento com usuários de drogas deve ser compreendido como um lugar 

de resistências, pois vai de encontro com a visão hegemônica que busca ditar como 

deve ser o trato para com as pessoas que usam drogas, como se fosse possível afirmar 

uma só clínica para dar conta de todas as vivências. Sua resistência se forja na 

construção desse trabalho, que se dá entre o redutor e o usuário de drogas, 

alimentando assim uma clínica única para cada usuário (SILVA, 2014)  
Certa concepção de cidade, higienizada, pacificada, ordenada, consonante 
à “Guerra às Drogas”, em seus efeitos de criminalização e exclusão, 
atravessa as linhas duras das políticas para usuários de álcool e outras 
drogas. Uma clínica, não é demais afirmar, se dá em um contexto (SILVA, 
2014. p. 117). 

 

O trabalho com redução de danos é um trabalho “entre lugares”. Assim como 

todas as tentativas de dar um lugar específico, acabaram por mostrar que se trata de 

uma questão fronteiriça, cabe dizer que o trabalho do redutor de danos é um trabalho 

de desbravador, trabalho daquele que se compromete a primeiramente reconhecer a 

realidade do outro e a ela dar valor. 
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2.3 ABSTINÊNCIA 

 

O conceito de abstinência tem grande relevância para o estudo do alcoolismo e 

suas diversas formas de tratamento. Primeiramente, é preciso expor que a abstinência 

pode ser compreendida em dois momentos, ou duas formas, e as duas precisam ser 

analisadas. Uma dará conta da entrada do alcoólatra em um tratamento especifico. 

Essa é a primeira concepção de abstinência que analisaremos, que se dá quando o 

sujeito enfrenta os primeiros momentos após suspender o uso de álcool. A segunda 

concepção dará conta de elevá-la ao status de tratamento, isto é, que instaura a 

necessidade de o sujeito considerado alcoólatra manter-se abstêmio para que possa 

haver cuidado. 

 

2.3.1 Abstinência como síndrome  

 

Colocada aqui como primeiro momento a abstinência é tomada como 

síndrome, pois após 6 horas de interrupção ou diminuição significativa do consumo 

de álcool, alguns sujeitos apresentam um conjunto especifico de sinais e sintomas, 

alguns de forma amena ao passo que outros podem apresentar os sintomas e sinais de 

maneira mais intensa, podendo levar a morte. Segundo Laranjeira et al(2000) o 

diagnóstico da Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA) dá-se a partir dos primeiros 

sinais e sintomas, que são: “tremores, ansiedade, insônia, náuseas e inquietação. 

Sintomas mais severos ocorrem em aproximadamente 10% dos pacientes e incluem 

febre baixa, taquipnéia, tremores e sudorese profusa”.  

 Alucinações e convulsões são complicações.  

Com apreensão de que alguns alcoolistas cheguem a apresentar a síndrome, 

ocorre comumente em alguns serviços de saúde a indicação de internação em ala 

psiquiátrica para a chamada “desintoxicação” para que após isso ele possa dar início a 

seu tratamento.  

 

2.3.2 Abstinência como continuidade de tratamento: Características de 

uma política proibicionista 

 

O segundo momento da abstinência é algo a ser garantido e conquistado, no 

dia-a-dia, por todos os dias até o fim da vida do bebedor. Pois os programas de 
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reabilitação que se utilizam da abstinência como provedora de bem estar colocam o 

alcoolismo como uma “doença incurável”. Assim, a abstinência é compreendida 

como a única possibilidade de tratamento e caminho capaz de livrar o  sujeito 

considerado alcoólatra do mal que o álcool lhe traz.  

Novamente coloca-se aí foco na substância e na doença que a mesma foi capaz 

de gerar, doença essa que seria capaz de dominar o bebedor. Há, portanto, o 

entendimento de que o bebedor compulsivo de álcool está dominado por algo que está 

além de seu controle, tolhendo assim parte importante da sua liberdade. 

É importante salientar também que para a conquista de um estado abstêmio é 

preciso que o bebedor passe pelos seguintes estágios: 
A mobilidade pessoal para a obtenção da abstinência foi descrita em quatro 
estágios, denominados de pré-contemplação, contemplação, decisão/ação e 
manutenção (PROCHASKA & DiCLEMENTE 1986). Na pré-
contemplação o adicto pode mostrar interesse em mudar o comportamento 
ou ainda não parecer suficientemente consciente de que tem problemas. Na 
contemplação o adicto demonstra consciência do seu problema e começa a 
pensar em fazer mudanças, mas sem um sério compromisso para agir. Na 
decisão/ação, ocorrem tentativas concretas de modificar comportamentos, 
experiências, e meio ambiente. Por fim, na manutenção trabalha-se para 
evitar a recaída e consolidar os ganhos. (RIGOTTO & GOMES, PÁG 96, 
2002) 

 

2.3.3 O tratamento a partir da abstinência: Alcoólicos Anônimos, seus 

efeitos e algumas falas 

 

Sendo o Brasil um dos países com os maiores números de grupos dos 

Alcoólicos Anônimos não se pode ignorar a relevância desse programa, que não é 

baixa. Contudo, não pretendo analisar nesse trabalho a eficácia de seu programa, haja 

vista que há diversos ex-bebedores que atribuem toda sua melhora às reuniões e 

também ao empenho em ajudar outros bebedores a obterem sucesso e conseguirem 

prosseguir em seu tratamento. 

O Alcoólicos Anônimos (A.A.) foi fundando em 1935 por Bill Wilson e Bob 

Smith, dois homens que se encontravam às voltas com as sucessivas perdas que o 

alcoolismo os levava continuamente. Após algumas conversas, perceberam que 

conseguiam manter-se por mais tempo sem beber e assim chegam à conclusão de que 

conversar sobre sua vida e seus problemas tinha efeito supressor sobre o vício. 

Hoje o A.A. é um trabalho mundialmente reconhecido e nas palavras de um 

dos seus criadores trata-se de “... um método para recuperação do alcoolismo, no qual 

os membros ajudam-se mutuamente, compartilhando entre si uma enorme gama de 
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experiências semelhantes em sofrimento e recuperação do alcoolismo.” (BILL 

WILSON - A.A.) 

Contudo, o A.A. não se destina a todos os usuários de álcool, somente àqueles 

que decidem parar de fazer uso de maneira definitiva do álcool. O programa de 

tratamento no A.A. é constituído de doze passos. Para a análise que cabe nesse 

trabalho, vamos tomar somente o primeiro passo: “Admitimos que éramos impotentes 

perante o álcool – que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas.” (A.A., 

2016).Isso pois: 
Todo o processo de recuperação proposto pelo A.A. se baseia no primeiro 
passo – a admissão da impotência perante o álcool – sem a qual toda 
sobriedade será considerada precária. Segundo os seus princípios, é 
necessária a admissão desta falência completa, da absoluta impotência, que 
somente poderá ser remediada pela ação de um “poder superior”. 
(RODRIGUES & ALMEIDA, p.115, 2002) 
 

Assim, o tratamento no A.A. começa com o sujeito considerado alcoólatra 

tornando-se abstêmio e o A.A. o auxiliaria nessa manutenção, com práticas de 

conhecimento público de como manter-se sóbrio “um dia de cada vez”, reafirmando o 

compromisso que possuem com seu tratamento refletido em sua abstinência. Portanto, 

o A.A faz uso da abstinência como meio de se concretizar o caminho até uma vida 

sem vícios e, consequentemente, uma vida considerada saudável.  

Campos (2004), ao avaliar os mecanismos dos quais o A.A. se utiliza, pontua 

a ancoragem que os próprios ex-bebedores frequentadores do A.A. conseguem 

realizar ao se perceberem doentes. Do relato de um sujeito que se autodenomina 

alcoólatra pode-se perceber claramente os efeitos desse lugar. 
“Meu nome é A., alcoólatra em recuperação. O A.A. foi o único lugar em 
que me falaram que o alcoolismo era uma doença. (...). Depois que eu 
tomava a primeira e a segunda, eu me transformava naquilo que eu achava 
que eu era. O alcoolismo leva à morte prematura (...). Em A.A. não tenho 
mais vontade de beber. Eu sou um doente alcoólico e não posso beber o 
primeiro gole”. (CAMPOS. p. 1382, 2004) 

 
Da visão do A.A sobre o alcoolismo encontrada em seu site:  

O alcoolismo é, em nossa opinião, uma doença física, mental e espiritual, 
progressiva, incurável e de término fatal. Os alcoólicos que conhecemos 
parecem ter perdido o poder para controlar suas doses de bebidas 
alcoólicas. (A.A, 2016. Grifo nosso)4 
 

Nessa definição de alcoolismo ecoa as concepções mais antigas. Se antes o 

álcool era tido como "O demônio da Humanidade", agora é doença física, mental e 

																																								 																					
4ALCOÓLICOS ANÔNIMOS. Como A.A. vê o Alcoolismo? Informações em Geral.  Disponível em: 
http://www.alcoolicosanonimos.org.br/informacoes-em-geral. Acesso em: 20/12/2016 
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espiritual, tendo por natureza piorar, sem chances de cura e, consequentemente, 

levando à morte. Assim, ao sujeito só há duas escolhas possíveis: ou torna-se 

abstêmio ou aceita que seu destino será morrer de maneira degradada. Podemos tirar 

que aí reside a manutenção de uma visão fatalista, tal quais os conceitos antigos que 

encontrávamos e ditavam as formas de tratamento. 

Nos tratamentos que visam à abstinência, a cada vez que o sujeito volta a 

beber, por pouco que seja, ele já está em recaída. A própria ideia de recaída coloca um 

peso excessivo sobre o bebedor. Com essa terminologia, o bebedor é colocado no 

lugar de fracassado, que por falta de compromisso com seu tratamento voltou a beber. 

Para os propagadores da abstinência como caminho único, a recaída é totalmente 

indesejável, podendo comprometer tudo aquilo que o bebedor já teve de ganhos em 

seu tratamento. 

Considerando que o uso do álcool está inscrito milenarmente na humanidade, 

e trazendo para a atualidade e realidade brasileira, onde apenas de 10 % a 15% da 

população considera-se abstêmia, fica evidente que uma política proibicionista no 

Brasil teria efeitos tão ou mais catastróficos do que o ocorrido no século XX com a 

chamada Lei Seca nos Estados Unidos. A Lei Seca nos Estados Unidos foi fruto de 

uma reivindicação proibicionista. Como emenda à constituição a mesma “proibia a 

produção, transporte, importação e exportação de bebidas alcoólicas em todos os 

Estados da federação." (RODRIGUES p.103).  

Como resultado de tamanha repressão vê se o surgimento de um mercado 

ilegal como se pode ver nas palavras de Luiz Buñel, em seu livro Meu último suspiro:  
Passei cinco meses nos estados Unidos, em 1930, na época da proibição, e 
acho que nunca bebi tanto. Em Los Angeles, tinha um amigo 
contrabandista de álcool - lembro-me muito dele, faltavam-lhe três dedos 
em uma mão - que me ensinou a distinguir entre o gim verdadeiro e o 
falsificado. Bastava sacudir a garrafa de uma determinada maneira: o gim 
verdadeiro fazia bolhas. Podia-se também conseguir uísque nas farmácias, 
com receitas, e em determinados restaurantes servia-se vinho em xícaras 
de café. Em Nova Iorque eu conhecia um bom bar clandestino. Batia-se de 
determinada maneira numa portinha, uma fresta se abria, entrava-se 
rapidamente. Lá dentro, havia um bar como outro qualquer. Nele se 
encontrava tudo o que se desejava. A proibição foi realmente uma das 
ideias absurdas do século. É preciso dizer que naquela época os 
americanos se embriagavam ferozmente. (Luis Buñel Apud  MANSUR 
2005, p. 11.) 

 

Como consequência desse mercado ilegal em expansão – criado por sua 

própria lei –, o Estado vê-se obrigado a aumentar seu aparato repressivo para dar fim 

às atividades ilegais e também às pessoas envolvidas diretamente com esse mercado, 
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em sua maioria imigrantes. Algo análogo ocorre no Brasil na chamada “Guerra às 

drogas”, mas em um contexto voltado somente às drogas ilícitas, que não injetam 

dinheiro na máquina estatal por meio da arrecadação de impostos, oposto ao que 

ocorre com a venda de álcool. Donde o pouco interesse em se realizar estudos capazes 

de viabilizar a construção de políticas mais abrangentes.  

O primeiro trabalho realizado para compreender os 

aspectos socioeconômicos, culturais e políticos que permeiam o uso e abuso de álcool 

na sociedade brasileira foi realizado de maneira tardia. 
No Brasil, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de maneira 
inédita, tomou para si a missão de discutir esta questão. Um Grupo de 
Trabalho Interministerial (GTI) foi criado no sentido de revisar, propor e 
discutir a política sobre álcool. Ainda que as causas 
e consequências ultrapassem um campo específico de atuação, a saúde 
pública tem papel fundamental em quaisquer intervenções a serem 
implementadas e, neste sentido, o Ministro da Saúde coordena o GTI, que 
tem a participação de representantes de outros 14 órgãos 
federais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004,p.132).  

 

A partir desse grupo de trabalho, foram retiradas 26 diretrizes que compõem a 

lista no Anexo 1 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Tais diretrizes para as políticas 

foram organizadas a fim de nortear e possibilitar as ações concretas do governo.  

Intersetorialmente, o que importa com relação ao uso de álcool é 

a prevalência de esforços por parte do governo a partir do ministério da saúde de que 

o uso do álcool acarrete no menor dano que for possível.  Essas diretrizes também 

pontuam o que é o uso abusivo de álcool. O mesmo é configurado quando 

...pode acarretar danos à saúde e ao bem-estar da pessoa e dos ambientes 
sociais. O uso prejudicial guarda relação diretamente proporcional com os 
padrões de consumo (quantidade, tipo, qualidade, forma e hábito de uso). 
Deve ser ressaltado que problemas associados ao uso de álcool podem 
ocorrem também com o uso eventual ou fortuito.  (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2004, p. 134) 

 
O trabalho do GTI também tratou de elencar os males causados pelo álcool a 

serem combatidos, não sendo somente aqueles de ordem biológica. Compreende-se aí 

o aspecto mais global da saúde, assim como os impactos sociais do uso abusivo de 

álcool. Os males são de ordem física e mental; males capazes de atormentar o 

relacionamento familiar/social e questões trabalhistas, como altos índices de 

absenteísmo e acidentes de trabalho. Entram nessa listagem também as questões 

jurídicas, situações onde o uso abusivo de álcool pode levar o sujeito a entrar em 

conflito com a lei, como no caso de acidentes de trânsito e violência doméstica. O 
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álcool nesses casos é compreendido como um facilitador para esses comportamentos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

 

2.4 CONCEITOS NORTEADORES E A ENTRADA DO CONCEITO DE VULNERABILIDADE 

 

É preciso retomar alguns dos aspectos e conceitos usados no início da RD no 

Brasil. Assim, poderemos elencar as mudanças que ocorreram e foram capazes de 

possibilitar a ampliação de ações de RD que não olhassem somente para as questões 

referente aos Usuários de drogas injetáveis (UDIs), mas que também levassem em 

conta usuários de drogas lícitas, como o álcool, na abrangência de suas ações.  

 

2.4.1 Grupos de risco e comportamentos de risco 

 

Como colocado, o primeiro programa de RD no Brasil teve início com a 

intenção de se diminuir o risco da contaminação pelo vírus HIV e da contração de 

hepatite viral. O que quero salientar desse ponto é que considerava-se que os UDIs 

faziam parte de um chamado grupo de risco composto pelos “homossexuais, os 

hemofílicos, os haitianos e os viciados em heroína – denominados quatro Hs" 

(MACHADO & BOARINI,p.584, 2013). Tal grupo então carregava como marca a 

responsabilidade pelo aumento de casos de infecção pelos vírus no país, tornando-os 

estigmatizados e acarretando isolamento social.  

Contudo, no decorrer dos fatos foi preciso atentar-se que não somente os 

pertencentes a esse grupo estavam infectados, tornando assim necessários esforços 

para recolocar a responsabilidade frente à infecção, pois o conceito “grupos de risco” 

não era mais abrangente o suficiente para a orientação de ações em políticas públicas. 

Surge então o conceito “comportamentos de riscos”, ou seja, o risco não está 

associado ao indivíduo, e sim ao que ele faz, são determinados comportamentos que 

devem ser evitados, não determinados tipos de indivíduo. 

 Assim, a mudança do conceito “grupos de risco” para “comportamentos de 

risco” permite que a redução de danos opere naquele momento a partir de programas 

de troca de seringas para os UDIs e também com campanhas para aumentar o uso de 

preservativos na sociedade.  
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Mesmo assim, o uso do conceito “comportamento de risco” como norteador 

das ações não dava conta de abranger todos os aspectos que confabulam para que a 

contaminação ocorra. 

 

2.4.2 Nem só indivíduo, nem só comportamento, também o seu entorno: 

O conceito de vulnerabilidade 

 

Como resultado da pressão exercida por movimentos sociais no esforço de se 

evidenciar e colocar em questão como as ações voltadas para a prevenção de 

“comportamentos de risco” ainda mostravam-se eram ineficazes, passa a ser adotado 

o conceito de “vulnerabilidade”. 

Ornelas(2012) desenvolve o conceito de vulnerabilidade a partir da leitura de 

“Juventude, Violência e Vulnerabilidade Social na América Latina: Desafios para 

políticas Públicas” publicada pela UNESCO, em2002, da seguinte forma:  
vulnerabilidade diz respeito à falta de ativos materiais e imateriais a que 
determinado indivíduo ou grupo está exposto a sofrer futuramente 
alterações bruscas e significativas em seus níveis de vida. Esta definição de 
vulnerabilidade social pressupõe um resultado negativo da relação entre a 
disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles 
indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais 
econômicas culturais que provêm do Estado, do mercado e da sociedade. 
Esse resultado se traduz em debilidades ou desvantagens para o 
desempenho e mobilidade social dos atores. Sendo assim, a 
vulnerabilidade social pode se manifestar nos planos estrutural e subjetivo. 
No plano estrutural, ele ocorre por meio de uma mobilidade descendente; 
já no plano subjetivo, ele se dá pelo desenvolvimento de sentimentos de 
incerteza, de insegurança e de não-pertencimento a determinado grupo, 
fragilizando, assim, os atores que estão envolvidos. (ORNELAS, p.246, 
2012)  

 
Essa permuta de conceito norteador trouxe uma nova visão sobre a questão 

com relação a uso e abuso de drogas: não é mais o indivíduo, de forma isolada, que 

deve responder sobre isso, nem somente sobre ele incidir todas as ações, tampouco 

sobre seus comportamentos, novamente de maneira isolada. O conceito norteador de 

vulnerabilidade  
permitiu o reconhecimento de que, além da perspectiva individual, a droga 
perpassa outras esferas, tais como a social, a econômica e a política, que 
também determinam e influenciam o comportamento individual. Até então, 
a perspectiva das estratégias proibicionistas de guerra às drogas não abria 
espaço para essa reflexão e para a compreensão da droga como um 
fenômeno multideterminado. (MACHADO & BOARINI, p.586, 2013) 

 

Essa abertura que precedeu a multifatoriedade convocou que houvesse sobre a 

questão uma ação de diversos saberes, fazendo assim com que ocorressem 
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intervenções intersetoriais. É importante considerar também que colocar a ideia de 

vulnerabilidade também ilustra que há a necessidade de se realizar programas 

condizentes com os aspectos culturais do local em questão.  

A adoção de tal conceito fez com que o trabalho com usuários de drogas no 

Brasil fosse compreendido como algo mais específico, não era possível trabalhar-se 

com redução de danos ancorando-se somente nas experiências estrangeiras. 

 

2.4.3 As diversas orientações para a Redução de danos no Brasil 

 

Em estudo publicado em 2010 por Santos et al. a partir de publicações com 

objetivo de analisar e compreender a concepção de sujeito e objeto da Redução de 

danos, verificou-se que não há homogeneidade; as diversas formas de se compreender 

o sujeito e sua relação com as substâncias dão lugar para que se estabeleçam diversas 

formas de intervenção e tratamento para com esses sujeitos.   

Considerando-se o histórico da forma como a questão do uso das drogas foi 

tratada como política pública no Brasil é possível se observar as ressonâncias dessa 

visão anterior até mesmo nas formas atuais de se fazer a Redução de danos.   

O estudo separou as diversas formas de concepção a partir de seis diferentes 

meios de se compreender o sujeito e sua relação com a droga, são eles:  

 

*Quando o objeto/sujeito se encontra na unidade dependência-dependente. 

Nessa abordagem, o sujeito é visto como aquele incapaz de viver uma vida 

plena se estiver fazendo uso de alguma substância. A condição de dependente 

representa-os como passivos na sua relação com a substância. Assim, a orientação do 

tratamento vai na direção da abstinência, como se vê a partir do segundo princípio da 

RD colocado na posição tomada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e  

Associação Brasileira para Estudos do Álcool e Outras Drogas:   
2. a redução de danos reconhece a abstinência como resultado ideal, mas 
aceita alternativas que minimizem os danos para aqueles que permanecem 
usando drogas. O princípio de tolerância zero estabelece uma dicotomia 
absoluta entre nenhum uso e qualquer uso, sem distinguir o uso 
experimental, os usos moderados, pesados e as diferentes dimensões de 
danos associados aos distintos padrões de uso. A redução de danos não é 
contra a abstinência. Contudo acredita que os efeitos prejudiciais do uso de 
drogas e outros riscos associados, como a atividade sexual desprotegida, 
podem ser colocados em um continuum. (DIAS et al. p. 345. 2003).   
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*Quando o objeto/sujeito é a unidade doenças transmissíveis-usuários de droga das 

populações marginalizadas e excluídas;   

Nessa concepção de R.D., o trabalho está mais afinado com os trabalhos 

realizados no início dessa estratégia no Brasil. Objetiva-se a diminuição do contágio 

de doenças transmissíveis, tornando-se assim uma estratégia construída para o 

oferecimento de materiais para o uso seguro de drogas injetáveis, bem como oferecer 

de forma mais abrangente o conhecimento sobre métodos de prevenção. Essa forma 

de política destina-se mais aos usuários de drogas ilícitas. Logo, deve ser reconhecido 

seu caráter político por dar voz a esse grupo social (SANTOS et al. 2010). Contudo, 

não há como negar que essa abordagem acabe restringindo a possibilidade de alcance 

da R.D., já que não cabe aqui os meios de se alcançar os sujeitos que fazem uso 

abusivo de álcool.    

 

Quando o objeto/sujeito tem a unidade na equação consumo-usuário de drogas;  

A forma de trabalho com R.D. a partir de tal concepção possibilita colocar o 

sujeito no centro da questão. Não é a droga a questão central. Com isso, não é 

objetivo dessa frente determinar ao sujeito que o mesmo torne-se abstêmio.  
Objeto para o qual devemos dirigir o nosso olhar é o sujeito que faz uso 
abusivo de drogas e não a substância, uma vez que essa é inerte. O sujeito 
traz no abuso de drogas um comportamento que deve ser o nosso foco 
terapêutico (REIS et al., 2010,pág 1). 

 

Quando o objeto/sujeito da redução de danos está alicerçado no modo de viver de 

uma dada “comunidade”; 

Nesse caso, o objeto não é um sujeito, mas sim os aspectos culturais e, assim, 

dos costumes de uma certa localidade. O que ocorre em decorrência dessa concepção 

são ações que visam promover melhorias no estilo de vida da comunidade. 

Revelando-se então uma primazia dos aspectos socioculturais na relação de uso com 

as drogas.   
Essa compreensão de sujeito supera, de um lado, a perspectiva de 
passividade oriunda da vertente que atribui supremacia à substância e, de 
outro, a perspectiva que privilegia o sujeito individual-usuário de droga, 
considerando-o também como sujeito plural. Porém, os indivíduos são 
considerados como se estivessem submetidos a processos idênticos de 
desgaste e fortalecimento. Assim, muitas vezes, parece tratar-se de um 
sujeito descontextualizado das suas condições históricas e materiais de 
existência, apenas referido a uma ideia de comunidade homogênea, unida, 
estável e sem contradições. (SANTOS et al., 2010,pág 1004) 
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Quando o objeto/sujeito é representado pela unidade entre os riscos sociais e a 

população em geral;  

Tal forma de compreensão da R.D. traz para o debate os riscos sociais da 

população, colocando assim como o foco da intervenção os efeitos na população em 

geral.  
A meta central é a diminuição de agravos sociais relacionados ao consumo 
prejudicial de drogas, geralmente lícitas, que colocam em risco a vida de 
consumidores e da coletividade, como no caso de acidentes de trânsito, de 
situações de violência, de consumos de “risco” em ambientes de festa, 
entre outros. (SANTOS et al,2010, p. 1005). 
 

 Desse ponto de vista, podemos colocar como uma política da R.D. a Lei Seca, 

promulgada no Brasil em 2008, com o objetivo de diminuir o índice de mortes 

decorrentes de acidentes automotivos que ocorrem nos casos em que o condutor 

encontra-se sob efeito do álcool. 
Art. 1o  Esta Lei altera dispositivos da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, com a finalidade de 
estabelecer alcoolemia 0 (zero) e de impor penalidades mais severas para o 
condutor que dirigir sob a influência do álcool, e da Lei no 9.294, de 15 de 
julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do § 4o do art. 220 da Constituição 
Federal, para obrigar os estabelecimentos comerciais em que se vendem ou 
oferecem bebidas alcoólicas a estampar, no recinto, aviso de que constitui 
crime dirigir sob a influência de álcool. (BRASIL, 2008)  

 

Quando objeto/sujeito é exposto pela unidade produção-comércio-consumo de SPA 

sendo o sujeito a classe social. 

Caracteriza-se por formular suas ações baseadas em uma apreensão do uso de 

drogas a partir do contexto histórico. Trata-se, portanto de uma compreensão crítica 

do modelo atual das formas de consumo, bem como das práticas oriundas de políticas 

públicas.   

Esse tipo de estudo aponta como o campo da RD no Brasil encontra-se ainda 

em aberto, não sendo possível assim apontar uma só concepção que dê conta de todas 

as frentes que o problema com o álcool em um país grande como o Brasil necessita. 

Há, sim, de se fazer um trabalho que dê conta dos impactos mais visíveis do uso 

abusivo. Podemos pontuar como exemplo disso a criação de mecanismos que 

assegurem um cerceamento e diminuição de mortes decorrente de acidentes de 

trânsito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Concluir um trabalho não significa que se possa levantar a partir desse estudo 

estratégias afinadas e que definam um caminho mais seguro para a organização do 

campo da RD no Brasil. O que se pode concluir é que se faz necessário um 

levantamento mais amplo das forças que atuam e incidem sobre os trabalhos 

realizados com usuários abusivos de álcool.  

 O intuito primeiro dessa pesquisa foi elaborar e demonstrar a linha teórica que 

sustenta os tratamentos destinados a usuários de droga, porém com um recorte mais 

preciso: aqueles que fazem uso abusivo de uma substância lícita, o álcool. Contudo, o 

que mais salta aos olhos perante um olhar crítico voltado a compreender as 

amarrações clínicas que sustentam grande parte desses tratamentos é que há ainda 

grande herança de fundamentos baseados na moral.  

O álcool, por outro lado, está presente em nosso cotidiano, usamos dele para 

comemorar, para buscar alívio depois de um trabalho árduo. O álcool, como qualquer 

outro psicoativo, é capaz de trazer novas sensações àquele que o usa. Como se dará 

então o cuidado com aquele que faz uso abusivo de uma substância tão facilmente 

encontrada, de baixo custo, socialmente aceita, de uso generalizado e que também nos 

dá um prazer rápido?  

Como o álcool encontra-se presente em diversas fases e frentes de nossa vida é 

preciso que o cuidado com aquele que faz uso abusivo também se dê de maneira mais 

ampla, mais difundida. Assim, o SUS, a partir de seus princípios e diretrizes, é capaz 

de sustentar um cuidado mais potente quando pensamos e compreendemos o usuário 

de álcool como um sujeito a ser encarado na sua integralidade.  

O que se vê é que o usuário de álcool ainda é visto, de um modo geral, como o 

portador de uma doença que tolhe sua autonomia, tornando-o impotente diante da 

substância. Essa compreensão sustenta práticas proibicionistas e conduz a um 

tratamento totalmente voltado para afastar o bebedor do álcool, como se não houvesse 

um entorno capaz de suscitar comportamentos. Nessa perspectiva o entorno social é 

ignorado como ator ativo na construção da dependência química. O social é visto tão 

somente como um fator que sofre com os efeitos do alcoolismo, nunca como um 

influenciador importante. Colocando o sujeito assim em uma posição passiva diante 

de sua vida, é nessa aposta que funcionam os tratamentos que objetivam a abstinência.  
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Como pontuado, tratamentos que impõem a abstinência nem sempre são a 

melhor estratégia de cuidado. Ao tomarmos essa abordagem como exclusiva, 

corremos o risco de excluir do cuidado aqueles que não desejam abrir mão de beber. 

Nesse ponto, a RD se faz crucial, pois a aposta é no sujeito. A clínica se faz a partir da 

possibilidade de escolha e de responsabilização do mesmo. É um trabalho que se 

constituí de maneira mais abrangente, pois o tratamento não tem como foco separar o 

sujeito do álcool, mas consolidar uma relação de atenção à saúde mais integral, 

considerando seu entorno.  

Assim, faz-se necessário o investimento em pesquisas capazes de promover 

um deslocamento que aponte novos modos de lidar com o tema. Porém, talvez mais 

importante que isso é a necessidade urgente de que se compreenda que não há 

tratamento capaz de sustentar os desafios se não levar em conta que para cada usuário 

é preciso traçar uma estratégia singular. Se isso não ocorrer, corre-se o risco de 

reforçar um olhar estigmatizante sobre o usuário de álcool, que pode ter efeitos muito 

negativos sobre um tratamento, sobretudo quando esse olhar moralizador vem dos 

próprios profissionais de saúde. 
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Anexo 1 

 

Diretrizes da política sobre álcool.  

 

 1. O consumo de bebidas alcoólicas, bem como de outros tipos de drogas, sejam elas 

lícitas ou ilícitas, faz parte da cultura humana desde as épocas mais remotas. Do ponto 

de vista da saúde pública, o que importa é desenvolver ações intersetoriais que sejam 

eficazes no sentido de reduzir os danos à saúde causados pelo consumo prejudicial do 

álcool e outras drogas, incluídos os psicofármacos.  

 2. Dentre todas as drogas lícitas e ilícitas, o consumo prejudicial de bebidas 

alcoólicas é aquele que mais danos produz à saúde e ao bem-estar, sendo o mais grave 

do ponto de vista da saúde pública. 

 3. Entende-se como uso prejudicial de bebidas alcoólicas o consumo que pode 

acarretar danos à saúde e ao bem-estar da pessoa e dos ambientes sociais. O uso 

prejudicial guarda relação diretamente proporcional com os padrões de consumo 

(quantidade, tipo, qualidade, forma e hábito de uso). Deve ser ressaltado que 

problemas associados ao uso de álcool podem ocorrem também com o uso eventual 

ou fortuito.  

 4. Os danos à saúde e ao bem-estar causados pelo consumo prejudicial de bebidas 

alcoólicas incluem: a) agravos à saúde física; b) agravos à saúde mental; c) problemas 

no relacionamento familiar, interpessoal e social; d) problemas relacionados ao 

trabalho (desempenho, absenteísmo, acidentes, relações interpessoais); e) acidentes de 

trânsito; f) acidentes domésticos e outros acidentes; g) situações de violência 

doméstica e outras, onde o álcool pode atuar como desencadeante ou facilitador; h) 

situações de conflito com a lei. 

 5. Para os efeitos dessa política, é considerada bebida alcoólica toda bebida que 

contiver 0.5 grau Gay-Lussac ou mais de concentração, incluindo-se aí bebidas 

destiladas, fermentadas e outras preparações, como a mistura de refrigerantes e 

destilados, além de preparações farmacêuticas que contenham teor alcoólico 

significativo.  

 6. Uma política integral e Inter setorial de redução dos danos causados pelo álcool 

deve contemplar a atenção integral à saúde e à vida, buscando atenuar, minimizar e/ou 

eliminar todos os danos mencionados; 
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 7. Esta política deve envolver governo e sociedade, em todos os seus segmentos: área 

cultural e educacional, área sanitária, meios de comunicação, setor produtivo, 

comércio & serviços, organizações não-governamentais etc.  

8. Deve ainda utilizar a lógica ampliada de redução de danos como referencial para as 

ações políticas, educativas, terapêuticas e preventivas, em todos os níveis. 

 9. Todos os consumidores têm direito a informações sobre os efeitos do uso 

prejudicial de álcool, sobre a possibilidade de modificação dos padrões de consumo, e 

a orientações voltadas para o uso responsável, no sentido da responsabilização e 

autonomia da pessoa. 

 10. É obrigação do governo e da sociedade proteger os segmentos mais vulneráveis 

do consumo prejudicial e do desenvolvimento de hábito e dependência, como as 

crianças e adolescentes. 

 11. Da mesma forma, é obrigação do governo e da sociedade adotar medidas, 

discutidas democraticamente, que atenuem e previnam os danos do álcool em 

situações específicas, como transportes, ambientes de trabalho, eventos de massa, e 

em contextos de maior vulnerabilidade.  

12.O consumidor deve ser alertado sobre os danos potenciais associados ao consumo 

de bebidas alcoólicas, bem como sobre os danos diretos à saúde.  

13. Recursos educacionais e de comunicação social devem ser utilizados em benefício 

da melhor informação e conhecimento sobre os danos associados, e ainda sobre os 

limites do uso que não é prejudicial à saúde. 

 14. Deve sem implementada uma política integral, Inter setorial e inclusiva de 

atenção aos usuários e dependentes de bebidas alcoólicas, com ações na rede básica 

de saúde, e atendimento na rede hospitalar não-psiquiátrica, quando necessário, além 

de programas de suporte e reintegração social. 

 15. A propaganda de bebidas alcoólicas deve ser controlada, de modo a proteger 

segmentos vulneráveis, como crianças e adolescentes, e proteger o consumidor de 

associações indevidas entre o efeito decorrente do consumo de bebidas e estereótipos 

de sucesso e inserção social que não correspondam à realidade destes usuários; 

 16. A restrição e o controle devem levar em conta o meio de veiculação da 

propaganda, sendo diferenciadas para os diversos meios, como rádio, TV, imprensa 

escrita, cartazes, folhetos, mídia eletrônica, etc.  

17. O patrocínio de eventos esportivos como meio de propaganda também deve ser 

objeto de restrição e controle, tendo em vista a proteção de crianças e adolescentes, e 
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da sociedade em geral. A associação entre álcool e eventos esportivos deve ser vista 

como um problema a ser equacionado.  

18. A venda e consumo devem ser restritos, especialmente em lugares de grande 

concentração de pessoas, veículos de transporte coletivo, proximidade de estradas, 

postos de gasolina, escolas, hospitais, etc.  

19. Devem ser induzidas posturas municipais e outras medidas que restrinjam espacial 

e temporalmente os pontos de venda e consumo de bebidas alcoólicas.  

20. Ações preventivas de restrição da venda e consumo devem ser realizadas em 

contextos de maior vulnerabilidade a situações de violência e danos sociais. A venda 

para menores de 18 anos deve ser objeto de fiscalização rigorosa. 

 21. Devem ser discutidas as linhas gerais de uma política fiscal que desestimule a 

produção e o consumo de bebidas alcoólicas.  

22. A prevenção é essencial para a saúde pública; devem ser estimuladas, em todo o 

país, práticas educativas, relativas ao uso de álcool e outras drogas, que estimulem a 

percepção, a reflexão e a articulação das pessoas frente à temática em questão, de 

forma pragmática e responsável.  

23. Todos os ministérios do governo devem estar implicados intersetorialmente nas 

iniciativas de educação, promoção de saúde e de hábitos saudáveis, reforço da 

mudança de padrões de consumo, ênfase na responsabilização e autocuidado. 

 24. As escolas, sejam de natureza pública ou privada, devem ser local privilegiado 

para iniciativas de prevenção do consumo de bebidas alcoólicas.  

25. Governo, sociedade, empregadores e empregados devem ser chamados a 

desenvolver e participar de políticas integrais de prevenção e tratamento dos danos à 

saúde e ao bem-estar causados pelo consumo de bebidas alcoólicas, respeitados os 

direitos individuais, a privacidade, e a cidadania dos trabalhadores.  

26. Os ambientes de trabalho devem ser vistos como locais privilegiados para 

iniciativas de prevenção do uso prejudicial de bebidas alcoólicas. 
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