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RESUMO 

O uso abusivo de drogas constitui um grave problema de saúde pública, fato que 
reflete no aumento do número de dependentes químicos entre os militares do 
Exército Brasileiro. A compreensão do significado do uso de drogas para os 
militares é indispensável no estabelecimento de novas metas e necessidades a 
serem construídas no processo de atenção em saúde ao usuário de drogas. Ante 
a este contexto, estruturou-se esta pesquisa. Objetivo geral: analisar a 
percepção do usuário que apresenta transtornos decorrentes do abuso de 
substâncias psicoativas durante o período de internação num Centro de 
Recuperação Militar. Objetivos específicos: Descrever os principais conflitos e 
atravessamentos vivenciados por estes militares; Analisar as implicações da 
assistência de enfermagem para a atenção ao uso abusivo de drogas; Construir 
uma tecnologia educacional em forma de um projeto de curso de formação, para 
conselheiros sobre os transtornos associados ao uso indevido de drogas, visando 
a capacitação da equipe de enfermagem. Métodos: Trata-se de uma pesquisa-
intervenção, de abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio 
de entrevistas semiestruturadas e observação direta do campo e de um grupo de 
discussão realizado com usuários e profissionais de saúde, para a qual se utilizou 
de um diário de campo. Os sujeitos da pesquisa foram treze militares internados, 
de forma voluntária, para o tratamento de transtornos advindos do uso abusivo de 
drogas. A análise descritiva e exploratória foi realizada com base em conceitos da 
esquizoanálise. Resultados: O uso da esquizoanálise possibilitou uma (re)leitura 
dos mapas subjetivos dos usuários entrevistados, trazendo à tona percepções de 
suas vivências emocionais no contexto do uso abusivo de drogas. Os problemas 
pessoais vivenciados geram conflitos que se refletem na redução da capacidade 
de desempenho das atividades militares. As relações familiares e o prejuízo na 
condução da carreira profissional constituíram-se como os principais motivos dos 
conflitos percebidos. O desejo pela reestruturação das atividades cotidianas foi 
apontado como uma importante força propulsora para a atenção em saúde ao 
usuário. Já a falta de apoio familiar se configurou como uma dificuldade para a 
redução dos transtornos associados ao uso de substâncias. No campo da análise 
do processo de saúde institucional, percebeu-se que o foco de atuação dos 
processos de trabalho em saúde estão restritos ao modelo conservador, que 
privilegia a busca pela abstinência. Em relação ao cuidado de enfermagem, o 
aconselhamento em transtornos associados ao uso indevido de drogas, realizado 
pelos profissionais de enfermagem não abarca questões singulares do contexto 
de vida do usuário, fundamentais para um cuidado terapêutico. Conclusão: 
Constatou-se que os serviços de atenção ao uso de drogas realizado por 
instituições fechadas, ainda estão fortemente arraigados ao discurso da 
abstinência total, com práticas biomédicas ainda dominantes. Verificou-se que 
quando se considera a subjetividade do usuário como essência para construção 
de estratégias, transforma-se o processo terapêutico, capturando ou deixando 
vazar a potência e o fluxo da vida. Limitação: A pesquisa encontrou limitações 
por estudar uma instituição permanente, cuja missão constitucional impõe 
restrições aos seus integrantes. Estas, implicam temores nos usuários no que 



 

 

tange aos possíveis estigmas associados ao militar usuário de drogas ou aos 
desdobramentos disciplinares relacionados ao fenômeno. 
Palavras-chave: Militares; Drogas; Cuidado de enfermagem, Saúde Mental.  



 

 

ABSTRACT 

Health care drug abuse in the light of a schizoanalysis: look at the devices 
producing health in a military health organization 

Drug abuse is a serious public health problem, a fact that is reflected in the 
increasing number of drug addicts among the militaries of the Brazilian Army. The 
understanding of drug abuse within the military is essential for the establishment of 
new goals and needs to be built into the process of health care for drug users. In 
this context, this research was structured. General aim: To analyze the perception 
of the user who presents with problems caused by substance abuse during their 
period of hospitalization in a Military Recovery Center. Specific aims: Describe 
the major conflicts experienced by these soldiers; Analyze the implications of 
nursing care when dealing with drug abuse; Build an educational technology 
project in the form of a training course for substance abuse disorders counselors, 
aimed at training the nursing staff. Methods: This is a research-intervention using 
a qualitative approach. Data collection was conducted through semi-structured 
interviews, direct field observations and a group discussion conducted with users 
and health care professionals, for which we used a field diary. The research 
subjects were thirteen hospitalized militaries, all of which were voluntarily, who 
were being treated for disorders arising from drug abuse. A descriptive and 
exploratory analysis was based on concepts of Schizoanalysis. Results: The use 
of Schizoanalysis allowed a (re)reading of subjective maps of the users 
interviewed, surfacing perceptions of their emotional experiences in the context of 
drug abuse. Personal problems experienced generated conflicts that are reflected 
in impairment of performance of military activities. Family relationships and 
impaired driving career were considered to be the main reasons of perceived 
conflicts. The desire for the restructuring of daily activities was identified as an 
important driving force for the health care user. A lack of family support was 
identified as a difficulty for the reduction of disorders associated with substance 
use. In the field of analysis of the health institution, it was realized that the focus of 
the work processes in health are restricted to the conservative model, which 
focuses on the pursuit of abstinence. In relation to nursing care, counseling in 
substance abuse disorders, conducted by nurses, did not cover individual 
problems in the context of the user's life, which is fundamental for therapeutic 
care. Conclusion: It was found that care services for drug use, conducted by 
closed institutions, are still strongly rooted in the discourse of abstinence, with 
biomedical practices still dominant. In addition, when considering the subjectivity 
of the patient as essence to construct strategies, therapeutic process is 
transformed, capturing or letting flow the power and life. Disclaimer: The research 
found limitations by studying a permanent institution, whose mission imposes 
constitutional restrictions on their members. These are evident in patient’s fears 
regarding the possible military stigmas associated with drug use or the disciplinary 
consequences related to the phenomenon. 

Keywords: Military; Drugs; Care Nursing; Mental Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

A questão do consumo abusivo de drogas é, atualmente, um dos 

fenômenos mais complexos para as instituições envolvidas na educação, 

prevenção e tratamento desses usuários. 

O uso do álcool e outras drogas, como afirma a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), situa-se entre os vinte maiores problemas de saúde no mundo, 

atingindo cerca de 10% da população mundial1. 

O encontro com o tema dessa dissertação teve início no ano de 2003, 

quando ocupei o cargo de gerente do serviço de enfermagem numa instituição 

militar, situada no município de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro.  

Minha entrada na caserna ocorreu em março de 2001, após aprovação no 

concurso para admissão de militares do Quadro Complementar de Oficiais, na 

área de enfermagem. Nesta ocasião, aprendi a respeitar os princípios 

constitucionais do Exército Brasileiro, cujos pilares são a hierarquia e a disciplina.  

Durante o Curso de Formação de Oficiais, percebi que eu entrava não 

somente em um grupo, mas em um grande processo, que me acolhia, porém me 

exigia a formação de uma nova identidade: a identidade militar, talhada por meio 

do aperfeiçoamento da imagem, de uma apresentação pessoal impecável, uma 

postura rígida em relação aos costumes militares e correção de atitudes, pois 

estes representam grandes valores militares.  
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Descobri que pequenos gestos, mínimas atitudes passariam a ser 

observados e, estando ciente de que o preparo das tropas militares é árduo, 

percebi a necessidade de treinamentos rígidos e dedicação à instituição.  

Acreditando na possibilidade de redução dos conflitos familiares sociais e 

econômicos, que comumente ocorrem nos casos de transtornos pelo abuso e 

dependência de drogas, fui designada para compor a equipe responsável pelo 

treinamento dos profissionais que prestariam assistência aos usuários militares, 

na Enfermaria de Tratamento da Compulsão, na referida instituição militar.  

Durante o planejamento e desenvolvimento dessa ação, sugiram 

inquietações a partir da constatação do aumento no índice de militares que 

apresentam transtornos advindos do uso abusivo de drogas, com aumento 

surpreendente dos casos de crack, nos últimos cinco anos.  

O histórico institucional de uma assistência ao usuário de drogas centrada 

num modelo cartesiano, não possibilitava um espaço de construção de 

estratégias que permitisse a participação do usuário. O foco em ações de cunho 

biomédico e a busca pela abstinência, como único caminho, significava uma 

enorme dificuldade na redução dos transtornos causados pelo uso abusivo de 

drogas, na vida dos militares que procuravam o serviço.  

No trajeto de aperfeiçoamento profissional, descobri a esquizoanálise, 

formulada por Gilles Deleuze e Félix Guattari, autores que conseguem retratar os 

acontecimentos e as relações sob um novo olhar, a partir da escolha de conceitos 

desenvolvidos pelos autores, a saber: rizoma e subjetividade. Surge, a partir 

dessa análise, a possibilidade de contemplar um olhar para as diferenças, no 

sentido de compreendê-las, mesmo em sistemas rígidos, criando possibilidades 

de incorporá-las, como um elemento da vida e não simplesmente sua 

erradicação, como no caso da complexidade que envolve o fenômeno do uso 

abusivo de álcool, crack e outras drogas pelo efetivo militar. 

Buscar intervenções diferentes para diferentes drogas, significa admitir 

que, apesar de todos os esforços empreendidos pelos órgãos governamentais 

para prevenir o início ou o uso contínuo de drogas, parte da população usará 

drogas por não conseguir ou querer interromper o uso. Principalmente nesses 

casos, o foco deve ser a redução de danos sociais e danos à saúde.  
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O aumento significativo da produção bibliográfica sobre a temática, nos 

últimos dez anos, não foi acompanhada da produção de estudos, acerca dos 

transtornos associados ao uso abusivo de drogas em militares, dificultando o 

acesso a informações sobre práticas de redução de danos nessa população, que 

apresenta regulamentos específicos e enquadramento na esfera criminal, caso as 

utilize.  

O proibicionismo presente nos discursos que utilizam o slogan de “guerra 

às drogas”, acompanhado de uma ampla política de enfrentamento e combate às 

drogas e do risco de danos à carreira militar advindos do uso abusivo de 

substâncias psicoativas, geram atravessamentos e produções de subjetividades a 

todo instante na relação entre os trabalhadores de enfermagem e os usuários do 

serviço. Estas percepções devem ser contempladas para a construção de um 

cuidado baseado no respeito pela diversidade do comportamento humano.  

O comportamento etílico, por exemplo, é muito antigo, existindo registros 

que comprovam o consumo de algumas bebidas, como o vinho e a cerveja, antes 

do advento da civilização cristã.2 

Problemas associados ao uso de drogas sempre estiveram presentes na 

sociedade, porém o significado desse uso apresentou diversas modificações ao 

longo do tempo. De acordo com os povos e cultura vivenciada, as pessoas 

vinculam o hábito de utilizar substâncias psicoativas à busca da sensação de 

prazer, por força de rituais religiosos, ou até mesmo por influência de um grupo 

social. 

O ser humano, desde a sua concepção, está em busca da satisfação de 

seus desejos, na crença de que a realização dos mesmos eliminará sentimentos 

de angústia ou vazios existenciais. Tais conflitos estão interligados a vários 

planos e agenciamentos que compõem a própria vida. 

A vida para Schopenhauer gira em torno da vontade, que é descrita por 

este filósofo, como uma raiz metafísica do mundo e da conduta humana2. Nos 

transtornos associados ao uso indevido de drogas, a vontade é a força propulsora 

para a ação de consumir a droga e ao mesmo tempo, torna-se a fonte de todos os 

sofrimentos, pois aniquila a volição. Nas compulsões, utilizando o pensamento do 

referido filósofo, a vontade adquire a característica de um querer irracional e 
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inconsciente e passa a girar em torno da droga. Nietzsche3 afirma que todo objeto 

já é a expressão de uma força, quando numa relação deste objeto com outra 

força. Ou seja, é relacional.  

Sem perder o norte das minhas indagações iniciais, decidi me aprofundar 

nessa pesquisa, que possui como objeto de estudo: a percepção do militar que 

apresenta transtornos advindos do uso abusivo de drogas, acerca do seu 

envolvimento com as drogas.   

Nesse sentido, a mesma esteira de pensamentos e motivações que me 

levaram ao desenvolvimento dessa pesquisa, me conduziram também a inúmeros 

desafios, sendo o maior deles o processo de transformação de práticas 

institucionais.  

Surgiram, durante essa caminhada, alguns conflitos, pessoais, originados 

pela implicação da pesquisadora dentro do território pesquisado. A partir da minha 

função como militar do Exército Brasileiro e Oficial Enfermeira, vivenciei durante o 

desenrolar deste estudo, sentimentos de dúvida, de descobertas, do novo. Atribuo 

tais acontecimentos ao fato de que não fui treinada como militar para considerar 

aspectos relacionados à subjetividade de outros militares, apesar de considerá-la 

na função de enfermeira.  

Como justificativa deste estudo, serão apresentadas relevantes 

contribuições para a prática de enfermagem, para o ensino e pesquisa. Servirá 

como apoio para o cotidiano da prática de enfermagem, pois se faz, neste 

trabalho, uma imersão em uma temática complexa, cuja abordagem se dá num 

universo hierarquizado e disciplinado, contemplando a investigação de todas as 

nuances presentes.  

Ao analisar as estratégias adotadas, atualmente, na atenção ao usuário 

que apresenta transtornos associados ao uso indevido de drogas no Exército 

Brasileiro, a pesquisa favorecerá a inclusão desta temática nas escolas de 

formação e aperfeiçoamento de pessoal de enfermagem militar, contribuindo 

também para futuros estudos devido à escassez de trabalhos específicos 

publicados sobre a temática. 



 

20 

O objeto deste estudo é a “A percepção do militar que apresenta 

transtornos advindos do uso abusivo de drogas, quanto ao seu envolvimento com 

as drogas”  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Geral 

Analisar a percepção do usuário que apresenta transtornos decorrentes do 

abuso de substâncias psicoativas durante o período de internação num 

Centro de Recuperação Militar. 

1.1.2 Específicos 

 Descrever os principais conflitos e atravessamentos vivenciados por estes 

militares; 

 Analisar as implicações da assistência de enfermagem para a atenção ao 

uso abusivo de drogas; 

 Construir uma tecnologia educacional em forma de um projeto de curso de 

formação de conselheiros em transtornos associados ao uso indevido de 

drogas, visando a capacitação da equipe de enfermagem. 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

A partir do comprovado aumento do número de militares da ativa, com 

histórico de uso abusivo de substâncias psicoativas e da análise de que o 

conhecimento da magnitude deste fenômeno, contribuirá para aumentar o debate 

e as possibilidades de novas formas de cuidado, a pesquisa se dará a partir das 

seguintes questões norteadoras: 

 Qual é a percepção dos militares internados para a atenção aos 

transtornos advindos do uso abusivo de drogas?  

 Como é percebido, por este usuário, o cuidado de enfermagem prestado? 
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1.3 CONTRIBUIÇÕES 

 A pesquisa demonstrará sua importância, na medida em que possibilitará 

inovações no cuidado ao usuário abusivo de drogas na instituição estudada 

e ao despertar a consciência dos profissionais de enfermagem para a 

problemática; 

 O estudo desta questão torna-se relevante tendo em vista que servirá de 

subsídios para a difusão de conhecimento na área em produção de 

subjetividades em instituições militares, auxiliando na capacitação da 

equipe de enfermagem e nas intervenções junto aos usuários de drogas 

em tratamento, neste centro de referência militar; 

 Contribuirá para a construção de um cuidado que esteja focado no 

protagonismo destes usuários, permitindo práticas terapêuticas melhores e 

que favoreçam a monitoração de escolhas frente ao problema do uso 

abusivo de drogas. 

Ademais, o produto final deste estudo foi a construção de uma tecnologia 

educacional em forma de um projeto de um curso de formação de conselheiros 

em transtornos associados ao uso indevido de drogas, visando a capacitação da 

equipe de enfermagem na atenção a esse usuário. 



 

2 CAPÍTULO 1 - ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA LOUCURA E A 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA APROPRIAÇÃO DO USO ABUSIVO DE 

DROGAS COMO UMA ESPECIALIDADE PSIQUIÁTRICA 

"Ainda que fôssemos surdos e mudos como uma pedra, a 
nossa própria passividade seria uma forma de ação." 
Jean-Paul Sartre 

2.1  A CONSTRUÇÃO DA LOUCURA COMO OBJETO DE ESTUDO DA 

PSIQUIATRIA: A CRISTALIZAÇÃO DOS SABERES BIOMÉDICOS 

A história da transformação da loucura em doença e o surgimento da 

psiquiatria como uma especialidade, envolve relações de saber e poder, a partir 

da produção de um conhecimento que toma por base a biologia e a microbiologia.  

Foucault, em sua obra História da Loucura na Idade Clássica4, escrita 

originalmente em 1960, descreve como era a visão da sociedade acerca das 

doenças e como a loucura adquiriu significados de exclusão. 

Com o passar dos séculos, a loucura esteve associada com ideias de 

possessão demoníacas, foi considerada um dom divino, passou a não ser mais 

relacionada ao sagrado, teve tratamentos físicos que se assemelhavam a um 

castigo ou punição, como espancamentos, duchas frias, lobotomias, privação de 

alimento, entre outros, até se tornar objeto de investigação com vistas à produção 

de um discurso que a caracterizou como doença.4 
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Ao inventar, na geometria imaginária de sua moral, o espaço do 
internamento, a época clássica acabava de encontrar ao mesmo tempo 
uma pátria e um lugar de redenção comuns aos pecados contra a carne 
e às faltas contra razão. A loucura começa a avizinhar-se com o pecado, 
e é talvez aí que se estabelecerá, por séculos, esse parentesco entre o 
desatino e a culpabilidade que o alienado experimenta hoje.4:87 

Na história da psiquiatria, o processo de asilamento ocorreu nos séculos 

XVII e XVIII. Por volta de 1830, criaram-se os espaços de reclusão de indivíduos 

que deveriam ser removidos das cidades, por apresentarem alguma condição 

indesejável à sociedade da época: miseráveis, marginais, desempregados. 

Qualquer desvio, nesse período, era uma indicação para a internação nesses 

asilos.4 

A segregação dos loucos deu-se a partir do renascimento, por meio de 

práticas higienistas. Toma-se como exemplo, a embarcação chamada de “Nau 

dos Insensatos”, que percorria os rios europeus, levando os loucos que eram 

expulsos das cidades sob a justificativa de assegurar os cidadãos. Tal prática 

evitava que os doentes mentais vagassem pelas ruas. Para Foucault4, esta 

prática marca o começo da inquietude da sociedade com a loucura. 

Na Idade Média (500 a 1500 d.C.) o cristianismo propagava que as 

doenças tinham uma ligação com o pecado. A salvação da alma, nesses casos, 

atingida pelo “pecado” dependia de sua purificação. Nesse sentido, as práticas de 

cura passaram a ser atribuição de religiosos.2 

O saber sobre a doença fazia com que o indivíduo se aproximasse de um 

dom divino e sua finalidade era principalmente a salvação da alma, tendo em vista 

que algumas doenças, como a lepra, eram consideradas como uma manifestação 

evidente da impureza do indivíduo diante de Deus. Nesse caso, as orações e o 

isolamento eram as únicas ações realizadas.5 

No decorrer da era clássica, quem operava esse dom ou ofício de tentar 

expurgar esses males do organismo, recebiam diversas denominações como 

feiticeiros, sacerdotes, magos ou xamãs, sendo a doença encarada sob a 

perspectiva de um destino do mundo.4 

No final da Idade Média, a lepra desaparece do mundo ocidental e deixa 

um vazio nos inúmeros leprosários existentes, de modo que para estes locais 

foram transferidos novos doentes, que inicialmente foram os portadores de 
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doença venérea.4 Nessa época, no campo da alienação mental, na maior parte 

das cidades da Europa existia um lugar de asilamento reservado aos insanos. 

Por volta do século XVII, a partir do internamento, a doença venérea se 

integrou ao lado da loucura, num espaço de exclusão. Mais tarde, ainda no século 

XVII, se inicia o internamento dos loucos em instituições, não de caráter médico e 

sim como uma prática de confinamento, que interna no mesmo local a prostituta, 

o libertino, o enfermo e o insano, sem diferenciá-los. 

A uniformidade no tratamento desses elementos excluídos da sociedade 

explica-se pela finalidade da criação institucional de um espaço que, fora dos 

tribunais, realizava o julgamento do que representava uma potencial ameaça à 

sociedade. As casas de confinamento tinham, portanto, significações políticas, 

sociais, religiosas e morais.4 

A diferença do “Grande Internamento”, como Foulcault denominouo o 

período descrito acima, para o modelo manicomial adotado na Idade 

Contemporânea, consiste na visão da loucura, que na Idade Média é vista como 

um desvio e na Contemporânea é considerada uma doença. O objetivo da 

internação, no contexto da loucura tida como doença, vai além da medicalização. 

Almeja-se o controle que se dá a partir da distribuição dos homens, uns ao lado 

dos outros, com o objetivo de realizar uma análise minuciosa e o registro de todos 

os fenômenos. Assim se dá a origem das bases em que ocorreu o surgimento da 

Psiquiatria.4 

No século XVIII dá-se início à segregação dos loucos em espaços 

específicos. Nessa época muitas barbaridades foram cometidas com o objetivo de 

curar àqueles que não tinham a “razão”. Algumas estratégias cruéis foram 

utilizadas nesse período e os doentes mentais passaram a ser submetidos à 

sangria, banhos frios, chicotadas e máquinas giratórias. Tais medidas não 

visavam apenas à recuperar o equilíbrio funcional do organismo, mas 

principalmente à castigar o louco por algum desvio em relação às normas 

estabelecidas à conduta normal. A doença mental garantiu ao louco a culpa por 

externá-la e uma posição social desqualificada e infantilizada.4 

Centrado na análise das condições que possibilitaram o surgimento das 

ciências da humanidade e do sujeito, Foulcault também investiga, em 1969, na 
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obra Arqueologia do Saber6, os discursos legitimadores da saúde e doença, que 

se utilizam do controle do saber científico. 

O mesmo autor afirma que a produção de um discurso científico por meio 

do saber psiquiátrico, fez com que surgissem postulados, que se tornaram 

“verdades irrefutáveis”, mediante falsos enunciados. A loucura é então conduzida 

pelas concepções médicas, com a justificativa da necessidade do isolamento para 

observação e tratamento. 

Nesse contexto, percebemos que o surgimento da psiquiatria ocorre num 

contexto de medicalização e criação de tecnologias de assujeitamento dos 

usuários desses serviços. A psiquiatria passou a ocupar um espaço social, no 

qual a loucura também é um problema político e o médico a autoridade que 

exerce o controle sobre o indivíduo e sua subjetividade, ao se utilizar de práticas 

baseadas em dois dispositivos: a disciplina e o biopoder. 

Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do 
corpo, que realiza a sujeição constante das suas forças e lhes impõem 
uma relação de utilidade e docilidade, são o que podemos chamar as 
disciplinas.7:118 

Os processos de urbanização e industrialização marcam a busca do 

indivíduo pela acumulação de bens, no período compreendido entre os séculos 

XV e XVIII. Nesse período, ocorre o fortalecimento das cidades e do Estado. 

Nesse cenário, a medicina se alia ao Estado passando a ter a função de 

controle sobre o corpo. O saber médico passa a interferir no funcionamento das 

cidades e ser regulamentado pelo Estado. Novas práticas de “promoção da saúde 

social” são efetivadas por novas políticas estatais, o que legitima suas 

intervenções sobre o território.6 

Franco Basaglia questionou a psiquiatria e a racionalidade ocidental.8 Sua 

contribuição foi muito importante para a desconstrução da hegemonia do saber 

médico psiquiátrico. Sua produção teórica concorreu para a reflexão acerca da 

necessidade de transformação dos modelos vigentes no campo da saúde mental. 

O movimento dos trabalhadores em saúde mental é o ator e sujeito 
político privilegiado na conceituação, divulgação, mobilização e 
implantação das práticas transformadoras. É no seio desse movimento 
que se funda um exercício regular e sistemático de reflexão e crítica ao 
status quo psiquiátrico e de onde surgem ainda as propostas teóricas e a 
práxis de uma nova política de saúde mental.9:113 
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No Brasil, os hospitais psiquiátricos surgiram no final do século XIX e foram 

planejados com base na psiquiatria francesa. O primeiro hospital psiquiátrico 

fundado no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, foi o Asilo Pedro II, aberto em 

1853. Nesse contexto, Phillip Pinel foi um dos mais conhecidos defensores do 

tratamento moral nessas instituições, que se utilizavam de procedimentos 

refinados para docilizar e dominar os corpos.9 

Apesar de Pinel ter procurado retirar do tratamento dos doentes mentais 

qualquer tipo de tortura física ou psicológica, iniciando o que se chamou de 

“humanização”, a assistência permaneceu com caráter custodial e sob a égide da 

vigilância.9 

Pinel e seus sucessores legitimaram o enclausuramento da loucura, 

utilizando o isolamento no espaço hospitalar como um instrumento para o 

controle. Tal prática tinha como objetivo não somente o estudo dos sintomas das 

doenças mentais, mas também favorecia à diminuição dos riscos aos quais os 

loucos “expunham” os familiares e a sociedade.  

A análise das “disciplinas” ou micropoderes (escola, exército, fábrica, 

hospital, etc.), como afirma Foucault, atestam esses “focos de instabilidade onde 

se afrontam reagrupamentos e acumulações, mas também escapadas e fugas, e 

onde se produzem inversões.7:106 

A restrição e a contenção dos atos impostos pelas normas institucionais, 

são algumas das técnicas utilizadas pelo poder disciplinar. 

Portanto vocês têm no poder disciplinar uma série constituída pela 
função-sujeito, a singularidade somática, o olhar constante, a escrita, o 
mecanismo de punição infinitesimal, a projeção da psique e, finalmente, 
a divisão normal-anormal.7: 63 

A atividade especializada da enfermagem em saúde mental, só tem início 

em 1948, e também foi marcada pela vigilância, disciplina e controle, prevendo 

mais custódia do que reinserção social, características do discurso médico-

psiquiátrico vigente no período.10  

O passado histórico do surgimento da assistência de enfermagem aos 

portadores de transtornos mentais também ocorre a partir do mesmo pensamento 

sistematizado que caracterizou o surgimento da enfermagem moderna, com foco 
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na organização, separação e sistematização do controle como principal 

preocupação no cuidado ao usuário dos serviços de saúde mental.10 

Os espaços de discussão e criação de diretrizes de uma rede de atenção 

em saúde comunitária, advinda por ocasião da Reforma Sanitária Brasileira, 

ocorreram num contexto de redemocratização do país e contestação dos modelos 

de saúde vigentes à época. Movimentos de profissionais de saúde mental e de 

alguns segmentos da sociedade brasileira se iniciaram nesse bojo e buscavam 

uma mudança efetiva na forma de tratamento dos indivíduos portadores de 

sofrimento psíquico, visando a reinserção social desses usuários.9 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira nasce nesse espaço de lutas e tensões, 

buscando uma maneira de cuidar em liberdade, a partir de uma política de saúde 

democrática que promovesse cidadania. Este movimento vai de encontro com a 

corrente que defendia o enclausuramento dos portadores de transtornos mentais, 

numa típica valorização da “indústria da loucura”.9 

Na década de 1970, as internações psiquiátricas eram a segunda maior 

especialidade da medicina, no que se refere às internações no âmbito do 

Ministério da Saúde (MS). Denúncias sobre a violação dos direitos humanos e 

maus tratos aos usuários foram realizadas a partir da mobilização dos 

profissionais de saúde mental e chegaram à população. Nesse contexto, surge o 

movimento de trabalhadores de saúde mental. 9 

No ano 2001, foi aprovada a Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica, 

denominada Lei Paulo Delgado. No ano seguinte, em 2002, um fato marcante foi 

a realização da III Conferência Nacional de Saúde Mental, espaço no qual foram 

afirmados os princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Esta trouxe como 

premissa principal a extinção dos hospitais psiquiátricos, desencadeando o 

fechamento progressivo dos leitos psiquiátricos, e a desinstitucionalização, como 

uma meta próxima da realidade. Nos anos 1980, foi atingida a meta do 

fechamento de mais da metade desses leitos.10 

A Reforma Psiquiátrica, cujo dispositivo legal é a Lei n° 10.216, de 06 de 

abril de 2001, garantiu a inclusão dos usuários de serviços de saúde mental, na 

família, no trabalho e na sociedade e possibilitou a ampliação das práticas a esse 
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usuário, mediante a exigência de uma assistência integral, livre de preconceitos e 

que contemple todos os aspectos biopsicossociais.10  

A criação dos serviços substitutivos de saúde mental foi um marco na 

transformação das práticas e da relação dos profissionais de saúde com os 

doentes. O foco da atenção em saúde migrou da doença ou suas limitações e se 

fixou nas possibilidades de vida. A partir de um projeto terapêutico, podemos 

atuar junto à comunidade, à família e demais instituições que resgate a cidadania 

e que os insira num corpo social, ensinando e construindo novas formas de 

habitar o seu território. 

O período de efetivação da reforma psiquiátrica ocorreu numa época de 

lutas e descobertas, de empenho de alguns profissionais para retirar portões de 

ferro e grades, para construir autonomia em usuários totalmente 

institucionalizados, e descobertas da formação de novos sujeitos, a partir de um 

trabalho em saúde que promoveu o resgate da cidadania daqueles que eram tidos 

como perigosos.  

A tentativa de reintegrar os usuários internados numa instituição asilar de 

longa permanência à sociedade não é uma tarefa fácil, principalmente numa 

instituição militar fechada. 

Quando uma realidade institucional é examinada e experiências de práticas 

que envolvem mudanças nos processos organizacionais são trazidas à tona, 

algumas questões se tornam compreensíveis.       

Examinaremos agora a experiência de reinserção social de usuários 

portadores de transtornos mentais, presenciada por mim, nesse campo de 

pesquisa, só que em um outro contexto, o da desinstitucionalização da 

assistência psiquiátrica. Contexto esse que se aproxima do assunto abordado 

nesse capítulo por se tratar das limitações encontradas em instituições fechadas, 

quando se trata de mudança nos modelos de atenção em saúde mental.  

No ano de 2003, com o objetivo de se adequar aos dispositivos da Lei n° 

10.216/200111, que prevê a reorientação do modelo de atuação em saúde mental, 

a instituição, cenário desse estudo, traçou metas para resolução de algumas 

questões oriundas de um modelo asilar ultrapassado, caracterizado pelo 



 

29 

predomínio de um grande número de usuários com longos períodos de internação 

e afrouxamento dos laços familiares. 

A transição desse modelo iniciou-se pelas práticas que visavam a 

reinserção de usuários junto às suas famílias. Lembro-me das assistentes sociais 

em contato com os familiares para solicitar uma maior participação dessas 

pessoas nesse processo. Durante as reuniões, cuja pauta era o retorno do 

usuário para casa, se percebia o olhar condenatório daqueles que não aceitavam 

modificar suas rotinas diárias para receber familiares que há muito tempo não 

conviviam. 

A saída encontrada pela equipe, à princípio, foi propor licenças maiores 

com o objetivo de promover um maior convívio com os familiares e, 

consequentemente, uma melhor adaptação. Apenas um pequeno quantitativo de 

usuários, em torno de 10%, conseguiu a alta definitiva da instituição.  

Houve casos em que o usuário se desesperava frente à possibilidade de 

retornar ao seu antigo lar, talvez pelo costume de caminhar diariamente nos 

arredores da enfermaria ou conversar com os mesmos profissionais. Penso que, 

realmente, a mudança não é fácil. A grande maioria dos familiares apresentou 

resistência à alta dos usuários, diante da responsabilização perante o Ministério 

Público, provocada pela direção do hospital. Ocorreu uma resistência velada por 

parte das famílias. As mesmas deixavam de administrar a medicação para que 

ocorresse agudização do quadro e a consequente reinternação.  

Assim como a loucura, a representação da sociedade acerca do usuário de 

drogas, tradicionalmente, sempre esteve ligada à ideias de exclusão, marcada por 

discursos moralistas, associação ao desvio de caráter e foco no objeto (drogas) 

ao invés da atenção ao sujeito. 

2.2 HISTÓRICO DO CONSUMO DE DROGAS: HÁBITO, DOENÇA E 

MARGINALIDADE 

Histórias relacionadas ao consumo de drogas estão presentes na 

humanidade desde a pré-história. Algumas delas, como o uso da folha de coca 

pelos povos nativos da América do Sul, utilizada com o objetivo de minimizar a 
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sensação de fome, sede e cansaço, é um dos exemplos que se perpetuaram ao 

longo dos tempos.12 

Percebemos, assim, que o uso das substâncias psicoativas foi descrita na 

história de várias civilizações com as mais diversas finalidades: religiosas, 

psicológicas, sociais, medicinais e militares.  

Nesse sentido, as drogas também se fizeram presentes nos combates ou 

conflitos militares armados. Sua comercialização era fator estratégico, servindo 

para enfraquecer o inimigo ou como amenizador da dor, utilizado nos feridos em 

combate, ou ainda como revigorante de energia para os soldados.13 

Após o término da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, observou-se 

uma mudança nos padrões de comportamento da sociedade. Neste período, 

ocorreu a maior produção e oferta de bens materiais, favorecendo o surgimento 

de uma sociedade que faz apologia ao consumo. 13 

A partir da Revolução Industrial ocorreu a modificação dos códigos de 

comportamento da sociedade. Os métodos de trabalho passaram a valorizar a 

produção e o lucro, transformando o objeto das instituições. O trabalhador passa 

a ser submetido aos padrões do capitalismo.14  

Karl Marx considerava o capitalismo, no século XIX, em sua dimensão de 

globalidade, que a partir de seus fenômenos econômicos, políticos e sociais, 

geravam as relações antagônicas entre contrários existentes nos meio de 

produção social, a chamada luta de classes.14 

O início do capitalismo industrial transformou os sistemas de produção de 

bens e serviços. No século XX, o consumo de bebidas alcoólicas passa a ser 

incentivado pela mídia, a produção ocorre em larga escala e a comercialização 

dessa substância torna-se, então, um dos mais rentáveis segmentos da economia 

do período.15 

A maneira mais rápida e desenfreada de produzir e consumir bens e 

serviços passou a regular padrões de comportamentos sociais, interferindo no 

inconsciente das pessoas.15 

Identifica-se o período após II Guerra Mundial como a configuração de 
uma sociedade totalmente nova, que nós, hoje, por comodidade, 
chamamos de pós-industrial e/ou sociedade contemporânea. 
Caracteriza-se pelo fato do seu epicentro não ser mais a produção em 
grande escala de produtos materiais, mas a produção de bens imateriais. 
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Isto é, símbolos, valores, serviços, informações e estética. (...) A 
sociedade contemporânea está cercada de dúvidas, incertezas, 
mudanças, impregnada de novos conceitos, plena de rupturas. Para 
alguns, tudo isso representa de fato, um corte cultural e epistemológico, 
uma época onde as fronteiras estão se desfazendo, uma época 
chamada também de pós-modernidade.16:1 

Ao ocorrer uma mudança brusca na cultura ocidental, no que se refere ao 

mercado consumidor, inicia-se a construção simbólica de que o acúmulo de 

riquezas estaria associado à noção de felicidade. Produziu-se dessa forma, novos 

processos de subjetivações, em razão de novas formas de acúmulo de valor. 

Surge a noção de mais-valia virtual, em que a ciência passa a ter valor econômico 

e a busca da sociedade passa a ser a reprodução do capital.14 

Tal mudança ocorreu na segunda metade do século XX, com a introdução 

de novas tecnologias que geraram, além do avanço industrial, mudanças 

percebidas nas relações de trabalho e relações familiares. Estas eram 

caracterizadas pelo enfraquecimento dos valores morais, mudança nos padrões 

de necessidades e afetos, produzindo além de mercadorias, novas 

subjetividades.15 

O consumo alarmante de substâncias psicoativas relaciona-se com o 

surgimento de sintomas da própria modernidade, vindo a tornar-se um problema 

de saúde pública, a partir de meados do século XIX.17 

Bauman classifica a sociedade consumista atual, como uma sociedade 

líquida, tendo em vista que o consumo está atrelado ao imaginário de felicidade. 

Para o autor, a modernidade criou uma exacerbação do consumo, a partir da 

transformação da significação de bem-estar.17 

O referido autor afirma que o desejo de possuir objetos e coisas, remete 

aos indivíduos a ideia de um pertencimento social, cujo valor volátil está 

associado à aparência. Os hábitos passam a ser transformados de acordo com 

modelos mais aceitos por uma massa acrítica e desvinculam-se da melhoria da 

qualidade de vida para a simples posse de objetos de consumo.17 

Para Guattari, fatores subjetivos sempre tiveram um lugar importante no 

curso da história. Subjetividades são produzidas em todos os momentos de nossa 

vida e sua produção faz com que cada indivíduo, cada grupo social, se posicione 

em relação aos seus afetos, suas angústias, tentando gerir suas pulsões de todo 
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o tipo, buscando a adaptação na sociedade. São modos de pensamento que se 

operam a fim de apreender um mundo circundante em plena mutação.18 Deleuze 

afirma que os processos de subjetivação não são de modo algum a constituição 

de um sujeito, mas a criação de modos de existência.19 

No mundo capitalista contemporâneo, o uso de drogas está associado à 

uma tentativa de fuga ou diminuição de angústias atreladas ao modo de viver 

típico da atualidade.  

Nesse contexto, as drogas ilícitas passaram a ser consideradas uma 

questão de mercado. Elas passaram a movimentar uma grande organização 

criminosa, transnacional, que se beneficia do surgimento de novas substâncias 

criadas com o objetivo de baratear o consumo e facilitar o acesso de todos os 

segmentos da sociedade. 20 Surgem o crack e a oxi, que são substâncias mais 

baratas por derivarem da associação da pasta base da cocaína com mistura de 

vários produtos, como gasolina, cal e solventes, conferindo a estas drogas maior 

poder de corrosão e letalidade.  

O uso de drogas passou a ser considerada como doença psiquiátrica 

quando a psiquiatria se apropriou do alcoolismo e para combatê-lo foi criado um 

movimento higienista, que representou a tentativa de moralização da sociedade, 

utilizando práticas de saúde.21 

Na década de 1920, ocorreram acontecimentos marcantes na história da 

saúde pública. Fato importante a ser descrito foi a fundação da Liga Brasileira de 

Higiene Mental, em 1923. Com uma atuação higienista, promovia campanhas 

contra as toxicomanias, termo cunhado nesse contexto, utilizando um discurso 

moralista, que combatia por meio de campanhas, o alcoolismo e a ociosidade. A 

sua intenção era a transformação do homem brasileiro em um indivíduo 

mentalmente sadio, trazendo para a psiquiatria a tarefa de auxiliar nessa missão. 

Considerando que todos os problemas sociais advinham do alcoolismo, este, 

deveria ser combatido de todas as formas, em nome dos bons costumes sociais.9 

No Brasil, a noção do alcoolismo como uma doença iniciou-se na década 

de 1920. A referida patologização do consumo de drogas trouxe uma visão 

cartesiana, ao compreender que as referidas substâncias constituem uma grave 

ameaça à sociedade, devendo ser combatida à todo custo.9  
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Atualmente, a marginalização do uso de álcool e outras drogas demonstra 

que algumas instituições seguem a mesma esteira de pensamentos da visão 

biomédica e, por vezes, higienista de outrora. Ao mesmo tempo em que a oferta 

foi facilitada e novas substâncias foram desenvolvidas, ocorre o aumento da 

violência e o usuário de drogas passa a ter sua imagem vinculada à criminalidade 

e à problemas na esfera jurisdicional. 

A discussão existente acerca da interlocução drogas e violência 

fundamenta-se em estudos sociais sobre os modelos que explicam as influências 

de fatores biopsicossociais no comportamento humano, levando o indivíduo a 

cometer atos de violência.  

Ao tomarmos como verdade o entendimento de que é o usuário de drogas 

quem financia a indústria que fabrica e comercializa drogas, construímos uma 

imagem acerca do usuário de drogas intimamente associada à criminalidade, o 

que acarreta entraves para a efetivação de uma prática livre de preconceitos e 

humanizada. 

No contexto ambiental, a droga é apontada em campanhas publicitárias e 

pela sociedade como um estímulo ao desenvolvimento de atitudes violentas por 

usuários de drogas. Foi demonstrado que o comportamento humano para a 

violência é flexível e adaptável à mudanças do ambiente e, apesar da 

agressividade fazer parte da nossa herança evolucionária, o ser humano, em seu 

processo de desenvolvimento, cria mecanismos de controle às suas pulsões 

agressivas.  

Nesse sentido, concluímos que não é somente a droga que fomenta a 

violência e sim o contexto vivido que irá influenciar os fatores de risco para a 

violência. A violência sempre implica numa relação de poder e é multicausal, fato 

que explica casos de homicídios de usuários de drogas ilícitas, por dívidas 

assumidas com as organizações que realizam a comercialização dessas 

substâncias. 

Estudo realizado no período de 1999 a 2004 por Ribeiro e Laranjeira, que 

acompanharam por cinco anos 131 usuários de crack, revelou uma alta taxa de 

mortalidade desses usuários: cerca de 20% foram vítimas de homicídio. Tal 

estatística é explicada justamente pela presença de fatores de risco nessa 
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população, que utilizava a referida droga como redutora da sensação de fome e 

sono e eram moradores de rua, em sua grande maioria. O estudo demonstrou 

que o desemprego e situação de rua aumentavam a vulnerabilidade do usuário 

para doenças e situações de violência.21 

Outros estudos foram realizados pelos mesmos autores, porém com foco 

de análise em outras drogas. Em relação ao álcool, afirmam que sob a influência 

dessa substância, as tendências básicas dos indivíduos são potencializadas, de 

modo que pessoas de temperamento afetuoso tornam-se mais afetuosas e as 

inclinadas à violência, ficam mais agressivas.  

A relação entre consumo de cocaína e comportamentos impulsivos e 

violentos, também foi estudada. Tal relação sugerida, em grande parte, por 

estudos da década passada, com uma visão reducionista, demonstrou-se 

equivocada, tendo em vista que o processo que envolve o contexto da violência é 

muito mais complexo. 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DAS DROGAS E SEUS MECANISMOS DE AÇÃO 

A OMS define como substâncias psicoativas, aquelas que ao entrarem em 

contato com o organismo, atuam diretamente no sistema nervoso central, 

produzindo alterações de comportamento, humor e cognição. 

Devemos considerar o fenômeno do uso abusivo de drogas como uma 

interação de múltiplos fatores, que atuam simultaneamente, contribuindo para a 

interação de três variáveis: a droga, o sujeito e o seu contexto.1  

No que se refere ao mecanismo de ação da droga no organismo humano, 

as teorias que tratam das causas biológicas da experimentação e do uso abusivo 

de drogas são objetos de pesquisas, de diversos autores. Utilizamos como 

referência neste estudo, o autor Laranjeira21, considerado um dos expoentes no 

estudo da modulação cerebral da dependência ao álcool e outras drogas. 

Ao relembrarmos a anatomia cerebral, constatamos que o cérebro é 

constituído por cerca de cem bilhões de neurônios, que são células nervosas, 

com ramificações que se conectam com mais de cem trilhões de pontos, 

formando uma rede densa e ramificada. Assim, as sinapses possibilitam a 

transmissão de uma célula à outra, gerando minúsculas cargas elétricas que 
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liberam pequenas explosões de substâncias químicas, denominadas 

neurotransmissores. Os neurotransmissores são os responsáveis pelo transporte 

dos variados sinais entre as células cerebrais.21 

Com o uso abusivo e prolongado das substâncias psicoativas, as 

estruturas cerebrais, descritas acima, são afetadas. Tais estruturas estão 

envolvidas nos mecanismos do humor, da memória, da percepção e são 

responsáveis por alguns dos estados emocionais e controles finos de vários 

comportamentos. Nesse sentido, o uso de drogas regularmente, pode modificar a 

estrutura cerebral, acarretando danos permanentes ao funcionamento cerebral. 21 

Laranjeira deixa claro que após a modificação dos circuitos de controle da 

motivação natural, ocasionado pelo uso abusivo de drogas, o individuo torna este 

uso quase como sua única prioridade, já que a área responsável pela regulação 

do prazer está integrada numa área cerebral denominada sistema de 

recompensa. As drogas pervertem essa área, provocando uma ilusão química de 

prazer mediada pelos neurotransmissores cerebrais.21  

Tendo por base os danos acima elencados, a dependência de drogas é 

atualmente considerada, pela Organização Mundial de Saúde, uma doença 

cerebral com persistentes mudanças na estrutura e função do cérebro1. As drogas 

podem ser utilizadas por diversas vias de administração. 

Os dependentes de drogas apresentam problemas que podem se refletir 

em todas as esferas de sua vida, por isso a atenção ao uso abusivo de drogas 

deve ser entendido de forma holística. A subjetividade deste sujeito deve ser o 

foco do processo e não apenas um conjunto de sinais e sintomas como em outras 

patologias. A captura deste desejo pelos profissionais de saúde é de fundamental 

importância, pois a abordagem desses indivíduos está baseada na motivação 

para a mudança e, para isso, os profissionais devem utilizar ferramentas que 

permitam reconstruir um novo modo de viver com este usuário.  

O processo de tomada de decisões é decorrente de um conjunto de 

mecanismos cerebrais, que se originam de estruturas neurobiológicas.  

Os estímulos que são gerados pelo sistema mesolímbico-mesocortical, 

também denominado sistema cerebral de recompensa (SCR), determinam a 

busca de recompensas imediatas quando convergem para o sistema límbico, que 
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está localizado na região subcortical, inclinando a decisão para atender aos 

nossos instintos. Nas decisões cujas recompensas serão futuras, os estímulos 

ativam estruturas corticais.21 

A classificação mais utilizada para as substâncias psicoativas categoriza as 

drogas em depressoras, estimulantes e perturbadoras da capacidade mental, 

considerando os seus efeitos no organismo. 21 

Dentre os transtornos relacionados ao uso nocivo de substâncias 

psicoativas, o mais frequente é a dependência do álcool, pela licitude da 

comercialização desta droga. O alcoolismo é um tipo de abuso de drogas que 

envolve uma dependência física e psicológica pela substância psicotrópica, o 

etanol. O uso abusivo do álcool pode interferir de forma significativa, no 

funcionamento do cérebro, comprometendo, desta forma, as funções cognitivas 

de um indivíduo. 

O etanol atua no SNC como um depressor, provocando uma diminuição da 

tensão e também da ansiedade. Porém, o seu uso continuado e em grandes 

proporções causa efeitos nocivos ao organismo, como irritação do trato 

gastrointestinal, cardiomiopatia, disfunção sexual, neuropatia e demência.21  

Isso corrobora com estudos realizados por Noto e colaboradores que 

realizaram análises de séries temporais de internações por dependência de 

drogas e verificaram que, de 1988 a 2008, o álcool permaneceu como a droga 

predominante, em média, 87% do total.22 

2.4 A POLÍTICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ÁLCOOL E OUTRAS 

DROGAS E A LEGISLAÇÃO SOBRE DROGAS 

Apesar da construção de diversos modelos para o tratamento do abuso das 

substâncias psicoativas existirem desde o século XIX, foi somente em 2003, que 

o MS afirmou seu compromisso de enfrentar a questão do consumo de álcool e 

outras drogas e seus problemas associados.23  

Para compreendermos os fundamentos teórico-conceituais que 

sustentaram a formulação da Política de Atenção Integral ao Usuário de Àlcool e 

outras Drogas, do MS e o contexto na qual foi desenvolvida, devemos realizar 
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uma breve retrospectiva histórica sobre as mudanças políticas ocorridas na saúde 

mental no Brasil. 

Historicamente, no Brasil, os portadores de doenças mentais 

permaneceram esquecidos em manicômios até a efetivação da Reforma 

Psiquiátrica, cujo início do movimento de desinstitucionalização, ocorreu nos anos 

1970.9 

Antes, ainda na década de 1960, aumentou a quantidade de internações 

psiquiátricas. Isso se deveu pela unificação dos institutos de aposentadoria e 

pensões, e a criação do Instituto Nacional de Previdência Social.9  

Nesse momento, ocorreu a privatização da assistência à saúde mental, a 

partir da visão da internação psiquiátrica como objeto de lucro. O Estado passou a 

comprar serviços psiquiátricos do setor privado. Nesse período, era alarmante a 

destinação de recursos para as internações psiquiátricas, ocorridas num modelo 

de internação privatizante. 

O processo de transição que originou a Reforma Psiquiátrica Brasileira, foi 

disparado a partir das discussões baseadas no modelo denominado Psiquiatria 

Democrática Italiana, responsável pela expansão mundial das práticas e 

movimentos sociais realizados em prol dos direitos dos usuários psiquiátricos. 

A influência da Reforma Psiquiátrica Italiana, foi ocasionada pelo trabalho 

desenvolvido em Trieste, principalmente, pelos Serviços Psiquiátricos Territoriais, 

que possuíam organizações de trabalho com a comunidade, atuando diretamente 

em seu território, inclusive em penitenciárias.24 

O processo triestino abriu a discussão sobre as práticas históricas que 

estabeleceram o aprisionamento, a partir do princípio arqueológico de como se 

consolidou o saber médico-psiquiátrico, assunto abordado no início desse 

capítulo. 

O processo de mudança que originou a Reforma Psiquiátrica Brasileira 

surge, em 1987, com o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, continuidade 

do Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental. Nesse contexto, é realizada a 

I Conferência Nacional de Saúde Mental. Em 1989, surge o primeiro Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) no Brasil, na cidade de São Paulo. 24 
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No Congresso Nacional, ocorre uma conquista, representada pelo Projeto 

de Lei do deputado Paulo Delgado, do Partido dos Trabalhadores (PT/MG), que 

propõe a normatização e regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos 

mentais e uma progressiva extinção dos manicômios no Brasil.24 

A Reforma Psiquiátrica é, nesse período, a principal diretriz da 

Coordenação da Saúde Mental do MS. Assim, tem início algumas 

regulamentações para implantação de serviços de atenção diária, advindas das 

experiências dos primeiros CAPS, Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) e 

Hospitais-dia, e as primeiras normas para fiscalização e classificação dos 

hospitais psiquiátricos, que entram em vigor no país na década de 1990. Neste 

período, o Brasil firma compromisso com a Declaração de Caracas e realiza a II 

Conferência Nacional de Saúde Mental, que contou com a presença de mil 

participantes e foi realizada no período de 1 a 4 de dezembro de 1992.24 

A partir da promulgação da Lei de Reforma Psiquiátrica e das estratégias 

construídas na III Conferência Nacional de Saúde Mental, a política de saúde 

mental do governo federal se consolida. Em 2001, após um longo período de 

tramitação no Congresso Nacional, o projeto de lei é aprovado.  

Assim, 12 anos após a criação do projeto, a Lei Federal 10.216 é 

sancionada e passa a:  

redirecionar a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento 
de tratamento em serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção 
e os direitos das pessoas com transtornos mentais, mas não institui 
mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios.11:8 

Com relação à atenção específica aos usuários de drogas, o Brasil não 

possuía na década de 1980, uma política de saúde de âmbito nacional. Até esse 

período, qualquer normatização governamental envolvendo as drogas estavam 

vinculadas à esfera jurídica e de normatização militar. A partir de ações conjuntas, 

envolvendo as três esferas de governo, foram criados órgãos deliberativos 

vinculados ao Ministério da Justiça que foram posteriormente abrangidas ao 

Ministério da Saúde.24 

Subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional, surge, no ano de 

1998, a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), que substituiria a Secretaria 

Nacional de Entorpecentes, criada em 1993. Vale ressaltar que a lógica de 
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criação dessa organização ainda cumpre um caráter militarista de repressão e 

combate às drogas.25 

O combate às drogas, adotado como uma política de repressão, demonstra 

a preocupação do governo em reduzir o consumo de drogas, elegendo as 

substâncias psicoativas ilícitas como um dos principais “inimigos” a serem 

enfrentados numa “guerra” declarada, cujos slogans demonstram a base dessa 

política pública. 

Na década de 1980, surgem as primeiras experiências de Redução de 

Danos no Brasil, cuja filosofia e práticas serão abordados no terceiro capítulo 

dessa dissertação. Nesse período, as referidas práticas estavam restritas ao 

programa de Doenças sexualmente transmissíveis/Síndrome da Deficiência 

Imunológica Adquirida (DST/Aids), pois recebiam financiamento do Banco 

Mundial para realização de suas ações.26 

Paralelamente à essa realidade política, a realidade epidemiológica, na 

década seguinte, apontava uma problemática relacionada ao uso de drogas 

injetáveis. Dados constantes dos boletins do MS, no ano de 1994, evidenciavam a 

contaminação com o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) em milhares de 

usuários que compartilhavam seringas durante o consumo de drogas por via 

venosa.26  

Nesse contexto, se propagaram as ações de Redução de Danos em âmbito 

nacional, a partir de experiências exitosas ocorridas nas cidades de São Paulo e 

Salvador. 

Algumas articulações entre as diversas instâncias políticas ocorreram em 

face da interlocução “Aids e drogas”. Porém, tensões geradas pelos embates no 

pensamento acerca da problematização da questão dos modelos de 

enfrentamento típicos das políticas antagônicas: foco no sujeito versus foco nas 

drogas, inviabilizaram uma ação mais ampla.26 

Assim, surge a Associação Brasileira de Redutores de Danos, no ano de 

1996, e aos poucos a Redução de Danos deixa de ser uma estratégia de 

prevenção de DST/Aids e passa a configurar-se num paradigma da atenção aos 

usuários de drogas. 26 
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Em direção oposta, o foco da política governamental centrada nas drogas 

prosseguiu de forma maciça. E, nesse cenário, criou-se, no ano de 2000, o 

Conselho Nacional Antidrogas (CONAD). Trata-se de um órgão colegiado 

constituído por entidades da Administração Pública Federal.27 

A criação dos Conselhos Municipais Antidrogas (COMAD), contemplam a 

estratégia de municipalização prevista na Política Nacional Antidrogas e tem 

como objetivo definir, planejar e coordenar, no âmbito municipal, a política pública 

de prevenção ao uso indevido de substâncias psicoativas. A referida política 

atribui à droga, a origem de todos os males e riscos associados ao fenômeno do 

uso abusivo de drogas.27 

No polo oposto, um importante acontecimento para a efetivação da 

Redução de Danos, como uma estratégia efetiva no campo da saúde, foi a 

criação, no ano de 2003, da Política para a Atenção Integral a Usuários de Álcool 

e outras Drogas do MS. A Redução de Danos, em conjunto com os serviços dos 

CAPS especializados na atenção ao álcool e outras drogas, constitui uma das 

principais diretrizes de atuação da referida política.23 

Ademais, ela prevê a oferta de serviços a pessoas que apresentem 

transtornos advindos do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, com intervenções 

terapêuticas que considerem a ênfase na prevenção do uso e a redução da 

demanda de drogas e de suas consequências adversas.23 

A Política para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas 

busca o enfrentamento do problema das drogas a partir da redução dos danos 

decorrentes deste “mal do século”. Isso significa que a alternativa necessária para 

resolução dos transtornos associados ao uso indevido de drogas deverá prover 

alternativas para os usuários mais instáveis, que não conseguem ou desejam 

obter a abstinência.23 

A partir de ações que favoreçam sua autonomia, responsabilização de suas 

escolhas e respeito por suas decisões, o tratamento deverá ser preferencialmente 

ambulatorial, por meio dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

(CAPS AD) sempre procurando atingir metas viáveis de redução de danos à curto 

prazo.23 

O tratamento dos usuários que apresentam transtornos associados ao uso 
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de drogas, de acordo com a política de saúde mental, deve ser realizada, 

prioritariamente, em redes substitutivas, nas quais não é necessário o 

afastamento do usuário da convivência familiar e comunitária.   

Atualmente, diferentes realidades realizam essa atenção além dos CAPS 

AD, como os consultórios de rua, o Programa de Saúde da Família, as 

Comunidades Terapêuticas e/ou instituições militares. Tais serviços planejam 

suas condutas em torno da macropolítica e são influenciadas pelas dimensões 

saúde, família, trabalho, sociedade e política, em função dos interesses e 

necessidades de cada grupo, o que resulta em fluxos de discursos e 

subjetivações, principalmente quando o objeto discutido é o consumo pessoal de 

drogas e as maneiras de pensar acerca da liberdade para a prática de tal ato. 

A Política Nacional de Humanização28 se propõe a manter uma intensa 

“transversalização” entre o trabalho em saúde, os regulamentos, a família e a 

política, ou seja, a macro e a micropolítica, cujos intercessores, gestão e atenção, 

encontram-se em mútua interferência e transformação. 

A referida política prevê a adoção da Clínica Ampliada, que visa tomar a 

saúde como objeto, considerando o risco do sujeito e objetivando produzir saúde 

e ampliar o grau de autonomia das pessoas, tendo sempre em vista a 

complexidade biopsicossocial das demandas de saúde do indivíduo.28 

A Política para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas 

apresenta diferentes diretrizes acerca da valorização dos propósitos dos usuários 

e da compreensão da complexidade do contexto e relações vivenciadas frente ao 

problema. E, apesar delas, algumas instituições ainda optam por adotar uma 

política de atenção ao uso abusivo de drogas, que possuam um cunho mais 

conservador, elegendo o enfrentamento ao consumo de drogas como prioridade, 

por meio de medidas repressivas que produzem a criminalização ao usuário de 

drogas.23 

A transição da atenção em saúde mental é um reflexo do movimento da 

reforma psiquiátrica, que culminou num nova política de saúde mental. Tal política 

foi baseada em práticas humanizadas e na desconstrução da assistência 

hospitalocêntrica, transformando o modelo manicomial.  
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Este contexto explica o posicionamento contrário à atenção prestada aos 

usuários que apresentam transtornos associados ao uso abusivo de drogas. Este 

posicionamento vai de encontro aos dispositivos disciplinares e de controle 

existentes em instituições fechadas; à falta de autonomia da proposta de 

internação compulsória, com base em abordagens morais-religiosas, adotada nas 

ditas comunidades terapêuticas e; à quaisquer modalidades que não utilize um 

trabalho em saúde aberto. 

Dessa maneira, a atenção à saúde fica comprometida não apenas pelos 
problemas de macropolíticas, como gestão e financiamento, mas 
também, e principalmente, pelo despreparo dos profissionais para um 
trabalho crítico e humanizado. O usuário torna-se um empecilho, que 
está ali impedindo o profissional de aplicar suas práticas e rotinas. Mas a 
produção rígida, desresponsabilizada, não é o modelo que buscamos de 
saúde. Para cuidar e ser cuidado, é preciso se envolver, trabalhar a 
subjetividade que faz parte da relação.29:261 

Demandas que envolvem concepções normativas acerca do uso do próprio 

corpo e do cuidado em saúde costumam não ser produtivas por não 

contemplarem a intersubjetividade do usuário, o contexto vivenciado em sua 

comunidade e suas escolhas e são implicadas pelas questões políticas 

relacionadas ao modelo de trabalho em saúde. 

 



 

3 CAPÍTULO 2 - A PERSPECTIVA DA ESQUIZOANÁLISE NA RELAÇÃO DO 

USUÁRIO E SUAS ESCOLHAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE 

DROGAS - PRODUZINDO NOVOS AGENCIAMENTOS 

3.1 O APOIO EM CONCEITOS DA ESQUIZOANÁLISE 

Para que possamos nos aproximar da essência da esquizoanálise, 

devemos nos aproximar do entendimento do que seja processos e a produção de 

uma forma diferente de entender a vida. Dessa forma, neste estudo, vamos 

procurar trabalhar o mínimo com a ideia mecanicista, e vamos em busca do 

(des)construir, experimentar e vivenciar todo o processo, seja nas instâncias 

individuais, coletivas ou institucionais. 

Em relação ao espaço institucional da atenção ao uso abusivo de drogas, 

no contexto atual, as instituições fechadas apresentam um modelo conservador, 

que tem como slogan “guerra às drogas”, em oposição ao movimento 

representado pela política de redução de danos. Tal fato não significa que deva 

haver uma disputa estática, nem uma guerra de braços imaginária, na qual uma 

força não admite movimentos de outras força. Significa agir no entrecruzamento 

de potencialidades apresentadas pelos diversos modelos, criando maneiras 

singulares de agir em saúde. Para a esquizoanálise, “dois termos que 

permanecem distintos, não param de trocar suas diferenças”.19:89 
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Deleuze afirma que o fluxo proveniente da esquizoanálise é um movimento 

que arrasta em seu caminho todo o tipo de coisas, o que nos remete à uma 

dissolução de forças a partir de um vetor na quebra de fronteiras. Tal movimento 

não ocorre por acaso, ele ocorre permanentemente em nossa existência e 

também em regimes cristalizados, em todos os processos, o tempo todo.19 

As relações com o espaço arquitetônico, as relações econômicas, a 
cogestão entre o doente e o assistente dos diferentes vetores de 
atenção, a apreensão de todas as ocasiões de abertura sobre o exterior, 
a exploração processual das “singulariedades” eventuais, enfim, tudo o 
que contribui para a criação de uma relação autêntica com o outro. (...) 
Isso quer dizer que não se está diante de uma subjetividade dada como 
um em si, mas face a processos de tomada de autonomia.19:6 

Haverá um processo de produção “esquizo” quando qualquer relação 

produzir novas formas que não estejam pré-determinadas, mas que sejam 

resultantes de um encontro produtivo. 

É preciso que as forças do homem (ter um entendimento, uma vontade, 
uma imaginação, etc.) se combinem com outras forças, então uma 
grande forma nascerá desta combinação, mas tudo depende da natureza 
dessas outras forças com as quais estas do homem se associam.19:150 

O processo de transformação ininterrupta é uma característica da produção 

esquizoanalítica, na visão na visão de Gilles Deleuze e Félix Guattari. A 

aproximação com esse entendimento, nos traz a noção de criações sem fim, com 

muitas possibilidades e formas de vida. Os conceitos de produção de 

subjetividade e rizoma, trabalhados nessa pesquisa, se materializam quando os 

tomamos por inteiro. Como numa alquimia, produzimos coisas, que, nesse caso, 

são atos de saúde baseados na subjetividade de usuários que apresentam 

transtornos associados ao uso abusivo de drogas. 

A grande questão é: Como isso se processa?  

Gilles Deleuze e Félix Guattari engendram possibilidades, se utilizam da 

alteridade e daí extraem forças. Fizeram esse processo com alguns filósofos 

como Nietzsche, Foulcault e Spinosa, entre outros, capturando em suas obras 

conceitos que foram enriquecidos, transformados em novas linguagens. “Criar 

conceitos é explorar uma nova região, preencher a falta (...) construir o mundo 

como uma colcha de retalhos”.19:188  
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A esquizoanálise propõe um processo cambiante, mutante de 

transformação, que ao se aproximar de qualquer sintoma, propõe a dissolução de 

forças, transformando tudo, a partir do movimento. 

Ao longo da pesquisa veremos que o processo de trabalho na atenção ao 

usuário de drogas deve estar pautado na individualização da atenção. Para que 

ocorra essa interlocução, existe a necessidade do envolvimento, dos afetos e da 

alteridade na relação com o usuário e não apenas a intenção favorável nas ações 

dos profissionais que trabalham no modelo conservador. “Afetos não são apenas 

sentimentos, são devires que transbordam aquele que passa por eles (tornando-

se outro).”17:5 

A dimensão do uso de drogas numa instituição militar envolve questões 

complexas, pois além de seus efeitos psicológicos, orgânicos e sociais, 

influenciam e são influenciados por diversos polos, como no rizoma. 

“Subjetividade” e “rizoma”, são conceitos retirados da esquizoanálise 

formulada pelos autores Deleuze e Guattari. Gilles Deleuze (1925- 1995) foi um 

proeminente filósofo francês, que, juntamente com o clínico Félix Guattari, iniciou 

uma grande produção escrita. 

Guattari afirma que o processo de produção de subjetividade é implicado 

por três esferas de relações: ambientais, sociais e mental.21 

Ao invés do sujeito, talvez fosse melhor falar em componentes de 
subjetivação trabalhando, cada um, mais ou menos por conta própria. 
(...) Assim, a interioridade se instaura no cruzamento de múltiplos 
componentes relativamente autônomos uns em relação aos outros e, se 
for o caso, francamente discordantes.31:48 

O uso abusivo de drogas, neste trabalho, passa a ser entendido com base 

nos conceitos inter-relacionais, assim como nos rizomas, que apresentam sua 

origem conceitual em estruturas da botânica, apresentando-se como raízes que 

permanecem entremeadas, no qual não se distingue seu início e fim, somente 

suas ramificações. 

Em relação à estrutura rizomática:  

Há todo tipo de caracteres na árvore: Ela tem um ponto de origem, 
germe ou centro, é máquina binária ou princípio de dicotomia, com suas 
ramificações que repartem e se reproduzem perpetuamente, seus pontos 
de arborescência; é eixo de rotação, que organiza as coisas em círculos, 
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e os círculos em torno do centro; ela é estrutura, sistema de pontos e de 
posições que enquadram todo o possível, sistema hierárquico ou de 
transmissão de comandos com instância central e memória 
recaptulatória; tem um futuro e um passado, raízes e cume, toda uma 
história, uma evolução, um desenvolvimento [...]. Todo mundo pede 
raízes. O poder é sempre arborescente.28:35 

Apesar de ter sido concebida por Deleuze e Guattari, a esquizoanálise 

utiliza-se de um referencial filosófico de base, que inclui um conjunto de 

conhecimento, postulado por outros filósofos. A fonte para a construção da 

concepção esquizoanalítica está no pensamento de diversos filósofos, como 

Schopenhauer, Foucault e Spinoza. 

A influência de Spinoza consistiu principalmente na afirmação de que 

somos seres que temos os nossos desejos potencializados e acentuados ao 

sermos afetados por fenômenos externos.32 

Gilles Deleuze, no livro Conversações faz um retorno à sua produção 

teórica no período compreendido entre 1972 e 1990. Numa interlocução com o 

filósofo Spinosa, Deleuze adota a compreensão de que somos seres que nos 

deixamos afetar, quando no encontro com o outro e na relação com a 

exterioridade. Aprofundaremos a questão do encontro, como produtor de 

alteridade e de produção de subjetividade, pois o referido conceito permeia a 

questão da subjetividade, já que esse entendimento considera a sua produção na 

relação com o mundo.19 

Nota-se, então, que a esquizoanálise em relação a outras linhas teóricas 

reside justamente por ser uma filosofia da diferença, pois não se apresenta como 

um modelo linear, possibilitando compreender os sujeitos e o que os afeta em seu 

redor.  

A dimensão dialógica dos conceitos utilizados no referencial da 

esquizoanálise se aproxima do entendimento da própria vida, tendo em vista que 

as situações vividas não estão numa linha reta e dependem do contexto 

vivenciado e do território, e possuem desvios, avanços e retrocessos. 

A formulação de Deleuze e Guattari utiliza-se de conceitos como 

subjetividade e rizoma, adotados nessa pesquisa para atingir a aproximação com 

o objeto escolhido. Para Guattari, a subjetividade engloba:  
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O conjunto das condições que tornam possível que instâncias individuais 
e/ou coletivas estejam em posição de emergir como Território existencial 
auto-referencial, na adjacência ou na relação de delimitação com uma 
alteridade em si mesma subjetiva.33:17 

A importância das ações de saúde no “território” do usuário de drogas está 

descrita na Política para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras 

Drogas.23 

A comparação com a estrutura rizomática, que consiste numa estrutura 

arbórea, é possível quando nos referimos à uma multiplicidade de dimensões que 

envolvem o uso de drogas. Para Guattari, o rizoma, que tem a definição advinda 

da botânica, refere-se a um tipo específico de vegetal no qual não se tem uma 

separação nítida entre as suas células, pois se ramificam de forma irregular, 

andam e se reproduzem por todos os lados. Os rizomas não são únicos, eles 

derivam. Por isso, não se pode prever onde será o início de suas ramificações, 

permanecendo entre linhas, se conectando continuamente com outras 

ramificações.30  

Deleuze e Guattari apresentam uma dimensão de atuação rizomática, na 

qual o modo arborescente ou rizomático é composto de linhas nas quais todas se 

conectam e não se pode localizar seu ponto de partida. Numa estrutura 

hierarquizada, as relações não são como numa rede, pois está claro que as ações 

seguem definições prévias de uma estrutura verticalizada. O plano de produção 

de saúde ocorre a partir de várias conexões, como no rizoma. O movimento da 

esquizoanálise se opõe aos ditames de qualquer natureza, combatendo posições 

fixas e estagnadas, para (re)construir possibilidades criativas que resultem em 

formas de vida e de produção.30 

Todavia, apesar da estrutura organizacional não permitir uma ação 

gerencial, é possível pensar no formato rizomático. Podemos transpor 

taisobstáculos ao propor a produção de ações técnicas criativas dentro de um 

espectro de ação possível para uma instituição fechada. O rizoma permite a 

conexão com técnicas diversas a ser utilizada para que a subjetividade do usuário 

seja contemplada, em substituição à dicotomia sujeito-objeto. 
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3.2 A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES E A ÓTICA ESQUIZOANALÍTICA 

A subjetividade entendida a partir da esquizoanálize envolve, além do 

indivíduo, a sociedade. São forças em permanentes interações. A afirmação das 

singularidades do usuário ocorre quando operamos, na atenção ao usuário de 

drogas, ações desenvolvidas que trazem para o campo da saúde uma dimensão 

dialógica e relacional, a partir de: 

 Projetos terapêuticos individualizados; 

 Negar o caminho da totalização, respeitando as diferenças individuais; 

 Construção de estratégias com a participação dos sujeitos; 

 O diálogo e a articulação com as redes de apoio locais; 

 O respeito à autonomia do usuário. 

O campo social é transformado a partir da utilização de algumas 

ferramentas pelo profissional de saúde na produção de saúde. 

O uso abusivo de drogas e ou os transtornos associados ao uso indevido 

de drogas também são vividos no fluxo de tais forças ou potências, num 

movimento dissoluto e dissolvente de obtenção de prazer, à despeito das 

consequências negativas provocadas por esta substância. 

A esquizoanálise, referencial deste estudo, propõe a noção de uma força 

produtiva, que se estabelece no encontro com o outro, num movimento, onde tudo 

se transforma constantemente, através da reinvenção da leitura dos 

acontecimentos e de novos encontros. 

A ótica “esquizoanalítica” visualiza o conceito rizoma numa dimensão 

proposta por Deleuze e Guattari e permite a leitura dos movimentos oriundos da 

lógica da diferença, criadora de novos olhares e conhecimentos, produzidos nas 

relações e encontros. Ao contrário, a dinâmica que envolve o processo de 

trabalho hospitalar de grande parte dos serviços de saúde, tende a buscar o 

conhecimento já estabelecido a partir de verdades construídas, sistematizando 

todas as ações. 

A atenção psicossocial ao usuário de drogas depende de fatores 

subjetivos, como motivação, responsabilização, protagonismo e criatividade. 



 

49 

Nesse sentido, o profissional de enfermagem também é atravessado por relações 

afetivas, sociais e suas escolhas de vida.  

Ao nos aproximarmos do conceito rizoma, na prática de enfermagem, 

percebemos que é possível que o profissional de enfermagem desenvolva um 

cuidado de enfermagem construído a partir da expressão de novos 

agenciamentos pautados na subjetividade. Surge, assim, a criação de espaços 

nos quais o diálogo e a troca de saberes acontecem, possibilitando a valorização 

da pessoa. Dessa forma, esses sujeitos passam a exercer a condição de atores 

de sua sua história. Para tanto, às vezes é necessário entrar em contato com 

alguns sistemas e dispositivos, para compreender os diversos eventos que 

compõem as dimensões da subjetividade.  

Percebemos esse processo na relação que o usuário abusivo de drogas, 

constrói com a substância. A perda do controle do uso e os danos provocados, 

numa aproximação com o conceito “rizoma” de Deleuze e Guattari, na 

esquizoanálise, nos traz a noção da multifatorialidade. A realidade do uso abusivo 

de drogas é uma questão rizomática, pois fatores sociais, biológicos, familiares e 

políticos estão associados ao fenômeno. Nessa estrutura, qualquer desses 

fatores pode ter uma influência maior do que o outro.   

Creio que no campo da atenção ao usuário de drogas, observando a 

condição dos sujeitos entrevistados e de seu contexto vivenciado, a procura pela 

mudança de comportamento, relacionada à busca pela redução do consumo e 

minimização dos danos, traz à tona concepções que envolvem a subjetividade do 

usuário. Em contrapartida, as alternativas que usam a abstinência como única 

salvação, se apoiam em concepções de moralidade, com discursos que 

apresentam uma concepção higiênica, por vezes puramente científica e que não 

consideram a liberdade de escolha, não permitindo assim, produções de saúde 

que privilegiem a subjetividade do usuário. 

A noção de subjetividade que colocamos em discussão não está referida 
às concepções de identidade ou de personalidade, ou seja, não se trata 
de uma palavra mais atual para dizer a mesma coisa. Trabalharemos a 
partir de uma concepção de subjetividade que vem questionar os 
binarismos, herdeiros do pensamento platônico e cartesiano. Tais como: 
verdadeiro e falso, errado e certo, interioridade e exterioridade, sujeito e 
objeto, consciência e mundo, cogito e extensão, corpo e alma, individual 
e social, razão e loucura etc.34:211 
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A redução de danos se aproxima dessa noção, pois proporciona a 

descoberta da subjetividade na relação com o usuário, possibilitando criações, 

produções que permitem que esse usuário saia da condição de doente, marginal 

ou mesmo passivo, para a condição de cidadão com autonomia sobre o próprio 

corpo e responsável por suas escolhas.35 



 

4 CAPÍTULO 3 REFLEXÕES E APONTAMENTOS SOBRE OS MODELOS DE 

ATENÇÃO AO USO ABUSIVO DE DROGAS NUMA INSTITUIÇÃO TOTAL 

4.1 OS MODELOS DE CUIDADO AO USUÁRIO DE DROGAS: “GUERRA ÀS 

DROGAS” E PRÁTICAS DE REDUÇÃO DE DANOS - LIMITES E 

POSSIBILIDADES NUMA INSTITUIÇÃO MILITAR FECHADA 

O tratamento de pessoas que apresentam transtornos relacionados ao uso 

de drogas, principalmente drogas ilícitas, numa instituição militar fechada, traz 

dificuldades clínicas importantes. A justificativa é que tal questão envolve 

dimensões subjetivas, institucionais, sociais e até mesmo jurídicas, tendo em vista 

que alguns segmentos da sociedade concorrem para a transgressão disciplinar ou 

crime militar, pela ilicitude do consumo. 

As estratégias adotadas pelas Força Armadas, seguem a Política Nacional 

Anti-Drogas25 para as ações relacionadas ao uso de drogas nas instituições 

militares, e priorizam a prevenção, cujo foco para detecção precoce é maior nos 

Órgãos de Formação de Militares. 

Tais ações ocorrem por meio de medidas educativas em todos os 

segmentos, materializada por meio de programas específicos, instruções e 

recomendações dos chefes, comandantes e diretores das diversas Organizações 

Militares do país. 
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Existem diversos modelos de atenção, que são utilizados no manejo com 

usuários de substâncias ilícitas. O modelo básico de repressão e aumento do 

controle social do consumo de drogas surgiu na América do Norte e se tornou 

predominante ao longo dos últimos anos. O segundo modelo mais utilizado é o 

modelo nascido na Europa, que se tornou referencial para a Política de Atenção 

ao Uso do Álcool e outras Drogas. Ambos possuem matrizes teóricas distintas e 

com marcas importantes da diferença de ação entre um e outro.  

No entanto, diversos outros modelos de atuação, frente ao usuário de 

drogas, foram desenvolvidos ao longo dos tempos com políticas e intervenções 

específicas, que vão desde a proposição da descriminalização do uso, até a 

utilização de abordagens religiosas, todos com experiências relatadas em 

estudos. Porém, tais intervenções não receberam tanto destaque no Brasil, como 

os modelos norte-americano e europeu, acima citados. 

Atualmente, existem dois modelos que tentam trazer uma solução eficaz à 

complexa problemática do uso abusivo de drogas. Divergências quanto ao 

manejo do consumo de drogas, no que se refere à intolerância ou não aceitação e 

controle, marcam a principal diferença entre os modelos de atenção ao uso 

abusivo de drogas existentes no Brasil e no mundo. 

Para Passos e Souza, o modelo norte-americano difere do modelo 

europeu, pois o primeiro propõe uma política eminentemente repreensiva, que 

considera a questão das drogas como sendo de foro policial e militar, além de 

manter a filosofia de abstinência.35 

O segundo modelo, como afirmam os referidos autores, é adotado por 

diversos países europeus. Conhecido como "redução de danos", o enfoque é a 

preservação da autonomia e vida do usuário, reintegrando socialmente o usuário, 

mediante ações, como o controle do consumo, a distribuição de seringas e o 

fornecimento de assistência médica irrestrita.35 Tais ações se apresentam mais 

eficazes para o problema em questão. 

A Redução de Danos consiste em um conjunto de práticas, voltadas para a 

orientação, prevenção e minimização das consequências danosas à saúde que 

decorrem do abuso de drogas, sem ter como foco das ações a escolha ou não 

pela abstinência.26 
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As ações de redução de danos tem como princípio fundamental, a 

valorização da vida e o respeito ao direito de escolha dos usuários de drogas, 

pois muitos usuários não conseguem ou não querem a abstinência. 

Somente em 1926, na Inglaterra, teve início o conceito de redução de 

danos, com o Relatório Rolleston. O relatório assegurava o direito à prescrição 

regular de opiáceos para os dependentes dessas drogas. Tal prescrição incluía o 

manejo da síndrome de abstinência.35 

Nos anos 1980, as ações baseadas no princípio da redução de danos 

ganharam força, a partir do enfrentamento da epidemia de infecção pelo HIV. 

Programas de distribuição de seringas estéreis foram estruturados por iniciativa 

de uma associação de usuários de drogas, preocupada com a disseminação de 

hepatites entre usuários de drogas injetáveis.36 

No Brasil, um dos primeiros trabalhos envolvendo práticas de redução de 

danos, por meio do programa de troca de seringas, ocorreu na cidade de Santos - 

SP, em 1989. Tal proposta foi embargada por uma decisão judicial, sob a 

alegação de que a referida atividade seria um incentivo ao consumo de drogas.36  

Atualmente, a Coordenação Nacional de DST e Aids e o MS adotam as 

ações da Escola Redutora, em várias regiões do Brasil. 

As ações de redução de danos, mesmo dando prioridade à prevenção e 
ao diagnóstico do HIV por meio de intervenções de troca e distribuição 
de agulhas e seringas, deram visibilidade aos usuários de drogas 
injetáveis no SUS, promoveram a organização de profissionais e 
usuários, trouxeram contribuições significativas para a revisão das leis 
em vigor e proporcionaram o compartilhamento de saberes técnicos e 
saberes populares, criando condições para a construção de estratégias 
que se mostraram eficazes na abordagem dos problemas de saúde dos 
consumidores de drogas.23:34 

As ações de redução de danos, nos diversos estados do Brasil, ocorrem 

mediante Programas de Redução de Danos (PRD). Tais ações podem ser 

desenvolvidas por agentes comunitários de saúde, que recebem treinamento e 

passam a ser chamados de "redutores de danos". Incluem-se neste contexto, 

ações de troca e distribuição de seringas, atividades de prevenção, informação, 

educação e comunicação, aconselhamento, encaminhamento à outros órgãos e 

realização de parcerias.35  
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A “guerra às drogas” é uma concepção de que o principal inimigo na 

questão que envolve os transtornos associados ao uso indevido de drogas é a 

substância. Por isso, a meta de abstinência como único foco deve ser combatida 

a todo o custo, pois, somente dessa forma é possível minimizar os transtornos 

relacionados ao uso abusivo de drogas. 

A abstinência não pode ser, então, o único objetivo a ser alcançado. 
Aliás, quando se trata de cuidar de vidas humanas, temos de 
necessariamente, lidar com as singularidades, comas diferentes 
possibilidades e escolhas que são feitas. As práticas de saúde, em 
qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta esta diversidade. 
Devem acolher, sem julgamento, o que em cada situação, com cada 
usuário, é possível, o que é necessário, o que está sendo demandado, o 
que pode ser ofertado, o que deve ser feito, sempre estimulando a sua 
participação e o seu engajamento.23:10 

A partir de estratégias bélicas e de defesa contra o narcotráfico, ações 

transnacionais não têm se mostrado eficaz no que se refere à atenção ao usuário, 

uma vez que as mesmas não contemplam a subjetividade do usuário, pois 

afirmam que a abstinência deve ser encarada como uma meta e não parte de um 

processo. O grande entrave dessas ações é que não podemos impor uma 

condição inicial ou ainda utilizá-las como foco de intervenções.35  

Apesar de muitos usuários que apresentam transtornos associados ao uso 

abusivo de drogas cometerem atos ilícitos ou se prostituírem para obter a droga, 

não é o pequeno traficante que movimenta a grande indústria do narcotráfico e 

sim uma grande organização criminosa, transnacional, que se beneficia da 

projeção nacional das ações de combate ao pequeno traficante.34  

Atualmente, a Lei 11343/06 se apresenta como um arcabouço jurídico das 

questões envolvendo as drogas, no Brasil. Tal norma contém a análise da 

caracterização da ilicitude de determinadas substâncias que devem ser 

enquadradas na referida lei de drogas.37 

O escopo de dispositivos legais, que disciplina o fenômeno das drogas, seu 

uso, produção e comercialização na esfera penal, está contido na nova lei de 

drogas que tipifica a conduta do usuário, qual seja: 11.343/2006, especificamente, 

em seu artigo 28. 
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Quanto à penalização, o usuário pode vir a sofrer: advertência verbal, 

prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento à 

programa ou curso educativo e, em último caso, multa. 

Apesar da lei 11.343/200637 ter garantido o direito à medidas de prevenção 

ao uso, atenção e reinserção social aos dependentes de drogas, o fato de portar 

drogas para consumo pessoal ainda é crime, mesmo que o usuário não venha a 

sofrer nenhuma pena privativa de liberdade. 

Em contrapartida, o uso de substâncias psicoativas, mesmo que lícitas, 

para alguns segmentos da sociedade como os militares, concorre para que o fato 

seja caracterizado como transgressão disciplinar ou um crime militar. 

A estratégia de prevenção ao uso indevido de drogas no âmbito do Exército 

Brasileiro iniciou- se formalmente no ano de 1979, por intermédio da Diretoria de 

Saúde do Exército36, com orientações para detecção deste fenômeno na caserna, 

principalmente entre os jovens que anualmente são recrutados para prestar o 

serviço militar inicial. Posteriormente ao programa, foi desenvolvido o Projeto 

Esperança, pelo Centro de Estudos de Pessoal do Exército Brasileiro, com 

instruções metodológicas que visavam este mesmo público alvo.  

Atualmente, as principais limitações à atenção ao usuário de drogas em 

instituições fechadas militares, se referem à penalização imposta ao militar, que 

não prevê, ainda, uma conversão em tratamento.40,41 

Ao retirar o dependente de drogas ilícitas das atribuições do Poder 

Judiciário e da área da Segurança Pública, este ficou isento de penas restritivas 

da liberdade. O objetivo atual destes dispositivos legais consiste em tornar as 

penalidades mais rígidas para o traficante e tratar os usuários, fornecendo-lhes 

informações sobre os danos que estas acarretam à saúde. 

Quando consideramos as dimensões da subjetividade, percebemos que as 

produções normativas provocam a homogeinização do indivíduo. Dessa forma, 

devemos restringir tais medidas para adoção em casos extremos, com reais 

indicações, o que não vem ocorrendo nas decisões judiciais, que comumente tem 

convertido os casos de prisão em custódia, o que significa a internação 

compulsória desses usuários de drogas ilícitas. 
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Para Basaglia, a subjetividade do usuário que apresenta uma doença 

mental é comumente colocada entre parênteses, a partir do momento em que a 

doença toma o corpo central das ações.2 

O referido autor afirma que tal paradigma nos foi deixado pela psiquiatria 

como legado e propõe uma inversão de tal postulado. Ou seja, a doença entre 

parênteses e o sujeito como foco das ações. 

Tomando como base o pensamento de Basaglia, percebemos que colocar 

o sujeito como foco do cuidado não significa a negação da existência da alteração 

orgânica e de seus sintomas físicos, tampouco, uma menor importância dos 

conhecimentos técnico-científicos. Ao contrário, representa a quebra de um 

paradigma, caracterizado pela ruptura, com a condição de estar sob a égide de 

procedimentos refinados de observação, categorização e controle.  

Alternativas que privilegiem a autonomia dos usuários de drogas e que não 

se constituam somente tratamentos curativos e a mudança do agenciamento 

desse fluxo, ao reconhecer o êxito das ações do Ministério da Saúde23, realizadas 

pela Escola Redutora de Danos, representam uma importante prática de 

flexibilização. 

4.2 A INSTITUIÇÃO TOTAL E ALGUNS ASPECTOS DO CUIDADO AO USUÁRIO 

QUE APRESENTA TRANSTORNOS ASSOCIADOS AO ÁLCOOL, CRACK E 

OUTRAS DROGAS 

O conceito de instituiçãot total para o sociólogo Erving Goffman, em sua 

obra Manicômios, prisões e conventos, é definido como a ruptura das barreiras 

que separam os atos de trabalhar com os do cotidiano da vida pessoal, a partir de 

um controle formal de horários e procedimentos.38 

Bordieu, sociólogo francês, estudou a forma como se agrupam os 

profissionais de uma determinada área e os rearranjos por que passam os grupos 

formados após a concepção de novos conceitos e identidade.39 

No caso da cultura militar, a hierarquia e a disciplina funcionam como um 

“cimento” que consolida todas as práticas e permeia os acontecimentos entre os 

atores envolvidos. A partir dessa noção, se reafirmam continuamente os discursos 

e os regulamentos caracterizados pelo rigor, deixam de parecer estranhos aos 
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indivíduos, que passam a ter os seus costumes modificados em prol da 

organização. Nesse processo, indivíduos que não se enquadram nessa 

modelização devem ser excluídos para que se perpetue a unicidade do 

pensamento militar. 

O trabalho na instituição militar está organizado em torno dos regulamentos 

militares, cuja composição dispõe de dispositivos que normatizam e mantém a 

hegemonia administrativa e técnica. 

A dificuldade institucional para lidar com a complexidade dos transtornos 

associados ao uso indevido de drogas em militares é ocasionada por alguns 

princípios contidos nos regulamentos disciplinares e na própria justiça militar. 

Estes colocam os usuários de drogas numa posição de transgressores, os quais 

ficam sujeitos à penalidades disciplinares ou passíveis de cometimento de crimes 

militares, quando na verdade, muitas das vezes, a condição de usuários era 

anterior ao ingresso nas Forças Armadas e foi mantido em sigilo, pelo usuário. 

Um dos óbices para o manejo dessas situações é o conflito aparente na 

legislação aplicada ao usuário de drogas civil e a legislação na qual o militar é 

enquadrado. 

Segue abaixo, a comparação de ambos os dispositivos legais: artigo n° 28 

da lei 11.343/2006, utilizado no enquadramento de pessoal civil e; o artigo n° 290, 

que regula o enquadramento do militar. 

Lei 11. 343/06  
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 
seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - 
prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de 
comparecimento a programa ou curso educativo.37 

 
Código Penal Militar 
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que 
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que 
para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a 
consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física 
ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou 
em desacordo como determinação legal ou regulamentar: 
Pena-reclusão, até cinco anos. 
Casos assimilados no Código Penal Militar 
1° na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar 
não sujeito à administração militar: 
I- O militar que fornece, de qualquer forma, substância entorpecente ou 
que determine dependência física ou psíquica a outro militar; 
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II-O militar que, em serviço ou em missão de natureza militar, no país ou 
no estrangeiro, pratica qualquer dos fatos especificados no artigo; III- 
Quem fornece, ministra ou entrega, de qualquer forma, substância 
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a militar 
em serviço, ou em manobras ou em exercício.42 

A partir da análise das penas a serem aplicadas aos usuários civis e 

militares, percebemos que a lei militar é repressiva quando comparada à civil. 

Quais argumentos sustentam os fatos elencados acima que se associam 

com a própria dinâmica militar? 

 É reconhecido pelas autoridades civis que o consumo pessoal de substâncias 

psicoativas por indivíduos, não causa danos à outras pessoas, ficando as 

discussões e embates no campo da moral. Por isso, a penalização desses 

usuários envolve apenas a adoção de medidas de tratamento em regime de 

internação, caso haja indicação médica. 

 Autoridades militares possuem o entendimento de que usuários militares, que 

apresentam transtornos associados ao uso abusivo de drogas, impõem um risco 

real aos princípios constitucionais das Forças Armadas.43 

Diante dessas afirmativas, o que se pretende trazer para reflexão são as 

seguintes questões: 

 Como trabalhar a subjetividade de um usuário implicado nesses mecanismos de 

controle?  

 O cuidado integral é suficiente, frente ao risco real do desemprego, ocasionado 

por uma possível expulsão das Forças Armadas, por indisciplina ou a consciência 

acerca da iminência da sanção máxima ao crime, que é a reclusão? 

O Regulamento Disciplinar do Exército44 é utilizado para classificar as 

transgressões disciplinares, regulando, assim, comportamentos dos militares do 

Exército Brasileiro. Por sua vez, os crimes militares que estão previstos no Código 

Penal Militar42 diferenciam- se em sua caracterização dos crimes civis por serem 

considerados crimes específicos. Afinal, um militar pode até ser condenado à 

pena de morte se, por exemplo, desacatar uma ordem de algum superior 

hierárquico, durante o período de guerra declarada. 

Para os regulamentos militares, o uso de drogas e a profissão militar não 

são compatíveis. Pois, de acordo com a previsão das normas e regulamentos 

previstos no Regulamento Disciplinar do Exército e no Código Penal Militar36,37, 
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deixar que substâncias psicoativas entrem na caserna, significa ferir a própria 

identidade militar e os pilares da instituição militar, compostos pela disciplina e 

hierarquia. Tal percepção acerca do uso de drogas, não ocorre somente entre 

alguns militares da ativa. A mídia, a Igreja, e muitas organizações 

governamentais, compartilham dessa ideia. 

No ambiente militar, são comuns as extensas jornadas de trabalho, 

presença de fatores de risco para problemas ergonômicos, exposição à agentes 

químicos, físicos e biológicos, além do distanciamento familiar. Tais fatores 

constituem estressores biopsicossociais, que foram reconhecidos como fatores de 

risco para a saúde destes trabalhadores.38 

Casos de alcoolismo entre militares da Marinha do Brasil foram descritos 

por diferentes autores. Estes apontam para a necessidade de reconhecimento 

deste problema em seu viés não punitivo ou de negação, além da criação de uma 

política efetiva de prevenção e de tratamento que permita atender às 

necessidades individuais e institucionais existentes.45 

A lei n° 11.343/ 200637 surgiu a partir de uma necessidade de dissociar a 

figura do usuário dos traficantes de drogas. Ela representou mudanças no modelo 

jurídico, ao propor que os dependentes de substâncias psicoativas ilícitas fossem 

tratados, após a confirmação da dependência física e psicológica à substância 

psicoativa em questão. Comprovada tal dependência, apesar da ilicitude do fato 

não ter se modificado, percebemos progressos advindos dessa legislação por 

tratar tais casos, na esfera da Saúde Pública. 

Os regulamentos militares tratam a questão com maior rigor, cujos ditames 

estão previstos no Regulamento Disciplinar do Exército44 e no Código Penal 

Militar42. As situações, nas quais o uso de substâncias entorpecentes é realizado 

por militares em serviço, configuram-se como um crime militar. Nesses casos, as 

circunstâncias do uso serão analisadas, bem como a pessoa do transgressor e os 

possíveis transtornos associados ao uso indevido de drogas. 

As instituições militares são consideradas instituições fechadas, uma vez 

que apresentam normas e diretrizes totalizantes, e que, por aplicação de 

procedimentos disciplinares, conduz e direciona a vida e a conduta de seus 



 

60 

homens, cujo pertencimento é reafirmado constantemente através de ritos e 

solenidades.  

Goffman afirma que os hábitos criados no funcionamento da instituição 

modificam a estrutura do sujeito. O indivíduo passa a reconhecer-se como parte 

da instituição, cujos modos de operar socialmente, se dão a partir do hábito. A 

partir desse mecanismo, modificam-se também os fatores internos daquele que 

faz parte da instituição.38 

A instituição militar nasceu com uma função social e apresenta uma 

dimensão simbólica para a sociedade. Tal dimensão é responsável pela imagem 

de uma instituição forte e permanente que ela possui. Os atos individuais e 

coletivos não se esgotam no simbólico, mas são impossíveis fora de uma rede 

simbólica.47:142 

Nesse sentido, ocorrem produções de subjetividade que se configuram 

num plano de produção ininterruptas, os quais ocorrem nos encontros. Tais 

produções reveladoras desse processo estão nos encontros entre os atores. 

O militar que procura voluntariamente o tratamento para minimizar os 

transtornos associados ao uso de drogas, apresenta-se comumente envolvido em 

situações conflituosas que envolvem tensões no trabalho e nas relações 

familiares. Este contexto é gerado por fortes estressores psicossociais. 

Dessa forma, os instrumentos utilizados na terapêutica devem ser postos 

em prática, com a finalidade de reduzir os transtornos apresentados pelo usuário, 

considerando que a singularidade desse indivíduo é a base para o sucesso 

terapêutico. 

Destarte, é fato que o plano terapêutico proposto pela equipe de saúde da 

organização militar foi construído num modelo de “guerra às drogas”. Por isso, 

devemos refletir se esse modelo impossibilita a realização de um trabalho flexível 

e impeditivo para a construção da autonomia e do exercício de liberdade e 

responsabilização do usuário.  

Ao refletirmos sobre a adoção de ações mais flexíveis, como no caso das 

ações de redução de danos e sua aplicação em instituições fechadas militares, 

nos reportamos à uma dimensão dialógica. E à uma visão rizomática, ao perceber 

que não existem ideias corretas ou justas, mas sim ações que se conectam, 
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reunindo processos que permeiam saberes hegemônicos. Porém o movimento de 

gestão pela vida, que a redução de danos representa, não se atêm a dogmas, 

simplesmente provoca forças de ruptura, trazendo à tona, potencialidades em 

busca do manejo do uso e minimização dos transtornos associados ao consumo 

de drogas.  

Para Passos e Souza a abordagem da Redução de Danos nos serviços de 

saúde pública é minoritária. A lógica tradicional ainda se apoia na abstinência, 

como único recurso clínico, e na medicalização, nos casos mais graves. Apesar 

de comporem a diretriz da política de saúde mental, as equipes não sabem como 

começar a trabalhar com o método da Redução de Danos.35  

A utilização da maconha como estratégia, exemplifica o paradoxo entre as 

principais condutas adotadas nesse contexto. Para o modelo de redução de 

danos, a maconha pode funcionar como uma “droga de saída” para usuários que 

são dependentes de drogas mais pesadas.  

Tais propostas se tornam possíveis quando abandonamos o foco apenas 

em parâmetros normatizadores e disciplinares, e adotamos a perspectiva da 

redução de danos na intervenção aos transtornos associados ao uso indevido de 

drogas. 

Em contrapartida, a concepção do modelo de “guerra às drogas”, considera 

que a maconha funciona como “droga de entrada” para drogas consideradas 

“pesadas”. 

Em instituições fechadas, a hegemonia do modelo tradicional tende a ser 

mantida pelo controle e disciplinamento. Daí a dificuldade em se adotar modelos 

flexíveis, em sistemas comparáveis de instituições totais clássicas, como as 

prisões, os quartéis e os hospícios. 

A disciplina mantém com o corpo uma relação analítica. Existe uma 
microfísica do poder, para produzir corpos úteis e doces, ou se 
quisermos úteis na medida de sua docilidade.46:112 

As peculiaridades do tratamento de usuários que apresentam transtornos 

associados ao uso abusivo de drogas, oriundos de instituições fechadas como o 

Exército Brasileiro, deve considerar vários fatores, como a cultura, os dispositivos 

legais e a própria identidade desta população. 
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Na perspectiva de Goffman, numa instituição total ocorre a ruptura das 

barreiras que separa os atos de trabalhar com os do cotidiano da vida pessoal, a 

partir de um controle formal de horários e procedimentos.38 O autor, ao analisar o 

movimento de cristalização de práticas que ocorre em instituições totais, retrata a 

questão da desconstrução da identidade anterior e a formação de uma nova 

personalidade, compatível com a instituição total. Ressalta ainda que a prática de 

reprodução de hábitos e discursos sociais se sustenta na memória e no 

discurso.43  

Assim, ao analisarmos a força de perpetuação de elementos da instituição 

militar, percebemos a importância do tempo na flexibilização de algumas práticas 

institucionais. 

O usuário em regime de internação vivencia uma mudança brusca, 

ocasionada pelo controle total de seus hábitos e da mudança de território. Dessa 

forma, se faz necessário um ajustamento do indivíduo, em prol do manejo e 

enfrentamento dos transtornos associados ao uso indevido de drogas ou da 

desejada mudança de comportamento do uso abusivo. Daí a dificuldade em 

gerenciar ações que visam resgatar a autonomia em instituições fechadas. 

A Associação Brasileira de Redutores de danos (ABORDA)44 afirma que o 

foco das ações de Redução de Danos deve estar centrada no usuário, tanto na 

redução do consumo, quanto na estratégia de substituição de drogas, cuja 

experiência com maconha, tem sido realizada em usuários de crack. 

A Redução de Danos, na perspectiva do Ministério da Saúde, prevê a 

integração de políticas, programas e práticas que visam, primeiramente, à reduzir 

as consequências adversas para a saúde, sem necessariamente postular a 

interrupção do uso de drogas, imediatamente, tornando o possível o foco das 

ações.18 

Tais pontos podem ser analisados sob a ótica de Passos e Souza, que 

afirmam que o objeto da clínica deve ser mutável de acordo com os planos de 

constituição.34 Por esse motivo, torna-se necessário contemplar a realidade 

específica.  

O Sistema Nacional Antidrogas (SISNAD) foi criado em junho de 1998 e 

sua composição abarca os seguintes órgãos: a SENAD e o CONAD.18 
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O objetivo maior dos órgãos supracitados é o enfrentamento do problema 

mundial das drogas, por meio de atividades de prevenção e repressão, que se 

utilizam de ações de informação e diminuição da oferta do produto e da demanda 

por parte do usuário. 

As atividades de repressão são planejadas pelo Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República, órgão ao qual a SENAD, encontra-se 

subordinada.37 A partir de estratégias bélicas e de defesa contra o narcotráfico, 

são desenvolvidas ações de combate à produção e ao comércio de drogas, que 

hoje, constitui-se num problema transnacional. 

As ações que abrangem puramente a repressão de substâncias psicoativas 

não são eficazes na atenção ao usuário que apresenta dependência ou consome 

abusivamente o álcool e outras drogas. Isso, pois, tais ações para serem efetivas, 

devem estar concentradas na área de saúde pública, por envolverem múltiplas 

dimensões, sejam elas sociais, familiares e/ou subjetivas. 

Para o Ministério da Saúde, o enfrentamento ao problema do uso abusivo 

de álcool e outras drogas deve considerar as circunstâncias favorecedoras da 

oferta e da procura de drogas e a realidade socioeconômica e cultural em que a 

população está inserida.13 

 



 

5 CAPÍTULO 4 - O PERCURSO METODOLÓGICO 

A experiência inicial de interação da pesquisadora com o usuário que 

apresenta transtornos decorrentes do abuso de substâncias psicoativas se deu 

numa instituição militar.  

Elegeu-se a esquizoanálise, especificamente os conceitos rizoma e 

subjetividade, por entender que a sua utilização possibilitaria a descoberta de 

nuances que ocorrem no processo de trabalho em saúde, já que se trata de uma 

pesquisa- intervenção.  

Os pontos que foram trabalhados usando a esquizoanálise perpassaram 

pela possibilidade de uma análise dos significados da compulsão por drogas, por 

meio da apropriação dos significados do uso para o sujeito em estudo; 

micropoderes institucionais; práticas de redução de danos modificando a 

realidade instituída no território militar. No capítulo da discussão dos resultados 

procurou-se atingir os objetivos dessa pesquisa sem distanciar-se do 

entendimento de que a subjetividade humana é produzida a todo momento e 

perpassa pelas relações estabelecidas ao longo de nossa vida. 

Baremblitt48 trabalhou a obra de Deleuze e Guattari e propôs intervenções 

para uma pesquisa pautada na esquizoanálise. Reconhece-se a implicação do 

pesquisador, como uma ferramenta fundamental nestas intervenções, 
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caracterizado pelo afetar e ser afetado, que ocorre quando um corpo 

desterritorializado explora um determinado campo em toda a sua potência. 

5.1 ABORDAGEM 

O estudo em tela apresenta abordagem qualitativa, a qual 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 
à operacionalização de variáveis.28:102 

O estudo da subjetividade requer que o pesquisador acompanhe a 

realidade em todas as suas vertentes e movimentos, se apropriando do objeto. 

Optou-se, portanto, pela metodologia qualitativa devido às especificidades do 

tema escolhido como objeto de estudos e do território pesquisado. 

5.2 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo descritivo, que se utiliza da esquizoanálise, como 

um caminho de pesquisa-intervenção. Neste tipo de pesquisa, os pesquisadores 

estão implicados nos processos das instituições analisadas e são percorridos por 

essas forças de produção.48  

O conceito de implicação está ligado à Psicoterapia Institucional. Tal 

conceito foi desenvolvidos por Félix Guattari, e surgiu inicialmente ligado ao 

conceito psicanalítico de contratransferência.48 

A esquizoanálise permite um novo olhar para a interpretação das 

regularidades, pois contempla as linhas de fuga, o não-dito, e privilegia a potência 

inventiva que está no encontro entre o sujeito, o objeto com as ideias, as coisas e 

as pessoas, sempre resultantes transformadores. A imanência como um espaço 

de invenção/lugar, onde os atravessamentos vão além da teoria e da prática. 

Tornam-se os dispositivos do agir da esquizoanálize.10 

Pode-se utilizar da esquizoanálise como uma ferramenta que embase 

nossas intervenções. Trata-se de instrumental rico que nos possibilita pensar na 
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construção coletiva de um saber sensível por analisar cada “fluxo” dos processos 

de gestão do trabalho da saúde e seus atravessamentos, suas linhas de fuga.  

Ao realizarmos uma pesquisa na seara do questionamento das verdades, 

seguimos a lógica da inventividade, da subjetividade, da afirmação da potências 

de vida, do princípio da positivação das diferenças e da convivência embasada na 

tolerância e cooperatividade, da afirmação da força do coletivo. Não apenas como 

simples operador da normatização e sim como integração de forças. 

O processo de estudo da realidade vivenciada no campo da pesquisa em 

saúde não pode estar distante de todas as implicações políticas que permeiam a 

relação dos atores envolvidos nesta prática. 

As relações, o encontro de sujeitos, geram formas de expressão que 

devem ser descritas a partir da utilização de um procedimento que contemple a 

dimensão subjetiva. Isto, tendo em vista que as práticas de saúde se dão a partir 

de dimensões macro e micropolíticas e o objeto de pesquisa proposto necessita 

de um exercício crítico-clínico para a sua análise.30 

A proposta da esquizoanálise se alinha ao objeto de estudo, uma vez que 

permitiu a descoberta e análise de sentimentos, devires, costumes, processos de 

territorialização e desterritorialização de militares que estão construindo um 

processo de escolhas quanto ao retorno à sobriedade. 

5.3 CENÁRIO DO ESTUDO 

A instituição estudada pertence ao serviço militar de saúde de uma força 

militar. A investigação do seu histórico revela que sua origem remonta da década 

de 1920, a partir da fusão de um sanatório militar e de um hospital de 

convalescentes. 

Localiza-se na região do Vale do Sul Fluminense, que é cercada de 

montanhas. E, durante a investigação do histórico da instituição, verificou-se que 

o lugar de escolha para implantação foi motivado pelo clima ameno, tendo em 

vista que no passado a instituição era referência no atendimento aos usuários 

portadores de tuberculose. 

Somente em 1992, houve a fusão de um sanatório municipal com um 

hospital de convalescentes, formando a atual instituição. Desde então, o referido 
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centro de recuperação, tem como missão prestar assistência aos usuários 

psiquiátricos crônicos e dependentes químicos. 

O estudo foi realizado nas dependências de um Centro de Recuperação 

militar, na Enfermaria de Tratamento da Compulsão. Esta enfermaria é composta 

por 16 leitos, destinados a adultos do sexo masculino, militares e seus 

dependentes. A população escolhida para este estudo foram os militares da ativa, 

que manifestam o desejo de internação nesta Instituição, para uma atenção ao 

uso abusivo do álcool e outras drogas. 

O início do trabalho de campo, no ano de 2011, foi marcado por inúmeros 

desafios, entre eles o próprio discurso tradicional de “guerra às drogas”, 

hegemônico em toda a instituição. Nesse contexto, percebia-se que qualquer 

situação na qual o usuário não manifestasse o desejo de interromper 

definitivamente o uso de drogas, era encarado por todos como um fracasso 

terapêutico.  

Nas primeiras reuniões, durante o processo de revisão das Normas Gerais 

de Ação do referido serviço, realizadas em março de 2012, apareceram questões 

de toda a ordem, as mais discutidas foram sobre questionamento do modelo 

terapêutico a ser adotado, como lidar com as questões que envolviam a 

segurança do aquartelamento e sobre o controle da disciplina dos usuários.  

Acredito que o processo de mudança traz o medo e a desconfiança pelo 

desconhecido. O principal receio na adoção do modelo de redução de danos é a 

interferência nas relações e no cotidiano da Organização Militar. A proibição não 

impede o acesso às drogas ilícitas, mas traz um contexto de estigmatização e por 

vezes de criminalização reforçado pelos dispositivos normativos. 

Um avanço ocorrido nos últimos anos foi o contato institucional com outros 

serviços psicossociais de saúde mental, como o CAPS AD e outros ligados às 

secretarias de saúde dos municípios próximos. Esses encontros possibilitaram o 

fomento e a discussão de novas práticas, permitindo a interlocução com a escola 

redutora de danos, o que até então não ocorria. 

O centro de recuperação, cenário deste estudo, é o único no âmbito dessa 

força militar que oferece tratamento especializado aos usuários dependentes 

químicos em regime de internação. Apesar do serviço, ter sido criado por meio de 
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Portaria Ministerial, no ano de 1998, somente no ano de 2000, o atendimento a 

usuários que apresentavam problemas relacionados ao uso abusivo de drogas 

iniciou-se. 

Dificuldades relacionadas à capacitação do pessoal militar representavam 

as principais causas para o início das atividades. Uma das diretrizes prioritárias 

era o desenvolvimento de um programa de atendimento aos usuários 

dependentes químicos, em regime de internação que contemplasse as questões 

envolvendo a dependência química em militares e seus dependentes. Para tanto, 

um estudo aprofundado, se fazia necessário. 

Com o passar do tempo, a demanda pela internação desses usuários 

aumentou significativamente, refletindo o aumento do uso indevido de drogas em 

militares brasileiros.  

Nessa instituição, os componentes organizacionais associados à hierarquia 

também necessitam ser trabalhados junto aos usuários. Assim, esta enfermaria 

deixou de adotar a divisão por patentes no espaço terapêutico, pois tal prática 

poderia gerar interferências, no processo de singularização do cliente. Optou-se, 

então, por ignorar a distinção dos círculos hierárquicos, sendo todas as atividades 

e as instalações comuns a militares de diferentes postos e graduações.  

As normas institucionais não permitem a entrada ou utilização de drogas na 

unidade, e exigem respeito à disciplina e hierarquia, o cumprimento de metas 

constantes no plano de tratamento e proibição de envolvimento afetivo e sexual 

com outros usuários ou profissionais. 

Quando o usuário apresenta quadro agudo, ou necessita realizar a 

desintoxicação, é encaminhado para outra unidade, pois a instituição não 

apresenta estrutura para intervenções clínicas maiores.  

A abordagem inicial ao usuário que apresenta transtornos associados ao 

uso abusivo de drogas e que pertence a uma força militar, geralmente é realizada 

por seus pares ou superiores, dentro da própria Organização Militar.   

O serviço de tratamento da compulsão deste centro de recuperação 

objetiva o acompanhamento e a assistência de militares com transtornos 

associados ao uso abusivo de drogas. A proposta consiste em desenvolver um 

serviço com abordagem individualizada ao cliente adicto, disponibilidade de 
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acesso e desintoxicação apenas como primeiro passo. O foco maior é um 

tratamento de longo prazo focado na abstinência. 

A motivação do usuário para a recuperação é o principal requisito para a 

internação. A admissão do usuário na instituição se inicia a partir de uma 

avaliação das condições físicas e mentais do indivíduo, realizada por médico 

psiquiatra. Posteriormente, ocorre uma entrevista com equipe composta por um 

psicólogo, um terapeuta ocupacional e um técnico de enfermagem. O objetivo 

desta é avaliar a motivação para o tratamento e sua voluntariedade para a 

internação. 

A leitura e assinatura do contrato terapêutico pelo usuário constituem o 

próximo passo. Tal documento contém algumas orientações para o usuário 

acerca das atividades grupais que incluem leitura de textos, dinâmicas de grupos, 

reflexões, realização de caminhadas, oficinas, participação em grupos de mútua-

ajuda existentes na região, além das principais normas institucionais. 

Como trabalhar, então, com as estratégias de redução de danos e como 

conduzir a reinserção do usuário de drogas na sua rotina de trabalho sem danos 

ao usuário e à instituição, após o tratamento?  

Para poder buscar respostas a essa problemática, é necessário tecer 

algumas considerações sobre o uso de drogas por militares. 

O modelo de tratamento utilizado na instituição, cenário desta pesquisa, é o 

modelo cognitivo-comportamental e atende à uma demanda referenciada por 

todos os estados da federação. O encaminhamento obedece à algumas etapas 

necessárias à análise da efetiva necessidade de internação, que ocorre quando o 

indivíduo não consegue manter a abstinência do uso, esgotados os meios de 

tratamento em regime ambulatorial.  

Especificamente nesta instituição, referência para tratamento do uso de 

drogas, o receio relacionado às sanções impostas ao militar em uso abusivo de 

drogas por transtornos disciplinares, constitui a principal motivação para a procura 

ou encaminhamento para internação e a produção de um discurso que privilegie a 

abstinência como única alternativa. 
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5.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

Foram incluídos no estudo treze militares, usuários internados 

voluntariamente para atenção ao uso abusivo de drogas, dos quais sete foram 

entrevistados individualmente e seis participaram de um grupo de discussão, que 

também contou com a participação de profissionais de saúde. Entre estes: uma 

psicóloga, com formação em psicopedagogia e cinco sargentos técnicos de 

enfermagem. O grupo realizou uma oficina de reflexão, que objetivou a discussão 

em torno das práticas de redução de danos numa instituição militar fechada. 

O critério de inclusão adotado foi: ser paciente internado na enfermaria de 

tratamento de compulsão, no período de agosto de 2011 até maio de 2012. E 

foram exceluídos àqueles que tivessem sido internados de forma involuntária na 

referida enfermaria. Isso, pois, o caráter involuntário de uma internação para o 

tratamento dos transtornos associados ao uso abusivo de drogas, prejudica 

estudo da motivação desses sujeitos. 

5.5 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados nos meses de novembro e dezembro de 2012. 

Para tanto, como técnicas de coleta de dados foram utilizados: entrevista 

semiestruturada e um grupo de discussão. A entrevista foi realizada com auxílio 

de um roteiro de entrevista, composta por perguntas abertas (Apêndice A), que 

permitiu ao entrevistado discorrer sobre o tema proposto sem delimitações por 

parte do pesquisador. 

As entrevistas foram gravadas para que o entrevistador pudesse 

concentrar sua atenção no usuário. Posteriormente, foi realizada a transcrição 

total dos discursos, respeitando-se as construções das frases, os erros 

gramaticais e as pausas ocorridas durante a fala. 

A obtenção de dados relacionados com a vida íntima das pessoas, como 

nos casos de drogadição, pode tornar-se um obstáculo ao pesquisador.49 Nesse 

sentido, as pesquisas que comparam dados já existentes em outras fontes, 

permitem resultados mais acurados nas pesquisas referentes, por exemplo, ao 

comportamento sexual ou à drogadição. 
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Já o grupo, também utilizado nesta pesquisa como uma técnica de coleta 

de dados, funciona como um intermediário entre o indivíduo e a sociedade. O 

grupo representa um todo, constitui-se numa estrutura que funciona como um 

objeto de investigação.50 

O grupo de reflexão foi composto por seis usuários, bastante 

heterogêneos, principalmente pela variação na faixa etária, tendo em vista que 

dois apresentavam menos de 25, dois estavam na faixa dos 55 anos, e dois com 

35 anos. Quanto ao grau hierárquico: um cadete, um subtenente, dois sargentos, 

um taifeiro-mor e um soldado. 

O grupo de discussão com esses usuários, foi composto por uma oficina de 

reflexão, coordenada por uma profissional psicopedagoga, e contou com a 

participação de cinco profissionais da equipe de enfermagem, todos sargentos 

técnicos de enfermagem. Tal atividade consistiu na leitura de um texto, que 

versava sobre a redução de danos e utilização da maconha em estratégias de 

tratamento por substituição de drogas, e debate sobre o mesmo.  

Como instrumento, fonte de coleta de dados, também se fez uso de um 

diário de campo e de prontuários dos usuários, que foram analisados. O diário de 

campo possibilitou o registro de movimentos, observações, conversas e 

percepções. E permitiu que a pesquisadora reconstruísse, por meio dos lugares 

percorridos, as relações vivenciadas no momento da pesquisa. 

De posse dos relatos dos usuários e das observações registradas no diário 

de campo foi realizada a análise compreensiva e interpretativa dos significados 

emergidos dos mesmos. 

5.6 FORMA DE ANÁLISE 

A interpretação dos dados obtidos foi realizada de acordo com alguns 

conceitos da esquizoanálise, traduzida pelo pensamento de Gilles Deleuze e Félix 

Guattari. Procurou-se buscar, nas falas dos sujeitos, dimensões que envolvessem 

os conceitos de subjetividade e rizoma de acordo com a leitura esquizoanalítica.48  

De acordo com as falas dos usuários, as questões trabalhadas e a análise 

da implicação da pesquisadora, foram apreendidos os movimentos, as forças, as 
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reações e até mesmo as expressões presentes nos corpos que fizeram parte dos 

encontros, visando compor uma análise dos dados encontrados no território.  

Para analisar o material registrado no diário de campo, foram necessárias 

várias leituras até a aproximação da produção das cenas relatadas As nuances e 

os movimentos percebidos também foram considerados nesta pesquisa. 

A produção ocorreu nos encontros com os profissionais de saúde, 

usuários, e nas redes dos discursos e gestos percebidos e registrados durante 

toda a permanência no território. 

5.7 ASPECTOS ÉTICOS 

No que tange aos aspectos éticos, visando atender às diretrizes previstas 

em pesquisas com seres humanos, encaminhou-se o projeto deste estudo à 

comissão de ética em pesquisa da Universidade Federal Fluminense. Por meio 

desta, em 02 de dezembro de 2011, obteve-se aprovação para realização do 

estudo sob numeração CAAE 0414.0258.000-11 (Anexo C).  

A coleta de dados ocorreu somente após a autorização da direção da 

instituição. A todos os participantes foi explicado o conteúdo do estudo, seus 

objetivos, a voluntariedade da participação e a possibilidade de interrupção como 

sujeito da pesquisa em qualquer momento, não causando ônus nem perigo ao 

anonimato. Esclareceu-se ainda que a realização da pesquisa não acarretaria 

riscos físicos, econômicos ou sociais aos sujeitos.  

Após obter o concorde em participar da pesquisa, foi solicitada a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), redigido conforme 

as normas estabelecidas na Resolução 196/9627, referente às normas éticas de 

pesquisa envolvendo seres humanos. 

 



 

6 CAPÍTULO 5 - ANÁLISE DE DADOS - OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS NA 

PRODUÇÃO DO CUIDADO AO USO ABUSIVO DE DROGAS: 

SUBJETIVIDADE, SAÚDE E TRABALHO 

Durante a organização dos dados e posterior análise desse material, 

percebi o envolvimento que, naturalmente, se origina no processo de pesquisa. A 

relação do investigador numa pesquisa-intervenção, vai além da observação fria 

dos métodos, ela extrapola para o campo da emoção. 

As categorias emergidas dos resultados da pesquisa foram: (i) “As 

motivações para a busca do tratamento”, na qual se incluíram as situações que 

envolveram a tomada de decisão para o tratamento dos transtornos associados 

ao uso indevido de drogas; (ii) “Os conflitos e atravessamentos vividos”, em que 

se analisaram os conflitos envolvendo a família, o trabalho, a busca pela 

autonomia, bem como a percepção do paciente sobre esses processos. A terceira 

categoria “Percepções quanto à assistência de enfermagem”, englobou todas as 

dimensões percebidas pelo usuário, no cuidado de enfermagem. 
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6.1 PADRÕES DE INTERNAÇÃO POR IDADE, OCUPAÇÃO E TIPO DE 

SUBSTÂNCIA REFERENTES AOS USUÁRIOS EM ESTUDO 

A análise dos dados do presente estudo revelou a complexidade da 

temática, a qual necessitou de um olhar multifacetado que contemplasse as 

singularidades da população estudada e compreendesse os processos de 

subjetivação emergentes, durante os encontros ao longo da pesquisa. 

Acerca do levantamento do histórico da instituição cenário deste estudo, os 

resultados revelaram peculiaridades referentes ao atendimento de usuários com 

transtornos associados ao uso de álcool e outras drogas, aas quais estão 

descritas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Usuários voluntários, internados na enfermaria de transtornos 
associados ao uso indevido de drogas do Centro de Recuperação de Itatiaia, 
segundo postos ou graduações. Itatiaia, 2004-2011 

Posto/graduação n % 

Oficial superior 03 3,3 

Oficial intermediário 02 2,2 

Oficial subalterno 02 2,2 

Subtenentes/sargentos 38 41,3 

Cabos/soldados 27 29,3 

Servidor civil 07 7,6 

Dependentes*  13 14,1 

Total 92 100,0 
Fonte: Divisão de Medicina-Centro de Recuperação de Itatiaia, 2012 
*militares, servidores civis e pensionistas 

Com o objetivo de facilitar a leitura da tabela acima, elucidou-se acerca do 

escalonamento dos postos e graduações dentro da hierarquia dos quadros de 

pessoal militar, pertencentes à Força Terrestre. Consta assim, o seguinte 

enquadramento: oficiais superiores, representados pelos postos de Major, 

Tenente-Coronel e Coronel; oficiais intermediários, representados pelos postos de 

Capitão e; oficiais subalternos, classificação dos Tenentes. Os graduados, por 

sua vez, são representados pelos Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados. 

Os servidores civis, descritos acima, pertencem ao quadro das Forças 

Armadas, porém estão abrangidos pela Lei 8.112/9051, que regula o Regime 

Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, não sendo caracterizados 

de forma alguma, dentro dos regulamentos militares. 
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Tabela 2 – Usuários entrevistados segundo postos ou graduações. Itatiaia, 2012 

Posto/graduação n % 

Oficiais 01 7,7 
Subtenentes/sargentos 07 53,8 
Cabos/soldados 04 30,8 
Taifeiro 01 7,7 

Total 13 100,0 
Fonte: Divisão de Medicina-Centro de Recuperação de Itatiaia, 2012 

Ao analisar as duas tabelas acima, percebe-se o predomínio da internação 

de militares pertencentes ao quadro de graduados, tanto na primeira tabela que 

reflete uma determinada série histórica, quanto no segundo, que evidencia 

apenas os sujeitos participantes da fase de coleta de dados dessa pesquisa.  

Numa análise simplificada, poderia-se atribuir tal fato, ao maior efetivo de 

subtenentes e sargentos dentro da instituição militar. Todavia, existe a hipótese 

de que o oficial, por ser preparado para assumir postos de comando e chefia, se 

obriga a adotar uma imagem de correção moral, para aumentar o impacto de suas 

ações de liderança, funcionando assim, como exemplo entre seus pares e 

subordinados. Contudo, não exclui o fato de o mesmo ser um usuário e buscar 

tratamento fora da instituição militar. 

Tal situação faz parte do processo de identificação simbólica, construída na 

formação do líder militar, já descrito no terceiro capítulo dessa dissertação. Desse 

modo, tal contexto afastaria o usuário da procura pela atenção para os 

transtornos associados ao uso do álcool e outras drogas apresentadas. 

Tabela 3 – Usuários voluntários, internados na enfermaria de transtornos 
associados ao uso indevido de drogas do Centro de Recuperação de Itatiaia, 
segundo situação administrativa. Itatiaia, 2004-2011 

Posto/graduação n % 

Militar ativa 60 75,9 

Militares da reserva 
remunerada 

04 5,1 

Militar reformado 08 10,1 

Servidor civil  ativa 07 8,9 

Total 79 100,0 
Fonte: Divisão de Medicina-Centro de Recuperação de Itatiaia, 2012 

A situação administrativa, na tabela acima, refere-se basicamente à 

caracterização da atividade do cargo e o seu exercício dentro das Forças 

Armadas. Existem algumas situações que impedem o militar de exercer suas 
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atividades regulares, nesses casos diz-se que o militar não está apto para o 

serviço ativo. Um exemplo é o militar reformado. 

A reforma é uma situação administrativa de afastamento do serviço ativo, 

ocasionada por motivos de saúde, na qual o militar não reúne aptidão para 

continuar cumprindo suas atividades laborativas. 

O segundo caso é o militar da reserva remunerada, caso que se assemelha 

ao servidor civil quando adquire aposentadoria por término do tempo de serviço. 

O militar remunerado se opunha àquele que prestou o serviço inicial obrigatório 

ou foi voluntário na condição de militar temporário, e que quando após o término 

desse tempo de serviço, passou a pertencer ao quadro de militar da reserva não 

remunerada.  

Em relação ao resultado da tabela acima, percebeu-se que a grande 

maioria, em torno de 75%, pertence ao quadro de militares da ativa. 

Tabela 4 – Número total de internações (voluntárias e por decisão judicial) na 
enfermaria de transtornos associados ao uso indevido de drogas do Centro de 
Recuperação de Itatiaia. Itatiaia, 2004-2011 

Ano n % 

2004 07 6,1 
2005 03 2,6 
2006 14 12,3 
2007 21 18,4 
2008 08 7,0 
2009 15 13,2 
2010 24 21,1 
2011 22 19,3 

Total 114 100,0 
Fonte: Divisão de Medicina-Centro de Recuperação de Itatiaia, 2012 

A partir dos dados expostos na Tabela 4, verifica-se um número de 

internações relativamente baixo dentro do intervalo temporal considerado. Tal fato 

pode ser explicado pelo caráter militar da instituição. 

Por se tratar de uma instituição militar fechada, apesar do quantitativo 

acima representar somente as internações voluntárias, ocorridas na referida 

instituição, as mesmas ocorrem, comumente, em situações nas quais os 

transtornos associados ao uso de drogas se refletem em todas as instâncias da 

vida do sujeito. 
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Nesse contexto, a internação é evitada pelos usuários que não apresentam 

problemas disciplinares, a despeito dos transtornos existentes na esfera familiar e 

psicobiológica. Temores relacionados aos possíveis estigmas ou repercussões 

negativas ao longo da carreira, fazem com que só manifestem a motivação para a 

internação, quando se encontram numa situação de risco que envolva algum 

desdobramento disciplinar. 

Tabela 5 – Número total de internações na enfermaria de transtornos associados 
ao uso indevido de drogas do Centro de Recuperação de Itatiaia, segundo tipo de 
droga. Itatiaia, 2004-2011 

Diagnóstico n % 

Álcool 27 23,7 
Cocaína e derivados 18 15,8 
Sedativos/hipnóticos 01 0,9 
Opióides 01 0,9 
Múltiplas drogas 67 58,8 

Total 114 100,0 
Fonte: Divisão de Medicina-Centro de Recuperação de Itatiaia, 2012 

Tabela 6 – Usuários entrevistados, segundo tipo de substância. Itatiaia, 2012 

Tipo de drogas n % 

Álcool 02 15,4 
Cocaína  03  23,1 
Maconha 03 23,1 
Crack 02 15,4 
Múltiplas drogas 03 23,1 

Total 13 100,0 
Fonte: Divisão de Medicina-Centro de Recuperação de Itatiaia, 2012 

Neste estudo foi constatado que a proporção do uso por tipos de drogas, 

nos usuários entrevistados, não reflete o padrão apresentado na Tabela 5, a qual 

descreve que o uso de múltiplas drogas predomina em 58,8% dos usuários. 

O uso de múltiplas drogas se caracteriza pela associação do álcool e 

cocaína e, algumas vezes, da maconha. A presença de usuários dependes do 

crackrevela o avanço dessa substância, nos últimos anos. Até o ano de 2006, 

existiam apenas dados insignificativos nas estatísticas de internação dessa 

instituição.  
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Tabela 7 – Número total de internações na enfermaria de transtornos associados 
ao uso indevido de drogas do Centro de Recuperação de Itatiaia, segundo faixa 
etária. Itatiaia, 2004-2011 

Faixa etária n % 

10-19 anos 01 0,9 
20-29 anos 17 14,9 
30-39 anos 29 25,4 
40-49 anos 50 43,9 
50-59 anos 13 11,4 
60-69 anos 03 2,6 
Mais de 69 anos 01 0,9 

Total 114 100,0 
Fonte: Divisão de Medicina-Centro de Recuperação de Itatiaia, 2012 

Tabela 8 – Usuários entrevistados, segundo faixa etária. Itatiaia, 2012 

Faixa etária n % 

10-19 anos 00 0,0 
20-29 anos 01 7,7 
30-39 anos 05 38,5 
40-49 anos 06 46,2 
50-59 anos 01 7,7 
60-69 anos 00 0,0 
Mais de 69 anos 00 0,0 

Total 13 100,0 
Fonte: Divisão de Medicina-Centro de Recuperação de Itatiaia, 2012 

Nas tabelas referentes à faixa etária, verifica-se, tanto entre os 

entrevistados quanto nos internados em geral, uma predominância de usuários 

com idades entre 30 e 49 anos. Esses resultados podem refletir a progressão do 

uso de drogas, num período em que o usuário encontra-se ativo no serviço, ou 

seja, cumprindo as atividades profissionais. Os transtornos associados ao 

trabalho e à família foram relatados por todos os usuários pertencentes à essa 

faixa etária, cabendo acrescentar que grande parte deles era casada e com filhos. 

Outra característica encontrada nesses usuários, principalmente naqueles 

com vício em álcool ou maconha, é que, apesar da experimentação precoce, 

muitos permaneceram, por dez a quinze anos, com o uso de drogas sob controle, 

não apresentando transtornos importantes. Por isso não reconheceram a 

necessidade de uma mudança comportamental e, consequentemente, nunca 

deram atenção ao problema.  
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Todavia, cumpre ressaltar que o crack, ao contrário das outras drogas, 

apresentou em seu curso de dependência, um poder devastador para todos os 

usuários entrevistados. Estes apresentaram transtornos associados ao uso, num 

período muito curto de tempo (um a dois meses de uso), fato que, ao generalizar-

se, acarretará, num futuro próximo, internações de usuários com idades cada vez 

mais precoces. 

6.1 AS MOTIVAÇÕES PARA A BUSCA DO TRATAMENTO 

Os usuários foram incentivados a falar sobre a decisão de controlar, 

diminuir ou parar de usar a referida substância da qual são dependentes. E no 

tocante às falas, identificamos as situações que envolveram a tomada de decisão 

para a busca da atenção relacionada aos transtornos associados ao uso abusivo 

de drogas. 

Os gestos e atitudes denunciaram a emoção à flor da pele, o choro, por 

vezes, teimava em brotar do rosto de alguns usuários entrevistados. Eu estava 

ansiosa, pois apesar da minha experiência e da convivência com estes usuários 

nas atividades terapêuticas, ali estava eu como uma pesquisadora, com o objetivo 

de explorar e compreender os territórios e as vivências. Pude então perceber o 

envolvimento que se origina na relação do investigador numa pesquisa- 

intervenção. 

Os conteúdos lidos e analisados e, posteriormente, organizados em forma 

de categorias de análise, apontavam para as mais variadas questões, como os 

objetivos que se pretendiam alcançar com o tratamento. A reincidência dos 

termos “abstinência” e “ficar limpo”, ocorreu a todo instante e foram marcantes na 

fala dos sujeitos. O desafio de alcançar a abstinência representou, portanto, uma 

das maiores preocupações evidenciada nos discursos dos usuários. 

Quanto ao tipo de intervenção utilizada, cujo foco é a abstinência, muitas 

críticas foram trazidas à tona nesse estudo. Elegeram-se autores que priorizam a 

redução de danos físicos e psíquicos associados ao uso abusivo de drogas. 

A escolha do apoio teórico em conceitos da esquizoanálise, no meu 

entendimento, foi pertinente ao desenvolvimento dessa pesquisa–intervenção. 

Pois, apesar de possuir conceitos densos, me permitiu suprimir toda e qualquer 
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verticalidade, para que eu pudesse desenvolver um olhar que enxergasse “as 

dobras” no caminho, ao invés de somente perceber as inúmeras “linhas retas”, 

nesse labirinto que eu considero que é a subjetividade do usuário de drogas. 

Anteriormente a essa pesquisa, eu não havia desenvolvido esse olhar 

implicado, não pelo distanciamento do território, uma vez que já o conhecia, mas 

justamente pelo excesso de barreiras construídas simbolicamente e pela ausência 

de um trabalho institucional que desenvolvesse a intersubjetividade. 

A efetividade destas ações é mínima, pois a partir de uma lógica da total 

abstinência, assume-se um risco muito grande de fracasso, visto que são poucos 

os que efetivamente conseguem almejar privilegiadamente a interrupção do uso 

de drogas. Ademais, os profissionais não são capazes de agir sobre os planos de 

constituição do estado mórbido do dependente.34 

“Eu quero voltar a ter controle dos meus atos e não ser mais escravizado pelo crack. Eu acredito 
na prevenção, repressão nunca. Violência gera violência.” (Usuário W) 

O usuário supracitado compara a possibilidade de sofrer punições previstas 

no regulamento para o uso de drogas ilícitas, dentro de organizações militares, 

como um ato de violência, pelo fato de não se sentir capaz de controlar sua 

dependência. Outro usuário contou que tinha se voluntariado para o tratamento, 

pelo medo de que tivesse a carreira prejudicada: 

“Eu tenho que me tratar, [...] senão vou acabar me prejudicando.” (Usuário X) 

Esta última fala pertence a um militar que havia se internado 

voluntariamente para o tratamento da dependência pelo álcool, no mês de julho 

de 2012. As circunstâncias que o levaram a buscar a internação foram motivadas 

pela dependência do álcool. Durante suas atividades profissionais, no 

cumprimento de uma missão de pacificação em uma área de risco do município 

do Rio de Janeiro, teve uma recaída. Três dias após a entrevista, manifestou o 

desejo de desistir da internação, de modo que recebeu alta por desistência. 

Tal situação demonstra que o usuário deve estar preparado para a 

mudança de atitudes, caso seja essa sua escolha frente ao uso de drogas e os 

transtornos associados. A pressão exercida pela sociedade para a procura de 

tratamento não será terapêutica se não vier acompanhada de um processo de 
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reflexão, na qual sejam trabalhadas questões relacionadas aos conflitos 

vivenciados, construindo uma ampla rede de apoio social.  

Quando os usuários entrevistados responderam sobre a questão que 

falava sobre os objetivos que pretendiam alcançar com o tratamento, o discurso 

predominante foi o retorno ao controle do uso e dos sintomas físicos provocados 

pela abstinência, principalmente aqueles que se encontravam numa fase inicial da 

internação. 

É muito frequente o medo do usuário em relação aos sintomas físicos 

decorrentes do uso de droga. Apesar de alguns indivíduos conseguirem, de 

alguma forma, conduzir o uso de algumas drogas de forma controlada e não 

desenvolver a dependência física, muitos usuários apresentam a intoxicação 

aguda resultante do uso abusivo, a qual acarreta sintomas físicos. A internação 

visando à desintoxicação pela substância é reconhecida por todos os modelos de 

atenção existentes no campo dos transtornos associados ao uso indevido de 

drogas.  

Um dos consensos quanto às intervenções dirigidas ao tratamento dessa 

fase aguda, é que esta deve ser realizada em leitos hospitalares que ofereçam 

condições mínimas de segurança ao usuário, sendo indicado o tratamento da 

intoxicação em hospital geral. No âmbito da instituição militar, na qual se 

desenvolve esse estudo, casos de intoxicação aguda são referenciados para um 

hospital geral militar situado no município do Rio de Janeiro, devido à ausência de 

Unidades de Tratamento Semi-intensivo, na referida Instituição. 

Laranjeiras e Ribeiro afirmam que as alterações físicas e psíquicas mais 

comuns presentes numa fase aguda de intoxicação pela substância, vão desde 

insônia, inquietação, até taquicardia, elevação da pressão arterial, crises 

convulsivas e morte.21 

A redução dos sintomas físicos e psíquicos agudos, advindos das 

alterações provocadas pelas drogas, não deve ser minimizado, tendo em vista 

que podem acarretar uma doença mental irreversível ou mesmo a morte do 

usuário. A grande dificuldade encontrada no manejo desse usuário que se 

encontra na fase aguda é que este, na maioria das vezes, não se mostra 

voluntário para o tratamento.  
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Durante as entrevistas, alguns usuários relataram que a etapa inicial do 

tratamento constituía-se como a mais complicada, pela insegurança e o medo das 

implicações associadas à decisão de se tratar e o fato de assumirem perante à 

sociedade a sua condição de “dependentes químicos”. 

Para a maioria dos usuários entrevistados, admitir “estar doente”, termo 

utilizado por eles para exprimir sua condição, é sempre difícil, embora para alguns 

seja menos complicado. 

A fase final da internação também foi referenciada pelos usuários como o 

período que lhes trazia insegurança. A alta significava a volta ao contexto em que 

estavam inseridos e a possibilidade da proximidade com as drogas os assustava. 

Destaca-se a fala de um usuário que traduz o medo do reencontro com “os 

problemas que estavam lá fora”.  

“Tem dias em que eu sinto que eu irei ter uma recaída após a alta, apesar de não querer encarar 
isso.” (Usuário S) 

A liberação do cliente para a sua residência, durante o final de semana 

posterior ao período de desintoxicação, exige a “preparação” do usuário. Esta 

função de “preparar” o usuário para a alta configura-se como prática de rotina na 

enfermaria estudada. O objetivo maior da equipe terapêutica é executar um 

treinamento de habilidades sociais para o manejo da compulsão. 

“Eu considero a alta terapêutica muito importante.” (Usuário A) 

A alta terapêutica é uma técnica utilizada pela equipe da Enfermaria de 

Tratamento da Compulsão, a qual, após o período de quatro semanas, consiste 

na liberação do usuário para retornar ao seu lar e lá permanecer durante um final 

de semana.  Almeja-se que o usuário, durante este período, seja capaz de 

perceber suas reações com o meio e sua família e perceber os gatilhos que 

podem originar lapsos e recaídas. 

O termo “lapso” indica o uso da substância sem padrão de continuidade. 

Ele ocorre mais frequentemente no início do tratamento. Neste estágio, o foco 

central do tratamento é a manutenção do processo de mudança do 

comportamento, objetivando a prevenção dos lapsos para que estes não se 

tornem uma recaída, termo que exprime o retorno ao padrão de uso anterior ao 
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tratamento. A prevenção de recaída, por sua vez, refere-se ao conjunto de meios 

e estratégias que o usuário utiliza para evitar voltar a consumir substâncias 

psicoativas, abolindo certos comportamentos que fazem parte do quadro da 

dependência.52 

Observou-se, entre os diferentes discursos, o temor relacionado à 

situações de recaídas. Apesar da afirmação de que se sentiam fortes, ficou nítido 

que somente quando estiverem de volta à suas rotinas saberão se conseguirão 

obter o autocontrole perante às drogas. 

Consoante às proposituras de Schenker e Minayo53, as circunstâncias mais 

citadas, nas quais as situações de recaída ocorriam foram os conflitos familiares, 

seguido pelos conflitos conjugais e influência de pessoas próximas. Estes 

achados demonstram uma estreita associação entre as relações interpessoais e 

os transtornos associados ao uso indevido de drogas. 

Por meio da observação e da análise das falas obtidas na entrevista, foi 

possível constatar que parte dos usuários percebem uma “segurança” na 

internação e a utilizam como meio de fuga para os seus problemas.  

A dependência por substâncias psicoativas, na maioria dos casos, causa 

problemas e sofrimento em todas as esferas da vida do indivíduo. Mas, apesar de 

parecer contraditório, seu uso pode derivar de um movimento de fuga dos 

problemas preexistentes. 

O desenvolvimento e avaliação do plano terapêutico individualizado, 

realizado pelos profissionais de saúde nas instituições que possuem serviços de 

assistência ao abuso e dependência de drogas, devem ser construídos de 

maneira reflexiva. Deve-se contemplar e desenvolver todas as formas de 

competências possíveis, como a autonomia, a aptidão para o diálogo, entre 

outras, explorando toda e qualquer manifestação motivacional surgida durante o 

processo de trabalho em saúde.53  

Alguns usuários que apresentam transtornos associados ao uso abusivo de 

drogas transitam, inicialmente, entre os limites do caos e da ordem. Esta relação 

é vivida em seus extremos, principalmente por aqueles que são vinculados, em 

suas atividades profissionais, à uma instituição militar fechada, cujos pilares são a 

disciplina e a hierarquia. 
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“Sou cabo da turma de 1983. Voltei para continuar o tratamento. Comecei a usar crack em 
fevereiro de 2011 e já tive outra internação aqui, mas devido à problemas familiares, desisti de me 
tratar. Retornei para me tratar agora.Tive problemas com a minha esposa e com a minha mãe. 
Nesta internação eu estou motivado para não ter recaída após a alta.” (Usuário R) 

O usuário de drogas busca o preenchimento de um vazio percebido em seu 

processo de individuação. O excesso vivido na experiência do usuário com as 

drogas reflete uma tentativa de substituição de algo, geralmente lacunas 

associadas com os problemas do cotidiano. E quando a pessoa interrompe o uso 

de drogas, torna-se fundamental o apoio de profissionais e familiares na 

condução e treinamento de novas formas de bem-estar que não estejam 

associadas ao uso da substância.54 

Observou-se que cada indivíduo procura manifestar suas emoções de 

maneira singular, por isso a importância de valorizarmos qualquer forma de 

expressão artística, principalmente nos usuários portadores de sofrimento 

psíquico.   

A teoria formulada e praticada pelos autores Gilles Deleuze e Félix Guattari 

afirma que as possibilidades de interpretações dos fatos, que envolvem a vida e o 

vivido, devem ser realizadas a partir da variedade de conexões e do contexto 

vivenciado. Não há um espaço definido e todos os pontos oferecem infinitas 

possibilidades. Tal fenômeno pode ser comparado a uma estrutura vegetal 

chamada rizoma. Assim como na estrutura rizomática, o contexto da vivência do 

uso de drogas não é linear, pois depende dos agenciamentos vivenciados.30 

Alguns usuários conseguem manter o uso de drogas sem transtornos 

significativos advindos desse uso. Escondem que são usuários habituais pelo 

medo do preconceito ou não aceitação da sociedade. 

A seguir, apresenta-se a fala de um usuário que demonstra que ele 

conseguiu manter o uso de drogas sobre controle e não apresentou grandes 

transtornos. O uso de drogas por muitos anos, não despertou a desconfiança da 

família, talvez pela imagem que possuía em decorrência do seu círculo militar e 

ao êxito vivenciado na carreira militar. Todavia, quando o uso foi descoberto pela 

esposa, filhos e chefes, o usuário passou a referir um sentimento de desconforto 

e medo das implicações que pudessem vir a surgir em seu ambiente de trabalho. 
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“Eu sou dependente de cocaína há vinte anos, porém de uns tempos para cá passei a não me 
controlar” (Usuário E) 

Passamos a produzir novos modos de pensar e agir, que se originam das 

relações do cotidiano e seus acontecimentos. Apesar de podermos explorar a 

complexidade desses encontros, nunca poderemos reduzi-la a uma única causa: 

o descontrole do uso de drogas e os transtornos associados. Pois, assim como o 

rizoma não possuem uma estrutura definida. 

Deleuze e Guattari afirmam que não existem ordens lógicas na produção 

de subjetividades, pois a subjetividade parte de um estado que transborda o 

indivíduo. Ela permeia toda a nossa existência. Todavia, quando nos referimos ao 

uso da subjetividade nas ações de saúde desenvolvidas com o usuário de drogas, 

existem certos passos que nos guiam para o seu mapeamento.19 

No caso do uso abusivo de drogas, a causalidade extrapola uma ordem 

lógica de relações e, como no rizoma, acopla múltiplas instâncias e diversas 

esferas, desde a macropolítica (instituição, sociedade) até a micropolítica 

(relações no trabalho, família, etc.).30 

Nesse sentido, descrevo algumas ações55 que conduzem para um cuidado 

produtivo, focado na subjetividade do usuário, caso sejam desenvolvidas no 

tempo adequado e considerando o território habitado: 

 O encontro com o usuário; 

 A construção de um trabalho com apoio rizomático, que significa não ter uma 

estrutura definida, mas que tenha conexão com qualquer direcionamento e forma 

escolhida pelo usuário; 

 A busca de níveis de atenção heterogêneos e redes de apoio, que englobem 

todas as demandas do usuário; 

 A utilização da escuta, atenção e percepção dos diversos platôs envolvidos no 

caso; 

 Não trazer para o ambiente terapêutico juízos de valor e discursos que tragam 

uma verdade consolidada. 

Ao nos aproximarmos da esquizoanálise, concebida por Delleuze e 

Guattari56, surge a importância de buscarmos uma clínica pautada na 

subjetividade. Percebemos que o uso dessa ferramenta é importante num 
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momento de indecisão do usuário ou frente à sua incapacidade de monitorar 

escolhas referentes ao uso de drogas. 

Através da escuta, tornamos possível apreender o modo de subjetivação e 

atribuir-lhe sentido e valor. O foco das ações na esquizoanálise, encontra-se no 

cerne do movimento, ou seja, na capacidade de produzir acontecimentos, no 

afetar e ser afetado e nas formas de funcionamento.48 

Utilizando o discurso de um usuário para traduzir tal colocação, vemos que 

as situações que o afetam estão envolvidas em uma multiplicidade de 

acontecimentos. Tais recortes de sua vivência se misturam a várias outras 

vivências passadas e atuais, como numa estrutura rizomática. 

Nessa fala, o usuário apresentava-se muito emocionado e parecia ter 

consciência de suas escolhas no que se refere ao uso de drogas. As dimensões 

físicas, psíquicas e sociais estão sempre implicadas e, nesse caso, traduzem um 

movimento de força que o impulsionam para a procura da internação: 

“Comecei a beber com 9 anos. Meu pai me batia, já vinha me dando chute. Meu pulmão é limpo, 
já o meu fígado, não. Eu sinto falta da bebida. Sou um dependente químico em recuperação.” 
(Usuário J) 

Num corpo se operam processos de produção de subjetividade. 

Percebemos, no relato das vivências, as experiências, os encontros e as 

individualidades que se misturam.19 

A motivação para a abstinência, referida pelo usuário que apresenta 

transtornos decorrentes do abuso de substâncias psicoativas, apresenta-se de 

forma cíclica e transita em várias fases. Por este motivo, esse indivíduo sempre 

vivencia um pensamento dualista para analisar a concepção de caos e 

instabilidade versus ordem e estabilidade, nas implicações que o abuso de drogas 

causou na sua vida. 

A vida do indivíduo é substituída por uma vida impessoal, embora 
singular, que produz um puro acontecimento livre dos acidentes da vida 
interior e exterior, ou seja, da subjetividade e da objetividade do que 
acontece. [...] Vida de pura imanência, neutra, além do bem e do mal, já 
que só o sujeito que o encarnava no meio das coisas a tornava boa ou 
má. A vida de tal individualidade se apaga em benefício da vida singular 
imanente a um homem que não tem mais nome, embora não se 
confunda com nenhum outro.56:17 
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O indivíduo que apresenta dependência física e psicológica ao álcool e 

outras drogas vivencia conflitos que envolvem relações interpessoais com 

familiares e amigos e que estão associados ao ambiente e ao território habitado. 

No caso dos militares, deveres atinentes ao serviço são colocados em segundo 

plano frente ao desejo visceral de entregar-se mais uma vez ao seu vício. Eventos 

adversos ocasionados pelo consumo excessivo de substâncias psicoativas 

também ocasionam prejuízos funcionais. 

Laranjeira e Ribeiro, estudiosos da abordagem biomédica no manejo de 

usuários de álcool e outras drogas, discorrem que dos efeitos observados no 

organismo de usuários de drogas, principalmente das “mais pesadas”, incluem as 

alucinações, os delírios e surtos paranoicos. Porém, tais alterações no 

funcionamento dos processos fisiológicos dependem do tipo de substância e do 

padrão de uso.21 

Estes mesmos autores afirmam que a predisposição ao desenvolvimento 

de doenças psiquiátricas está associada à constituição genética do indivíduo, 

porém tal condição é potencializada pelo uso de drogas. Apesar de reconhecerem 

a importância da influência genética no desenvolvimento de determinadas 

doenças psiquiátricas, declaram que estados psicóticos têm sido frequentemente 

evidenciados em usuários de algumas drogas específicas, principalmente 

naqueles expostos ao uso crônico de altas doses de cocaína e outras drogas 

derivadas da pasta base dessa substância. Tais psicoses apresentam-se sob a 

forma de delírios persecutórios, associados com alucinações auditivas e/ou 

visuais.  

A comorbidade geralmente ocorre em usuários com longo tempo de 

dependência e significa que um indivíduo com transtornos associados ao uso de 

álcool e outras drogas apresenta diagnósticos psiquiátricos adicionais, entre os 

quais os mais frequentes são: o transtorno de personalidade antissocial, os 

transtornos de humor e os transtornos de ansiedade.21 

Neste contexto, cabe dizer que, durante o período de coleta de dados, um 

usuário, inicialmente internado na Enfermaria de Tratamento da Compulsão para 

atenção aos transtornos associados ao uso do álcool e outras drogas, foi 

transferido para a Enfermaria de Tratamento de Usuários Psiquiátricos Crônicos 
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por ter desenvolvido um comprometimento mental grave, cuja descrição em seu 

prontuário constava: “psicose com ideias delirantes esquizofreniforme”.  

Sem um estudo mais aprofundado do caso, não podemos afirmar que o 

referido distúrbio esteja associado ao uso crônico de cocaína, apesar do referido 

usuário apresentar condições clínicas compatíveis. O processo de internação 

desse usuário foi marcado por profundas perdas, tendo em vista que ele não 

apresenta indicação de alta em virtude do quadro atual e pela ausência de uma 

rede de apoio familiar. Tais situações geram um sentimento de desespero no 

usuário, como evidenciado no relato abaixo: 

“Dei entrada aqui na enfermaria, tem um ano e seis meses. Vim transferido de um Hospital Militar 
do Rio de Janeiro, onde fiquei na Enfermaria de Psiquiatria. Fiquei lá esperando vaga para me 
tratar com vocês. Eu tinha pedido para ficar um mês aqui e já estou há quase dois anos.” (Usuário 
J) 

6.2 CONFLITOS E MOVIMENTOS PERCEBIDOS NO CAMPO 

A construção da pesquisa-intervenção implica na análise de diversos 

mapas de elementos reais e virtuais das subjetividades emergidas no processo de 

coleta de dados. 

Para Espinosa3, não podemos descobrir o quanto podemos afetar outras 

pessoas e sermos afetados antes de partirmos para a experimentação. No que se 

refere ao envolvimento do pesquisador, Guatarri e Rolnik4 afirmam que é 

necessário uma disponibilidade do investigador para deixar afetar-se. Existe uma 

força, um desejo que se situa no campo social que move o investigador para o 

novo, potencializando o ver, ouvir e sentir. 

Um dos sujeitos entrevistados me surpreendeu durante a sua fala, por 

escrever poesias. Tal fato foi marcante, pois aquela forma de expressão me 

pareceu bastante singular. Cada poesia retratava um momento de seu percurso 

nas drogas, como no trecho abaixo que versa sobre a fissura pela substância:  

“A essa louca vontade de verter-me...Aos gritos conceder-me o fim e os pulsos...No púlpito às 
longas avaliações eu expurgo.” (Usuário E) 
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Cada indivíduo procura manifestar suas emoções de maneira singular, por 

isso a importância de valorizarmos qualquer forma de expressão artística, 

principalmente em usuários portadores de sofrimento psíquico. 

Bertussi57 atesta que ao observarmos a realidade, entramos em contato 

com uma multiplicidade de fenômenos originados a partir desta dimensão, e que 

tais horizontes compõem um plano de produção de sentido, cujas subjetivações 

aniquilam qualquer significação única. 

6.3 A RELAÇÃO ESTABELECIDA COM A FAMÍLIA 

No que tange ao trabalho da equipe multidisciplinar com as famílias, existe 

muita dificuldade em estabelecer encontros ou formação de grupos, devido à 

distância do município ou estado de origem do paciente em relação à localização 

da instituição, cenário deste estudo. 

O contato realizado com a família dos usuários fica restrito, na maior parte 

das vezes, ao contato telefônico. A saudade, percebida nas falas, torna-se motivo 

de conflito, gerando ansiedade durante o período de internação. 

“Eu quero ir para casa, ainda mais agora que meu pai faleceu ano passado. Ele fumava muito, 
morreu de infarto. Agora sou eu e minha mãe”. (Usuário J) 

A fala acima pertence a um paciente que permanece numa internação 

prolongada, pois desenvolveu como comorbidade um quadro depressivo grave. 

Possui um histórico com várias internações e sua família, durante a abordagem 

da equipe profissional, alegou ter dificuldades de comparecer ao grupo de 

familiares ou reuniões de família, que são organizadas pelo serviço social. 

“Eu já fui juntado. Morava junto com a S., e ela também bebia muita cerveja. Eu quero ficar puro. 
Eu tenho três filhos. Tudo pensão alimentícia. São todas minhas filhas.” (Usuário J) 

A noção da atenção que o profissional de saúde deve ter com o indivíduo 

que apresenta transtornos mentais, em que parte do trabalho é realizado com a 

família, advém do reconhecimento do usuário como um sujeito que tem direito à 

cidadania, ao respeito à história vivida, buscando sempre possibilidades de 
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ressocialização. Pois, o afastamento de sua família retira a identidade do 

indivíduo e o distancia de seu território.58 

A questão da separação do cliente e de sua família durante o período de 

internação foi um dos pontos que emergiu em diversas falas. Tal fato decorre 

principalmente pela distância geográfica, pois a instituição localiza-se no interior, 

na região sul-fluminense e a grande maioria dos usuários é oriunda dos grandes 

centros urbanos, de todas as regiões do país. Em razão disso, ao receber 

usuários de todo o território nacional, muitos familiares permanecem afastados 

dos usuários durante todo o período de internação, gerando dificuldades da 

realização de um trabalho da equipe terapêutica com estes.  

O depoimento de dois sujeitos entrevistados ilustra a dificuldade 

encontrada por esses indivíduos para lidar com os problemas familiares. A 

participação de seus familiares nos espaços de terapia individual ou grupal traz 

uma compreensão ampliada do problema, pois passam a se perceber como 

codependentes, necessitando, assim, de apoio da equipe de saúde: 

“Minha mulher não pode vir aqui em Itatiaia conversar com a equipe, pois ela trabalha em dois 
empregos lá na baixada do Rio de Janeiro [...].” (Usuário R) 

“Como é que eu vou voltar para casa depois da alta, se é na minha casa que está a maioria dos 
problemas [...]. A minha enteada é usuária de cocaína e às vezes se droga lá em casa.” (Usuário 
T) 

Silva et al59, que estudou a caracterização do perfil dos dependentes 

químicos atendidos numa unidade de internação de um hospital psiquiátrico no 

município do Paraná, descobriu que 70% da população de usuários entrevistada 

possui outro dependente químico na família. 

O artigo 3° da Lei n° 10.216/2001, que trata dos direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental, versa sobre a importância da participação da família na promoção das 

ações realizadas em saúde mental. Esse dispositivo legal assegura a participação 

dos familiares durante as diversas fases do tratamento desses usuários, devendo 

os serviços de saúde mental contemplar tal realidade, isto é, o território desse 

núcleo familiar.11 
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No que se refere à possibilidade de minimização deste óbice, foi proposto 

que profissionais do serviço social e da psicologia realizassem, semanalmente, o 

atendimento à referida família nas instalações de um hospital geral militar situado 

no município do Rio de Janeiro. O serviço de enfermagem esteve presente nesta 

intervenção, que se iniciou em junho de 2012, por meio da participação de um 

técnico de enfermagem que representou o elo entre o cliente, a equipe 

interdisciplinar e a família.  

Neste estudo, as relações familiares dos usuários que utilizam o álcool e 

outras drogas foram percebidas como instáveis, devido ao desgaste ocasionado 

pela ausência de confiança, gerado pelos transtornos advindos da própria droga. 

As dificuldades financeiras, as discussões sobre o tratamento e/ou a fragilidade 

das relações geram consequências danosas durante o período de internação. 

“Minha esposa disse que para eu reconquistar a confiança dela vai demorar muito tempo.” 
(Usuário E) 

Percebemos, ao analisar as falas dos entrevistados, que o histórico familiar 

destes indivíduos giram em torno de eventos conflituosos, percebido no relato de 

lembranças negativas, que interferiram de alguma forma em seu psíquico. 

O histórico social de um dos sujeitos entrevistados revelou grandes 

períodos como morador de rua, o que provocou a abertura de um processo de 

deserção, ocasionado pela ausência prolongada no quartel. Casos como este 

ocorrem devido à ausência de uma rede de apoio familiar. 

Daí as respostas de como uma sociedade hierárquica se apoia em 

aparelhos disciplinares para reproduzir a ideia de que o militar deva se modelizar. 

E, enquanto usuário de álcool e outras drogas, deva seguir uma posição de 

reabilitar-se por uma única via possível, a da abstinência total. 

O questionamento diário da família e o julgamento acerca da abstinência 

do usuário são uns dos principais conflitos vivenciados pelos usuários de álcool e 

outras drogas. Percebemos que o contexto vivenciado e as características das 

relações presentes no convívio diário com o usuário, podem contribuir para a 

recaída. O relato acima demonstra a ambivalência e a fuga através do apoio na 

bebida para concretizar alguma intenção. 
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Na medida oposta, o trabalho junto à família e uma rede de apoio eficaz, 

tornam-se fatores de proteção, caso possuam efetividade nas ações. Portanto, a 

intervenção junto aos integrantes do núcleo familiar, torna-se fundamental para a 

atenção desses usuários. 

O trecho abaixo foi retirado de uma carta enviada por familiares que 

desejavam a internação de um paciente que apresentou inúmeras recaídas, após 

o tratamento ambulatorial.  

Vocês profissionais, sabem melhor do que a gente das atitudes, do que o 
usuário se transforma. Nós da família, às vezes ficamos olhando para ele 
e não o reconhecemos, pois ele sempre foi um menino bom, esforçado, 
trabalhador, responsável e familiar. Agora o que se tornou. Por favor nos 
ajude. Pedimos ajuda dos senhores para interná-lo novamente, pois 
estamos desesperados. (Trecho de carta de familiares solicitando 
vaga de internação para usuário) 

A recusa deste cliente, em retornar ao tratamento e o desespero de sua 

família também foram registrados no meu diário de campo, pela impressão de que 

não existia uma relação dialógica e de escuta nesse caso. Uma preocupação 

relatada na carta da esposa, eram as implicações de possíveis sanções 

disciplinares ocasionadasna carreira de seu esposo, pelas faltas ao serviço. 

A complexidade do papel da família nesse processo, deve ser considerada 

pelos profissionais de enfermagem, pois caso não tenham um efetivo 

acompanhamento, as relações familiares, podem atuar como fonte de fatores de 

risco na medida em que se perpetuam relações conflituosas 
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6.4 RELAÇÕES QUE ENVOLVEM O BIOPODER 

O preconceito faz parte do cotidiano do usuário de drogas, porém, 

dependendo do contexto e da cultura que o indivíduo pertence, o preconceito 

adquire dimensões maiores, que implicam numa ruptura com a estrutura 

dominante e a necessidade de modelização aos padrões impostos pelo Estado. 

Esse processo ocorre quando o uso de drogas é percebido como um crime. 

A partir daí, a tensão gerada pelas estratégias disciplinares tem relação com a 

noção de biopoder descrita por Foulcault: 

[...] desenvolve-se em torno da instituição judiciária, e para lhe permitir 
assumir a função de controle dos indivíduos ao nível da sua 
periculosidade, uma gigantesca série de instituições que vão enquadrar 
os indivíduos ao longo de sua existência; instituições pedagógicas, como 
a escola; psicológicas ou psiquiátricas, como o hospital, o asilo, a polícia, 
etc. Toda essa rede de um poder que não é judiciário deve desempenhar 
uma das funções que a Justiça se atribui nesse momento: função não 
mais de punir as infrações dos indivíduos, mas de corrigir suas 
virtualidades.7:86 

Nesse sentido, Guattari e Rolnik8 destacam que a ruptura política, cultural e 

de produção de subjetividade, estão presentes nos processos que estilhaçam a 

identidade. 

A fala abaixo ilustra bem tal posição enfrentada por esses usuários.    

“É muito difícil chegar até o comandante e falar que você é um dependente químico. O mais difícil, 
até mais do que o tratamento é o preconceito.” (Usuário E). 

Quanto às barreiras de aceitação enfrentadas pelo militar que apresenta 

transtornos associados ao uso abusivo de drogas, foram realizadas atividades no 

sentido de trazer à tona reflexões sobre os problemas vinculados ao tratamento 

dos transtornos associados ao uso indevido de drogas, no âmbito da instituição 

Exército Brasileiro. 

O desejo de continuar conquistando, dia a dia, a abstinência pode ser 

diminuído pelo estigma associado ao uso de drogas. A cultura e a herança de 

uma sociedade, que busca a abstinência a qualquer custo, são fenômenos que 

não podem ser ignorados no trabalho de atenção aos usuários que apresentam 

transtornos associados ao uso abusivo de drogas. 
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O preconceito que os usuários dependentes químicos enfrentam, está 

comumente atrelado à noção de comportamentos e valores que envolvem a 

moralidade.38 

“Às vezes você acha que está forte e quando recebe alta, você se depara com os seus problemas 
e aí tem uma recaída. A minha esposa me disse que era minha última chance, que para ela eu 
nunca vou melhorar. Já pensei em suicídio. Sei de um pessoa que estava na mesma situação que 
eu e se suicidou.” (Usuário A) 

O retorno para as atividades profissionais após a alta não foi acompanhada 

da aproximação com os principais problemas que o usuário de drogas vivencia. 

Isto resultou na falta de informação acerca da capacidade para o trabalho, 

causando preconceito por parte dos chefes e de seus companheiros de trabalho. 

A produção de alternativas para efetiva autoconfiança dos militares no 

regresso ao serviço e para a conscientização de seus superiores e pares deve ser 

trabalhada a partir de inúmeras atividades. Estas devem envolver a 

conscientização e estimular a reflexão acerca do processo de atenção dispensada 

ao usuário. Ademais, é preciso trabalhar a recaída, como um fenômeno que faz 

parte do processo, bem como as escolhas responsáveis referentes ao manejo do 

consumo. Tal processo deve ser realizado prioritariamente nas unidades de 

formação de militares. 

“Necessitamos de um modelo compreensivo. Quantas vezes eu ouvi de usuários que estavam 
aqui, que sabiam que iriam recair e não admitiam isso para os profissionais com medo do 
julgamento moral ou de se passar como um fraco.” (Tulipa. Psicóloga, membro da equipe da 
Enfermaria de Tratamento da Compulsão). 

A declaração descrita acima demonstra a tendência de que os discursos 

sobre o uso de drogas assumem percepções de que o usuário de drogas é um 

indivíduo que pratica a ilegalidade e que possui uma fraqueza moral, fatores que 

o incompatibilizaria para o trabalho.   

O processo de gestão do trabalho em saúde envolve um trabalho 

relacional, porque depende de um trabalho vivo em ato, ou seja, o trabalho deve 

produzir efeitos, no momento em que está sendo produzido. 

Para tanto, devemos nos utilizar de tecnologias do cuidado em saúde. 

Merhy60 classifica as tecnologias utilizadas no trabalho em saúde em três 

dimensões: tecnologia dura; tecnologia semi-dura e; tecnologia leve.  
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Os aparelhos, equipamentos médicos, são exemplos de tecnologias duras; 

já os protocolos, normas e saberes estruturados, utilizados como ferramentas de 

trabalho que estão sempre presente nas atividades de saúde, são definidos como 

tecnologias leve-duras. Leve por ser um saber que as pessoas adquiriram e está 

inscrita na sua forma de pensar os casos de saúde e na maneira de organizar 

uma atuação sobre eles. E dura, na medida em que é um saber-fazer bem 

estruturado.60  

A tecnologia leve, por sua vez, é caracterizada pelo autor como qualquer 

abordagem assistencial de um trabalhador de saúde junto a um usuário-paciente, 

produzida por um trabalho vivo em atos e relações intersubjetivas. 

O termo tecnologia leve se remete ao processo de relações inerente a 
qualquer encontro entre usuário e profissional, pelo seu caráter 
relacional, que anuncia certa forma de agir entre os sujeitos implicados 
com a produção de saúde. Sobressaem as tecnologias leves quando se 
opera um jogo de expectativas e produções, criando-se 
intersubjetivamente alguns momentos interessantes como momentos de 
falas, escutas e interpretações.60:308 

A relação paradoxal da Redução de Danos com a política hegemônica 

estatal de “guerra às drogas” traz uma nova gestão organizada, mas que não 

reflete os anseios institucionais, causando um confronto velado entre sistemas e 

instituições e a perda de legitimidade na ampliação dessa prática.26  

“No início, encontrei dificuldade para resolver meu problema. Escondia de todos, especialmente do 
meu chefe. Achava que poderia ser mandado embora. Na minha primeira internação falei que 
tinha problema só com o álcool (...). Até hoje, lá no meu quartel, pouca gente sabe que eu também 
fazia uso de cocaína.” (Usuário E)  

Notamos que tal realidade assemelha-se ao que Merhy define como uma 

implicação do produto social de um trabalho transmutado pela reestruturação 

produtiva, que impacta nos atos de saúde e na produção do cuidado 60 

“Escondi essa minha doença até quando pode. Depois de muito uso já não conseguia mais 
trabalhar e aí levei várias punições até admitir que precisasse de ajuda.” (Usuário Y) 

O intercâmbio de experiências entre os vários programas que oferecem 

prática de redução de danos permitirão avaliar as possibilidades e restrições 

encontradas em cada realidade vivenciada. 
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6.5 A DIMENSÃO DAS PERDAS NA PERCEPÇÃO DO USUÁRIO 

Todos os sujeitos entrevistados expressaram discorreram sobre as suas 

perdas sociais e, o trabalho, enquanto fator gerador de conflitos, que interferiam 

diretamente no seu processo de reflexão quanto às escolhas relacionadas ao uso 

abusivo de drogas.  

Os conflitos familiares também foram muito abordados durante as 

entrevistas, sobretudo no que refere às relações conjugais e parentais. Já a 

questão financeira, apesar de mencionada, não foi significativa como causadora 

de conflitos importantes. Não obstante, foi a motivação para a primeira 

experimentação do crack por alguns usuários. 

Ao realizar as leituras das falas transcritas e dos registros no diário de 

campo, percebi que eram frequentes as percepções de perdas. De modo que é 

relatar o que me mais me marcou, pois cada caso significava uma realidade 

destruída ou apenas uma potencial ameaça, envolvendo os laços familiares, as 

relações de trabalho, bens materiais ou danos físicos.  

Em relação aos danos relacionados à vida profissional e problemas 

psíquicos, o relato de um usuário, descrito abaixo, demonstra uma insatisfação 

relacionada ao seu afastamento do serviço ativo. Tal fato foi ocasionado pelo 

aparecimento de sintomas de psicose. O relato da transição de um longo período 

de uso abusivo do álcool e cocaína para diagnósticos médicos, que atestaram a 

sua invalidez permanente, foi marcado pela emoção. E os gestos de tristeza 

estavam visíveis em sua expressão facial, embora as suas emoções oscilassem.  

Na fala a seguir, nota-se seu ímpeto ao se falar sobre o seu passado como 

militar. 

“Lembro da reunião da ONU em 2002, quando vieram vários presidentes no Rio de janeiro para 
falar sobre a Amazônia. O que seria a Amazônia se não fosse os militares? Este era o tema da 
reunião, e eu estava lá. Pretendo não largar a farda jamais. Não adianta colocar a farda com um 
brevê só, adianta é fazer vários cursos para o pessoal me respeitar. Lá é tropa de elite. É 
comando de apoio.O negócio é sério. Caso o Brasil entre em guerra, nós chegamos com o fuzil 
atirando. Como eu sou um cara humilde, todos me respeitavam quando eu falava que era 
paraquedista. Mas as drogas me deixaram maluco.” (Usuário J) 

Os membros da equipe de saúde devem ousar potencializar a diferença, 

vendo nela a possibilidade de construção de uma maior autonomia sobre a vida. 
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O afastamento causado pelo poder hegemônico, seja ao nível econômico, ao 

nível do saber, ao nível técnico, ao das segregações, ou aos tipos de prestígio 

difundidos, põe por terra, ao menos neste instante, a autonomia do sujeito. 53 

“Tudo de ruim começou quando entrei nas drogas, primeiro foi o álcool com 28 anos. Hoje eu 
estou com 36 anos. De segunda à sexta ficava trabalhando. Sábado, eu tomava várias garrafas de 
60 ml.” (Usuário J) 

O cuidado de si perpassa pela problematização dos códigos morais. A 

partir daí, nós criamos regras e condutas para a nossa vida. Tal processo é 

apenas uma etapa do cuidado de si, porém irá influenciar as diferentes maneiras 

de como se dará este cuidado.61 

O trabalho de acompanhamento terapêutico dos transtornos associados ao 

uso indevido de drogas deve levar em conta a reflexão do paciente acerca do seu 

autocuidado, no sentido de não apenas adequar a conduta a uma regra, mas 

principalmente, tentar recuperar a autonomia deste sujeito em relação aos seus 

atos na produção de sua saúde. Nesse sentido, devemos pensar as formas pelas 

quais se dá o cuidado, buscando a autonomia dos sujeitos.  

O processo de tomada de autonomia, cujo termo “autopoiese” revela um 

sentido dado por Francisco Varella e Humberto Maturana, ocorre quando o 

indivíduo alcança a autonomia a partir de si.62 

O sistema autopoiético é um sistema autorreferente. Ele se dispõe em uma 

rede que se regenera continuamente por suas interações e transformações. 

Trata-se, portanto, da autopoiese dos meios de subjetividade, tornando possível a 

reapropriação de sua produção pelo sujeito, num processo contínuo de 

reprodução e reconstrução.62 

“O que me reformou foi um salto, em que eu olhei para o alto, puxei o ganchado, o reserva, e deu 
meia lua, ou seja só abriu a metade. Aí enrolou tudo. Mas, graças a Deus, estava na Serra da 
Mantiqueira e caí nas árvores. Foi altura de um prédio de 17 andares, 10 mil pés. Bati três vezes 
na árvore. Logo me levaram para o HCE.” (Usuário J) 

A fala acima refere-se a um paciente que foi reformado devido a lesões 

decorrentes de uma queda durante um salto livre de paraquedas. Apesar de não 

associar o início dos transtornos associados ao uso abusivo de drogas ao 

acidente, o afastamento das atividades militares, pela sua invalidez, lhe trouxe um 

grande sofrimento, por não poder atuar como militar. 
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Tal fato gerou neste cliente, de acordo com seus relatos, a perda total de 

sua identidade e o desejo de não estar internado para tratamento da 

esquizofrenia, o que o torna “maluco” segundo a sua própria denominação, 

ocasionando resistências durante as atividades terapêuticas. 

“Sou apaixonado pelo exército, ele não me deixa passar fome.” (Usuário J)  

No âmbito das Forças Armadas, apesar de ainda não haver restrições para 

o tratamento da dependência por tipos de drogas, é sabido que, de acordo com o 

previsto no Código Penal Militar, o uso das drogas ilícitas é passível de punições 

severas.42 

“Você tem medo da punição, de ser mandado embora do Exército.” (Usuário E) 

Muitos militares que apresentam histórico de abuso de substâncias 

psicoativas e transtornos associados ao uso indevido de drogas deixam de 

procurar auxílio terapêutico precoce, pois temem a punição e acreditam que terão 

suas carreiras prejudicadas, caso o façam. O conflito entre as relações de 

trabalho e o mundo interno e subjetivo do indivíduo ocorre pela diminuição das 

condições físicas para o trabalho e aumento das pressões que geram problemas 

nas relações.   

Halpern45 desenvolveu um estudo, num Centro de Dependência Química 

da Marinha do Brasil, com 13 usuários escolhidos aleatoriamente dentre 22 

participantes de sessões de terapia de grupo. Esta pesquisa examinou como os 

usuários constroem suas representações de adoecimento e cura acerca dos 

transtornos associados ao uso indevido de drogas. 

A partir dos resultados, constatou-se que, além de pouco conhecido na 

Marinha Brasileira, o serviço voltado para os transtornos associados ao uso 

indevido de drogas é visto com reservas pelos próprios militares da corporação. 

Percebeu-se ainda que o stress e o afastamento da rotina familiar, presente no 

trabalho militar, contribuem para a emergência do alcoolismo. Conforme o autor, a 

filosofia institucional reproduz o discurso institucional, dividindo-se entre duas 

ordens: a biomédica e a militar. 
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Dejours63 afirma que o trabalho assume uma posição central na 

estruturação da identidade individual, algo essencial para as relações econômicas 

e sociais. Quando o trabalhador não consegue administrar sentimentos de 

angústias frente a estas questões, surge o sofrimento psíquico.  

“Sou precursor, por isso, numa guerra eu vou na frente dos homens. Sou da companhia de 
comando de apoio, só vou de sentinela. Sou reformado. Queria estar na ativa, mas eu bebo 
demais. Serei paraquedista até morrer, como no hino: “estamos na rua, sou mestre de salto.” 
(Usuário J)  

Algumas abordagens preventivas de redução de danos que poderiam ser 

trabalhadas pela equipe que atua na Enfermaria de Tratamento da Compulsão, 

constituiu-se o assunto mais presente durante o grupo focal realizado. Foi 

lembrado o caso de um usuário, internado na enfermaria em 2010, que utilizava a 

cocaína por via venosa. Esse usuário, durante as oficinas, sinalizava a todo 

momento a sua dificuldade em manter a abstinência após a alta.  

A restrição da equipe em trabalhar a redução do consumo, nessa clientela, 

não contemplando a perspectiva da redução de danos, fez com que se deixasse 

uma oportunidade ímpar de mostrar, que usar droga não tornaria essa pessoa 

menos capaz em suas atividades. Pois, naquele momento inicial após a 

internação, o objetivo passaria a ser a preservação da vida, e a limitação de todos 

os transtornos advindos do consumo abusivo. 

A política da redução de danos, como afirma Passos13, é uma política do 

possível. O questionamento diário da equipe, nesse sentido, deve envolver duas 

questões: Existe realmente o desejo do usuário alcançar a abstinência? É 

possível que a redução e modificação do padrão de uso estejam mais próximas 

da realidade vivenciada? A construção dessas respostas juntamente com o 

usuário, nos sinaliza o momento de realizarmos uma intervenção pautada nessa 

estratégia. 

A preocupação com a capacidade de trabalho é percebida na fala dos 

sujeitos, que reconhecem que o uso abusivo de drogas afeta principalmente o 

equilíbrio emocional e a resistência psicológica, necessários para o cumprimento 

das ordens e missões recebidas, na rotina castrense:  

“Meu chefe me chamou de beberrão e disse que era para eu tomar vergonha na cara (...). Só que 
eu de ressaca, trabalho três vezes mais que outro militar em estado normal. Por isso acho que ele 
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foi injusto. Não é para me gabar não, mas eu sei toda a legislação sobre pagamento de pessoal.” 
(Usuário Y) 

Apesar dos sintomas físicos e psíquicos que caracterizam o uso abusivo de 

álcool e outras drogas, alguns chefes ainda associam esse problema a uma 

personalidade desviante, como no relato do usuário, descrito acima. 

Podemos afirmar que o fenômeno do consumo de drogas por pessoas que 

pertencem a instituições militares estão relacionadas com um conjunto de 

eventos, que envolvem questões culturais, sociais e disciplinares. A multiplicidade 

desses fatores implica em vários aspectos da vida do militar, caso este não 

consiga atingir metas de tratamento que postulam a interrupção do uso. 

Os sujeitos da pesquisa participaram efetivamente com suas percepções e 

vivências acerca do tema, implicando-se na problematização dos assuntos 

abordados no encontro. 

Uma estratégia simples surgida nos grupos de discussão foi a tentativa de 

evitar situações de continuada exigência dos protocolos militares, por meio da 

interação de todos os usuários, no mesmo espaço físico e atividades grupais. Isto 

a despeito da precedência hierárquica, com o objetivo de buscar a formação de 

um grupo com encorajamento mútuo.  

Isso significa transpor, mesmo que momentaneamente por ocasião da 

internação, a condição de observação rigorosa dos preceitos militares, 

relacionados ao regulamento de continências, honras, sinais de respeito e 

cerimonial militar. Assim, a convivência deixará de reproduzir sinais de 

hierarquização entre os usuários, favorecendo a formação de vínculos e mútua 

ajuda. 

Os usuários não são proibidos de expor seu posto ou graduação dentro da 

hierarquia militar, mas são chamados pela equipe de profissionais de saúde pelo 

primeiro nome, independentemente do grau hierárquico ocupado. Percebo a 

importância dessa prática, por entender que o vínculo entre os usuários e os 

profissionais de saúde passa pelo afeto, dedicação, competência. Portanto, não 

necessita estar personificado em estruturas.  

Abrahão53 afirma que a autonomia e o protagonismo dos sujeitos na 

construção da saúde são princípios estabelecidos nas políticas públicas de saúde, 
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trazendo uma visão abrangente do processo saúde-adoecimento, mediante 

identificação das necessidades, desejos e interesses desses sujeitos. 

A formação de vínculos entre os usuários do grupo iniciou um processo de 

comunicação e planejamento de metas à curto e longo prazo, que precisa ser 

mantido após a reinserção social. 

Ao refletirmos sobre a estratégia de enfrentamento do problema das 

drogas, adotado pelas instituições de perfil conservador, percebemos que o 

objetivo maior é a evitação da experimentação das drogas. Ao contrário, a 

filosofia da escola redutora de danos, considera significações distintas, na qual a 

prevenção e promoção à saúde consistem, em evitar uma relação destrutiva do 

indivíduo com qualquer tipo de substância psicoativa, numa dialética que envolve 

a relação entre liberdade e a dependência.18 

Percebemos, ao confrontar as políticas de atenção ao uso abusivo de 

drogas, que a proposta de eliminação total do consumo acaba por criminalizar o 

usuário, além de não ter se mostrado efetiva, posto que, até o presente momento, 

nenhuma ação preventiva conseguiu atingir a supressão do uso de álcool e outras 

drogas. Daí a necessidade da mudança no foco na política repressiva que adota o 

slogan “guerra às grogas”.  

“Eu nunca trabalhei com a escola redutora de danos na instituição militar, porém acredito que a 
perspectiva deste paradigma deve ser discutido e ampliado para as instituições por possibilitar a 
afirmação das escolhas que regem a nossa vida.” (Flor de Lótus, Sargento técnico de 
enfermagem) 

Destaco aqui, que as tensões internas, traduzidas no sentir e no pensar, 

demonstrada através do discurso, das reações e dos gestos dos sujeitos 

implicados, originam diversos agenciamentos que impõem novas leituras. Essa 

minha percepção, relaciona-se à implicação da pesquisadora e demonstra que 

talvez o medo ou o receio dos usuários os impeçam de argumentar frente ao 

novo. 

6.6 A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES PRESENTES NOS DISCURSOS 

No processo de trabalho em saúde, precisamos utilizar ferramentas como a 

memória, a concentração e a atenção, para compreendermos o movimento da 
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subjetividade e sua produção. A relação sujeito/drogas/processo de 

(des)territorialização é muito mutável e apresenta movimentos dimensionais, de 

tal modo que o usuário que apresenta transtornos decorrentes do abuso de 

substâncias psicoativas percebe-se numa mistura de afetos. 

No encontro, os corpos, em seu poder de afetar e serem afetados, se 
atraem e se repelem. Dos movimentos de atração e repulsa geram-se 
efeitos: os corpos são tomados por uma mistura de afetos. Eróticos, 
sentimentais, estéticos, perceptivos, cognitivos. A esquizoanálise, tem 
justamente a função de analisá-las, juntamente com os espaços e 
devires.18;25 

Na sexta e última semana em que esteve internado, o paciente E., que 

mostrou-se bastante integrado com a equipe e os outros usuários fez questão de 

escrever bilhetes para diversos profissionais da equipe. No dia de sua alta, leu em 

voz alta a seguinte mensagem: 

“Queridos amigos, fico muito feliz, pois estivemos juntos todas essas semanas, fato curioso, pois 
criou em nossos corações, grandes vínculos de paz, afeto e amor. Agora temos que nos cuidar 
contra esse mundo cruel. Agora é nosso dever levantar a cabeça e seguir em frente. Apesar da 
distância estaremos todos juntos.” (Usuário E) 

Esse mesmo usuário produziu várias poesias durante o período de 

internação. Abaixo, seguem duas que me foram entregues por ele, intituladas 

“Recuperação" e “Ressentimento e tolerância”, pois de acordo com sua 

observação se aproximavam com a temática do presente estudo:  

Recuperação 
Estremeço, um terremoto que aos porões destruídos, libertou-me de mim 
mesmo. 
Aos poucos, sinto que tudo é um mundo, nas mãos ao nada que somos. 
Pensando o Universo a descobrirmos, 
Foram erros e assim acabou, como mentira, quebrou, 
Não vejo a mim mesmo, assim tento, egoísta, fui,  
No quebrado espelho com sangue, 
tantas vozes ouço e, quais sou? 
Ao que sigo, meu desgosto, 
A fala rouca, vaga coerência e tristeza 
Até que: cego, surdo e mudo, 
Quem fui eu? 
Sem nunca saber a verdade, 
Tentei encontrar-me 
Na outra, nas coisas, na morte... 
Insanidade, prazeres à carne. 
Pouco é pouco, impotente condoído, contrariado 
 
Ressentimento e tolerância 
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Nenhum poder perdoa meus desejos ressentidos 
Feri a mim, divido o que sinto 
Não serve os ataques das sombras 
No credo vivido 
Das partituras lúdicas 
Entregar-me, que virá em verdade,  
Como arte nascente da vontade, 
À um sossego oblíquo da arrogância 
Anular-me ou inserir-me, resoluto no compasso,  
E a régua meus passos 
Absorto entender-me 
Clausuro orgulho que condena 
Dor acompanhante à fadiga 
Lençóis que abraçam sem sorte,  
Recaído, o espírito intolera 
Augusta presença, 
Em um distante chamado, 
Que a miopia minora a valência 
Quando à procura,  
Tátil perversa, 
Que a busca caridosa resgata, 
Um livro que se abra a meus pecados, 
Na leveza que a muralha desnuda,  
A mácula, chagas que o passado projeta,  
Peço nada mais que, um dia, 
Não mais carregar esse desejo, que me domina. 

(Usuário E) 

Pretendeu-se, na transcrição da produção desse usuário, trazer à tona os 

diversos tons que compõem “o arco-íris de sensações” que o usuário vivencia no 

processo de internação. E que, apesar de evidenciar apenas a sua subjetividade, 

quando exteriorizada em forma de qualquer expressão, transforma o que está ao 

seu redor. 

O uso da poesia como expressão do pensamento foi predominante durante 

a internação de E. Sua fala, ora marcada por gestos de reflexão, ora de tristeza, 

revelou que suas inspirações poéticas sofrem a influência direta do seu estado 

emocional. 

A expressão artística reflete, de alguma maneira, o mundo percebido por 

seu autor, pois a partir de sua ótica, o permitiu uma nova leitura, agora reflexiva, 

sobre as suas escolhas e projetos. 

A produção de subjetividades, ocorre no exercício do sujeito e suas 

expressões para fora de si, movimentos que tornam a subjetividade imanente no 

encontro com o outro.63 
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Muitas perguntas me surgiram ao ler as percepções existentes nessas 

linhas. Quando nos aproximamos da subjetividade do usuário, possibilidades nos 

são reveladas. O ato de escrever pode representar um túnel para a compreensão 

da vida, pois como ela, pede leituras e releituras. 

Só é possível a construção de um cuidado com a participação do usuário. 

Portanto, inaugurar a participação desse indivíduo com o uso do sensível é uma 

estratégia eficaz na procura do sentido para as escolhas frente aos transtornos 

vivenciados. 

O êxito nas ações realizadas pelos redutores de danos, se explicam pela 

liderança que esses exercem perante os usuários. O redutor de danos, ao 

assumir o papel de educador, constrói um processo de confiança, que origina no 

usuário, um sentimento de admiração, pois esse passa a se espelhar no redutor 

de danos.53 

O usuário de drogas, assim como qualquer indivíduo que experimenta 

qualquer tipo de frustração, vivencia situações de conflito e mal-estar. O usuário 

de drogas vive um dilema ao perceber que a utilização da droga alivia um mal-

estar e o auxilia a fugir dos sintomas de angústia. E percebe, ao término dos 

efeitos da substância no organismo, o retorno do sentimento de frustração.  

Sob o olhar esquizoanalítico de Deleuze e Guatarri33, qualquer produção 

torna-se mutável dependendo do contexto vivenciado. Os modos de subjetivação 

são permeados por fluxos que tanto podem ser produtivos quanto negativos, 

dependendo do sentido e valor atribuído, num movimento constante de 

desterritorialização e reterritorialização. 

O trecho da fala abaixo, traduz uma situação, na qual o usuário atribui os 

problemas relacionados ao cuidado de seus filhos à sua condição de usuário de 

drogas. 

“As minhas filhas estão com a mãe, chamaram o conselho tutelar.” (Usuário R) 

Na contramão das rigorosas leis e regulamentos militares, encontram-se os 

sujeitos em sofrimento psíquico, que percebem uma responsabilização pelo fato 

de utilizarem a substância.  
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A exposição das histórias de vida e projeção de metas, numa estrutura 

rígida onde as escolhas pessoais não encontram refúgio de julgamentos, impede 

ou dificulta a construção de um cuidado com autonomia. Portanto, escolhas de 

vida articuladas em função de um projeto terapêutico, que só reconhece a 

abstinência, como um modelo de atenção ao uso abusivo de drogas, pode trazer 

comprometimentos no cuidado desses usuários. 

Para Canguilhem63, os dois modos de conceber as regras sociais são a 

ética e a moral e correspondem aos dois tipos de fundamento para os 

comportamentos da vida. 

A ética seria um exercício constante do pensamento, que é atravessado 

pelo desejo e pelos acontecimentos que marcam a vida, provocando-nos a 

problematizar os modelos existenciais. As regras morais, ao contrário, apesar de 

seu cumprimento ser facultativo, abre caminho para o surgimento de sentimentos 

de angústia e conflitos associados ao não enquadramento das normas. Apesar do 

modelo de aconselhamento baseado nos doze passos ter sido inspirado a partir 

da espiritualidade, os usuários que apresentam transtornos associados ao uso do 

álcool podem se frustrar ao não conseguirem aderir aos “mandamentos”. 

A seguir, estão descritos os passos do modelo de aconselhamento 

baseado nos “Doze Passos” e das “Doze Tradições”.41 

Doze Passos 
Primeiro Passo: “Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, 
que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas”. 
Segundo Passo: “Passamos a acreditar que um poder maior do que nós 
poderia nos devolver a sanidade”. 
Terceiro Passo: “Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos 
cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos”. 
Quarto Passo: “Fizemos um profundo e destemido inventário moral de 
nós mesmos”. 
Quinto Passo: “Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano 
a natureza exata de nossas falhas”. 
Sexto Passo: “Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus 
removesse todos esses defeitos de caráter”. 
Sétimo Passo: “Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos 
defeitos”. 
Oitavo Passo: “Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos 
prejudicado e nos dispusemos a fazer reparações a todas elas”. 
Nono Passo: “Fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que 
possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras”. 
Décimo Passo: “Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando 
estávamos errados, nós o admitíamos prontamente”. 
Décimo primeiro Passo: “Procuramos, por meio de prece e meditação, 
melhorar nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós O 
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compreendíamos, rogando apenas o conhecimento de Sua vontade em 
relação anos e o poder de realizar essa vontade”. 
Décimo segundo Passo: “Tendo experimentado um despertar espiritual 
como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a 
outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas 
atividades”. 
 
Doze Tradições 
Primeira Tradição: “O nosso bem-estar comum deve vir em primeiro 
lugar; a recuperação individual depende da unidade de AA/NA 
[Alccólicos Anônimos/Narçóticos Anônimos]”. 
Segunda Tradição: “Para o nosso propósito comum, existe apenas uma 
única autoridade – um Deus amoroso que pode se expressar na nossa 
consciência coletiva. Nosso líderes são apenas servidores de confiança, 
eles não governam”. 
Terceira Tradição: “O único requisito para ser membro é o desejo de 
parar de usar”. 
Quarta Tradição: “Cada grupo deve ser autônomo, exceto em assuntos 
que afetem outros grupos ou o AA/NA como um todo”. 
Quinta Tradição: “Cada grupo tem apenas um único propósito primordial 
– levar a mensagem ao adicto/alcoolista que ainda sofre”. 
Sexta Tradição: “Um grupo de AA/NA nunca deverá endossar, financiar 
ou emprestar o nome de AA/NA a qualquer sociedade relacionada ou 
empreendimento alheio, para evitar que problemas de dinheiro, 
propriedade ou prestígio nos desviem do nosso propósito primordial”. 
Sétima Tradição: “Todo grupo de AA/NA deverá ser totalmente 
autossustentado, recusando contribuições de fora”. 
Oitava Tradição: “Alcoólicos Anônimos/Narcóticos Anônimos deverão se 
manter sempre não profissionais, mas nossos centros de serviço podem 
contratar trabalhadores especializados”. 
Nona Tradição: “AA/NA nunca deverão se organizar como tal, mas 
podemos criar quadros de serviço ou comitês diretamente responsáveis 
perante àqueles a quem servem”. 
Décima Tradição: “As irmandades anônimas não têm opinião sobre 
questões alheias; portanto, o nome de AA/NA nunca deverá aparecer em 
controvérsias públicas”. 
Décima Primeira Tradição: “Nossa política de relações públicas baseia-
se na atração, não em promoção; na imprensa, no rádio e em filmes, 
precisamos sempre manter o anonimato pessoal”. 
Décima Segunda Tradição: “O anonimato é o alicerce espiritual de todas 
as nossas tradições, nos lembrando sempre de colocar princípios acima 
de personalidades”.  

Através de seu forte apelo espiritual, o modelo de tratamento baseado nos 

doze passos, estimula o usuário a reconhecer seus defeitos de caráter, incluindo 

atos imorais, antiéticos e danos causados em terceiros como resultado do uso 

das drogas. 

Os sujeitos entrevistados também demonstraram em suas falas, relatos de 

perdas na esfera espiritual, como no trecho abaixo:  

“Eu já fui punido, pois eu não aguentava a rotina do quartel e chegava atrasado. Também larguei a 
Igreja Evangélica.” (Usuário J) 
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Durante a realização das entrevistas, percebi que, em diversos momentos, 

o sofrimento brotava. Porém estava acompanhado de uma força interna que não 

os deixava desistir. O medo que mais foi relatado foi o da perda da sanidade, 

presente no discurso quando se referiam aos eventos alucinatórios.  

“Neste período que eu comecei a usar crack, logo tive paranoia de que havia alguém me 
perseguindo.” (Usuário Z) 

A fala abaixo pertence a um cliente com sequela do uso prolongado de 

cocaína, manifesta através de produções alucinatórias esporádicas. 

“Quando eu usei cocaína, eu vi um carro preto me perseguindo. Eu brincava com a minha 
alucinação, ficava em pânico. Eu não tinha residência fixa antes de me internar, morava em 
pousadas e perambulava pelas ruas.” (Usuário R) 

A vida e seus atravessamentos produzem situações de sofrimentos ou de 

alegrias, porém o que se torna relevante é que sempre somos transformados, de 

algum modo, por tais fatos. 

6.7  A CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE DANOS NO 

CUIDADO DE ENFERMAGEM 

Durante uma atividade de educação continuada, ocorrida na instituição, no 

ano de 2012, na qual a temática discutida era a iniciativa de práticas utilizadas 

pela escola redutora de danos, como o uso controlado de maconha para usuários 

com grave dependência ao crack, percebi que as pessoas que se encontravam no 

auditório tinham a concepção de que essa prática estimularia o uso dessa 

substância. Tal impressão pode ser confirmada no relato abaixo: 

“Eu acho que não cabe ao profissional de saúde essa prática de controlar o uso da maconha, 
ainda mais com a nossa lei. Assim na verdade, estamos incentivando o consumo de drogas.” 
(Usuário W) 

Cada segmento social apresenta um olhar diferenciado em relação à 

filosofia das práticas de redução de danos, sempre permeado por questões 

políticas, econômicas, sociais e culturais.  

Isto posto, apresento a seguinte inquietação: será que, ao invés de se 

tratar apenas de uma simples divergência de opiniões, a Redução de Danos, que 



 

108 

oferece soluções efetivas, não é utilizada por alguns profissionais de saúde que 

atuam na atenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas por não estarem 

preparados? 

“Inicio minha opinião sobre a redução de danos, me recordando dos tempos em que os usuários 
eram tratados juntamente com os psiquiátricos. Lembro-me, por exemplo, de um médico que 
prescrevia cachaça ou whisky, em pequenas doses, para o alcoólatra, diluindo aos poucos para 
evitar a abstinência, eletroconvulsoterapia e outros métodos bastante agressivos e arcaicos. E 
também de usuários ilustres, que numa fase mais aguda, eram internados na “Clínica de repouso” 
para não ficarem expostos na mídia ou dos usuários bem-nascidos, que fugiam pelo telhado da 
clínica em busca da cocaína no morro mais próximo.” (Cactos, Técnico de enfermagem) 

Fontanela e Turato65 afirmam que alguns usuários manifestam receio de 

que os espaços de saúde, que oferecem serviços de atenção aos usuários que 

apresentam transtornos associados ao uso de álcool e outras drogas, utilizem 

dispositivos de punição.  

“Trabalhando por vezes como plantonista em enfermaria de compulsão no Exército, vejo no 
usuário, ao se internar, um semblante de derrotado como militar, como cidadão e, como chefe de 
família. Ele inicia o tratamento com esperanças em se livrar da compulsão, ansioso para saber o 
que temos a oferecer, ou se estaremos lhe oferecendo a segurança necessária quanto aos 
traficantes ou agiotas que o perseguem. Outros já respondem a processos por delitos, tentando 
ver suas penas atenuadas, buscando refúgio em nossas instalações. Sem dúvidas, suas vidas 
estão destroçadas pelas drogas! Os filhos já se cansaram de ver o pai chegar em casa 
“transtornado”, não dando a devida atenção, já não servindo de referencial para suas vidas, a 
agora ex esposa só quer dele a pensão, pois também se cansou de dar outra oportunidade e não 
suporta mais o convívio.” (Cactos, Técnico de enfermagem) 

Foucault descreve como o poder disciplinar opera, a partir do surgimento 

da prisão do século XVIII. Assim como no Exército, que já reproduzia este poder 

pela soberania das armas, das prisões, hospitais, fábricas, conventos e escolas, 

as prisões aperfeiçoaram e projetaram os dispositivos disciplinares, estendendo 

sua dominação a toda a sociedade moderna.  

Foucault também demonstrou como a sociedade disciplinar produziu a 

discriminação daqueles que não se enquadram na norma, para que se tenha o 

controle e a necessidade de combater o delito.61  

Reproduzimos tal discurso quando associamos a necessidade de execução 

de um modelo controlador, baseado unicamente em regras e normatizações. Não 

há, dessa maneira, a formação de vínculos necessária na atenção ao usuário que 

apresenta transtornos associados ao uso de drogas.  
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A impressão obtida através da observação de algumas atitudes e gestos 

dos profissionais de saúde, durante a intervenção aos usuários, foi por algumas 

vezes de distanciamento afetivo. Talvez pelo olhar de controle, ou a procura de 

enquadramento em rótulos ou sintomas percebidos muitas vezes, nos registros 

puramente técnicos e na frieza da relação de cuidado. 

Os usuários quando perguntados sobre o cuidado prestado pela 

enfermagem durante sua internação na enfermaria de estudo, trouxeram à tona, 

em suas falas, o cuidado com o corpo, porém um corpo que também é controlado: 

“Quem me ajuda muito é o pessoal da enfermagem e o Sargento F. B.. Eles me levam para cá, 
para lá. Ontem me levaram para cortar o cabelo. Eu estou bonito?” (Usuário J) 

“Por exemplo, eu consegui fumar pouco aqui, eu só fumo quatro cigarros por dia. A enfermagem 
controla. O Sargento D. falou: Agora você está limpo das drogas. Mas você tem que largar o 
cigarro. Eu não acho que tem que ser assim. O cigarro eu não vou largar nunca. Meu pai morreu 
fumando.” (Usuário J) 

Em relação ao tema, observei durante a análise da fala de alguns usuários 

e nas anotações realizadas no diário de campo, a representação de que o papel 

da enfermagem restringe-se apenas à administração de medicamentos, à 

vigilância no estado de saúde através dos sinais vitais, entre outros 

procedimentos técnicos, sendo colocado em segundo plano a escuta do usuário, 

atribuição que a equipe de enfermagem considera ser função principal do serviço 

social e psicologia. 

Tal observação vai de encontro com a fala dos usuários entrevistados, que 

apontam para a necessidade de escuta e empatia destes profissionais, 

principalmente, no período noturno e finais de semana. Nesses períodos, as 

atividades terapêuticas são reduzidas em virtude da ausência da equipe de 

profissionais de saúde que cumprem a escala como diaristas. 

A Enfermagem é uma profissão privilegiada devido à proximidade dos 
profissionais com as pessoas nos seus momentos de sofrimento e/ou 
prazer. Esta energia presente na arte de enfermagem possibilita o 
surgimento de saberes através da criatividade. 66:646 

Percebo que a utilização da entrevista motivacional permite a proximidade 

com o cliente, encontro que se configura numa ferramenta fundamental para o 
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trabalho da equipe de saúde, pois, por meio dela ocorre a construção de uma 

relação de confiança entre o cliente e o trabalhador de saúde. 

A linguagem, o diálogo e a discussão favorecem a ruptura de conceitos 

arraigados e nos permite trabalhar medos e angústias do usuário, além de 

constituir-se num exercício de reflexão. Exercício que mexe com a alma e que 

representa a liberdade de transformação interna. 

O desenvolvimento de vínculos entre o usuário e o redutor de danos rompe 

com o modelo convencional de atenção, centrada apenas no cotidiano e no 

espontâneo. 

A análise das falas dos sujeitos demonstrou claramente, que a fragilidade 

da formação de vínculo com o usuário, no cenário estudado, deve-se à adoção de 

uma postura de cunho repressivo adotada por alguns profissionais.  

A atenção aos usuários que apresentam transtornos associados ao uso de 

drogas implica num envolvimento por parte do profissional de saúde, que pode 

assumir variadas formas. Muitas vezes a necessidade apresentada por esse 

cliente não está associada a um sintoma físico e, sim, a uma escuta. Não há um 

modelo a ser repetido como estratégia para o acolhimento ao usuário, o que 

existe é um processo de captura do trabalho vivo em ato a partir do uso da 

atenção e da sensibilidade.  

Dejours63 afirma que não há trabalho vivo sem afeto, sem envolvimento 

pessoal, pois o mesmo envolve uma ação coordenada de pessoas que se 

compreendem, se opõem, lutam entre si ou concordam, sempre utilizando a base 

de princípios que não decorrem apenas da técnica, mas também da ética, dos 

valores e das crenças pessoais. 

A criação de um espaço de discussão proporciona ao usuário a construção 

da autonomia. O cuidado de enfermagem utiliza conhecimentos e atributos como 

a emoção, a sensibilidade, a intuição, a atenção e a escuta, permitindo que as 

possibilidades terapêuticas dessa intervenção sejam ampliadas. 

A passividade de alguns usuários abusivos de drogas, foi um aspecto 

percebido durante a permanência no território da pesquisa, fato que pode ser 

interpretado, a partir do olhar esquizoanalítico, como uma linha de fuga utilizada 
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pelo usuário. As linhas de fuga descobertas na interação com usuários e 

profissionais, podem ser exemplificadas pelos seguintes aspectos visualizados: 

 A necessidade do usuário em encontrar respostas prontas para os seus conflitos 

pessoais e profissionais, com resistência inicial quanto ao processo de reflexão e 

envolvimento na definição de escolhas; 

 Alguns clientes são voluntários à internação, mesmo com possibilidades de 

tratamento em regime ambulatorial. Estes referem que necessitam fugir dos 

problemas do cotidiano, encarando a internação como uma tábua de salvação 

para situações disciplinares. 

“Eu quero voltar a ter controle dos meus atos e não ser mais escravizado pelo crack. Eu acredito 
na prevenção, repressão nunca. Violência gera violência.” (Usuário W) 

As questões acima atravessam o sistema e influenciam diretamente no 

cuidado ao usuário de drogas, porém não estão estagnadas.  

Os processos são os devires e estes não se julgam pelo resultado que 
os findaria, mas pela qualidade dos seus cursos e pela potência de sua 
continuação: é o caso dos devires-animal, ou das individuações não 
subjetivas. Foi nesse sentido que opusemos os rizomas às arvores e as 
árvores, ou, antes, os processos de arborização seriam limites 
provisórios que interrompem por um momento o rizoma e sua 
transformação. Não existem universais mas apenas singularidades.19:187 

A escuta é de suma importância no trabalho em saúde, pois nelas 

transparece a motivação e a potência envolvida no agir, no produzir em saúde, 

numa forma coletiva. A acolhida ou não das intenções que o sujeito imprime no 

encontro com o outro. Um momento de cumplicidade, confiabilidade e esperança, 

no qual construímos relações de vínculo e aceitação. 

 



 

7 CAPÍTULO 6 - HABITANDO O CAMPO DE PESQUISA - CONSTRUINDO 

UM DIÁRIO DE CAMPO 

7.1 IMPLICAÇÕES DA PESQUISADORA EM RELAÇÃO À PRÁXIS 

Este bloco apresenta as implicações da pesquisadora em relação à práxis, 

a partir de recortes de relatos feitos no diário de campo, acerca de algumas 

situações observadas, da comunicação com a equipe, do ritmo de trabalho 

vivenciado, do interesse dos usuários e do exercício de atenção desenvolvido 

durante este estudo. 

02 de fevereiro, 2012 

No mês de janeiro de 2012, a equipe da Enfermaria de Tratamento da 

Compulsão passou por uma fase de análise das implicações de seu próprio 

trabalho, pois este setor passou por obras, e trabalhamos no planejamento das 

atividades para o ano de 2012. 

As intervenções realizadas trouxeram à tona o encontro e desencontro de 

percepções referentes aos modelos de intervenções, o que reafirma o domínio de 

concepções proibicionistas e moralizantes. Dessa forma, paira uma dúvida no ar: 

Conseguiremos adotar as estratégias que contemplem as práticas de redução de 

danos? 
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12 de março, 2011 

Depois de participar de algumas dinâmicas dentro do planejamento de 

atividades da Enfermaria de Tratamento da Compulsão, comecei a perceber que 

este grupo de usuários começava a me olhar com menos desconfiança. 

Atribuo o receio inicial dos usuários em expor seus anseios, principalmente 

aqueles que são praças, ao processo de desterritorialização a que são 

submetidos ao deixarem a atividade militar e em semanas subsequentes 

modificarem seus status para usuários internados. Alguns, nos primeiros dias, 

esperam mais uma reprodução do modelo disciplinar a que estão acostumados. 

O referencial teórico adotado neste estudo visa o entendimento dos 

conceitos da subjetividade, entendida como resultado das relações que o homem 

estabelece durante toda a sua existência.  

Assim como ocorre nas relações humanas, as instituições também se 

constituem nas inter-relações pessoais e através de normas e outros dispositivos, 

cristalizam-se ao longo do tempo. 

No planejamento das práticas assistenciais, que são realizadas na 

enfermaria de tratamento dos transtornos associados ao uso indevido de drogas 

da instituição que é cenário deste estudo, o foco tende a ser a falta, pois a não 

regionalização implica numa ruptura das relações familiares, fragilizando o cliente. 

A atenção em saúde mental em diversos setores e instituições apresentou 

inúmeras mudanças em seu processo de trabalho e formas de assistir ao cliente 

portador de transtornos mentais. O estudo das formas de tratamento e das 

instituições destinadas a internação de pessoas com algum tipo de transtorno 

mental nos revela um passado de exclusão e abandono. 

Na década de 1920, algumas doenças transmissíveis apresentaram um 

aumento significativo em sua prevalência, devido ao emergente processo de 

urbanização, e se tornaram preocupação da população e governantes da época. 

Esse cenário originou medidas higienistas de saúde pública e mudança no 

tratamento dos convalescentes de algumas patologias, principalmente a 

tuberculose.



 

29 de março, 2012 

Hoje conversei com os militares que trabalham na Enfermaria de 

Tratamento da Compulsão. Falamos sobre a dificuldade de recebermos o cliente 

num grupo interdisciplinar, principalmente pela dificuldade da chegada do usuário, 

que normalmente chega de uma viagem que teve início em outros estados do 

Brasil ou em algum município do Rio de Janeiro. 

Concordamos que um acolhimento bem feito acalma bastante estes 

usuários. Contudo, só depois de alguns encontros é que eles se integram com a 

equipe. 

Chegamos à conclusão que o mais importante no acolhimento é se despir 

de alguns pensamentos institucionais e realizar uma escuta verdadeiramente 

terapêutica. 

A discussão desta questão torna-se relevante na medida em que serve de 

subsídios para a avaliação do produto deste estudo. Este, consiste na realização 

de uma tecnologia educacional, que contemple a produção de subjetividades na 

capacitação da equipe de enfermagem acerca das intervenções junto aos 

usuários que apresentam transtornos associados ao abuso de drogas, internados 

neste Centro de referência do Exército Brasileiro. 

26 de abril, 2012 

Realizei uma reunião com os sargentos que constituem o efetivo de 

trabalhadores da área de enfermagem, cuja pauta era a discussão sobre a 

chegada de um novo grupo de militares para tratamento na enfermaria dos 

transtornos associados ao uso indevido de drogas. Eles estão previstos para 

serem admitidos na semana seguinte. 

O objetivo desta reunião foi comentar sobre cada caso, e tecermos uma 

reflexão acerca das práticas a serem adotadas com esses usuários, tendo em 

vista que já estávamos de posse do relatório clínico e social dos referidos 

usuários. 
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Já no início da reunião percebi que os sargentos estavam tensos e o 

motivo eu viria a descobrir dali a alguns minutos: O Sargento F. falou: “Nós 

estamos sabendo sobre a vinda de um paciente com problemas judiciais, 

referentes a crimes militares, neste grupo de militares. Como nós vamos agir?”. 

Uma das maiores dificuldades encaradas pelo militar é não conhecer o 

procedimento a ser adotado, em qualquer que seja a situação. O chefe ou líder 

militar, neste momento é cobrado pelo grupo, caso não tenha uma resposta 

pronta, como em vários processos em que tomamos frente, num processo 

decisório, na rotina militar. 

A questão porém era justamente ao contrário! Eu havia solicitado a referida 

reunião e com a aquiescência do subdiretor desta unidade, que trata também de 

assuntos disciplinares. Planejei uma construção coletiva das práticas terapêuticas 

e normas de ação a serem adotadas com este cliente. 

Graças à formação na área de transtornos associados ao uso indevido de 

drogas do atual subdiretor, que é um Tenente Coronel psiquiatra, ele entendeu a 

necessidade da construção coletiva, com a participação de toda a equipe 

multidisciplinar, principalmente a representação do pessoal de nível médio. 

Aquela pergunta me desanimou um pouco. Apesar de saber que os 

militares foram treinados para serem essencialmente executores das normas e 

ordens emanadas pelos superiores hierárquicos, ali, eles estavam como 

profissionais que atuam na área de saúde mental, na assistência aos usuários 

que apresentam problemas em várias esferas de sua vida e necessitam de um 

aconselhamento que possibilite a redução dos danos ocasionados pelo abuso de 

drogas. As ações de saúde devem então, contemplar a necessidade do usuário. 

Continuei questionando a equipe sobre o processo de atuação: “Como 

vocês acham que deve ser a reação da equipe de enfermagem a um cliente que 

apresenta problemas disciplinares ou até mesmo, problemas judiciais?”. 

As respostas da equipe demonstravam que o foco principal de sua atenção 

estava restrito às questões que envolviam o controle disciplinar, fato que eu já 

havia descoberto, através da fala dos sujeitos entrevistados: 

“Aqui não tem grade nas janelas e as portas não ficam trancadas, então mesmo que nós façamos 
uma revista adequada, na admissão, se o cara “der alteração” não tem jeito”. (Amor-perfeito, 
Técnico de enfermagem) 
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A dimensão controle e vigilância está fortemente presente no cuidado dos 

transtornos associados ao uso indevido de drogas numa instituição militar e 

“transborda” na relação a ser estabelecida com a população atendida. 

Nas instituições fechadas ocorre a formação de uma nova identidade nos 

indivíduos que devem adquirir conhecimentos e valores semelhantes aos valores 

da instituição.  

A partir dessa assertiva, os órgãos e estabelecimentos de ensino e 

pesquisa do Exército desenvolveram um cabedal de conhecimentos, linguagem, 

gestos e atitudes situados no campo das Ciências Militares, tendo como finalidade 

precípua a formação e adestramento do militar. 

A utilização de práticas de adestramento é comum em instituições 

fechadas, caso das Forças Armadas. Sua realização ocorre por meio de um 

conjunto de normas impostas, com a finalidade de se obter o fiel e irrestrito 

cumprimento das normas institucionais, a partir da formação do caráter militar.    

Para Goffman43, a instituição total configura-se como um espaço, no qual 

as pessoas são formalmente administradas, no intuito de uma construção da 

personalidade, ou seja, a formação identitária ocorre em decorrência de um longo 

processo de controle normativo disciplinar.  

Foucault12 afirma que a disciplina se configura como um recurso que possui 

como função maior o adestramento. O autor define três esferas básicas nas quais 

a disciplina se processa: o espaço, o tempo e os movimentos. 

Para Fleury e Fisher67 “a disciplina individualiza os homens através da 

vigilância e das medidas comparativas por ele produzidas. A construção desta 

realidade começa com a posição hierárquica de cada funcionário, dentro da 

instituição, que determina o nível de poder. A identidade do poder é estabelecida 

por uma relação dialética com o contexto referido, pois, ao mesmo tempo em que 

é fruto dos contextos sociais, econômicos e políticos, é também responsável por 

perpetuar o status quo.67:107 

O modo como os militares se comportam em sociedade tem relação com o 

processo de formação individual e adestramento militar, desenvolvidos com o 

objetivo de incutir, nestes, as virtudes e o habitus militar, que é compreendido por 

Pierre Bordieu39 como: 
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Um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma 
matriz de percepções, de apreciações e de ações- e torna possível a 
realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às 
transferências analógicas de esquemas. 39:65 

Tomando como base a literatura que trata da temática e a minha vivência 

no território da pesquisa, percebo que a constatação da dificuldade institucional, 

vivenciada pelo profissional de enfermagem na construção de modelos 

compreensíveis. A existência de dispositivos normativos numa instituição militar, 

não deve excluir a possibilidade de uma compreensão abrangente da questão do 

uso abusivo de drogas, permitindo que diferentes abordagens coexistam em prol 

de uma melhor atenção ao usuário de drogas, considerando o sujeito e 

restringindo práticas reducionistas que visam a disciplinarização do corpo desse 

indivíduo.  

Assim, percebo que a solução para a transposição dos desafios 

relacionados à necessidade de mudança de práticas institucionais arraigadas, 

encontram-se na formação permanente. O aperfeiçoamento do profissional 

enfermeiro por meio de realização de cursos de mestrado profissionalizantes 

representa uma perspectiva favorável, pela possibilidade de realização de 

projetos voltados para a prática profissional e pela valorização da força 

profissional inserida nos serviços.68 

            



 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As escolhas sobre a experimentação, o uso e abuso de drogas, são 

múltiplas e complexas, como numa estrutura rizomática, perpassando por 

conexões estabelecidas ao longo da vida do indivíduo, seus conflitos emocionais 

e reações obtidas em seu processo de singularização. Conhecer as relações que 

os usuários estabelecem ao longo do processo de motivação para a procura até a 

internação e seus atravessamentos, contribuiu para a discussão e possível 

desconstrução de práticas e discursos rígidos acerca de dogmas estabelecidos 

sobre o processo de trabalho na atenção ao uso abusivo de drogas. 

Durante a pesquisa, foi evidenciado que os usuários entrevistados 

percebem um grande temor relacionado aos transtornos associados ao uso 

abusivo de álcool e outras drogas. Passam a buscar a abstinência para minimizar, 

prioritariamente, os reflexos nocivos sobre suas carreiras. Percebeu-se também 

que a distância da família constituiu um dos principais obstáculos para o manejo 

da redução dos danos sociais. 

A análise preliminar dos dados demonstrou que as ações de enfermagem 

na percepção dos sujeitos participantes desse estudo, apresentam-se de forma 

passiva, sistematizada, com predomínio de ações dentro do contexto das 

atividades da equipe multidisciplinar dessa instituição militar. As ações percebidas 



 

119 

são apenas as vinculadas à administração de medicação, específicas da fase de 

desintoxicação. 

As falas, expressões e o respeito sobre a escolha, tanto da abstinência ou 

apenas da redução do uso, foram discutidos amplamente nesse trabalho, 

permanecendo a noção de que o profissional de enfermagem deve captar um 

desejo produtivo e utilizá-lo em prol da vida, como proposto pelas estratégias de 

redução de danos. 

Foi gratificante perceber a atuação destacada de alguns técnicos de 

enfermagem, a atenção e a escuta, como farois das intervenções realizadas. 

Afirmação que demonstra a importância de uma assistência de enfermagem 

individualizada, que traduza o trabalho vivo em ato, utilizando tecnologias leves 

no cuidado ao cliente assistido nessa e em qualquer instituição pública ou 

privada, que presta uma atenção na referida área. 

A revisão da literatura revelou que alguns fatores de risco aumentam as 

chances de um comportamento abusivo, como as dificuldades no relacionamento 

com familiares, problemas no trabalho ou manifestações aversivas, manifestadas 

ao sujeito que apresenta transtornos decorrentes do abusivo de substâncias 

psicoativas. 

Algumas limitações do serviço foram discutidas pelo presente estudo, 

emergidas principalmente durante a fase de análise e categorização dos dados. 

Tais questões dizem respeito ao fato das instituições militares serem instituições 

fechadas, cuja perspectiva ética e política apresentam um pensamento 

centralizado, organizado por suas tradições militares. 

Já é fato instituído que a dependência é uma doença complexa, em que 

fatores biológicos interagem com os psicológicos e sociais. Observou-se ainda 

que as questões econômicas, políticas, culturais e institucionais interferem no 

cuidado ao usuário que apresenta transtornos associados ao uso do álcool e 

outras drogas. 

A criação de uma espaço de discussão permitiu o envolvimento dos 

sujeitos envolvidas no estudo, com a estratégia da redução de danos, tornando 

possível a criação de situações de aprendizagem e reflexão. 
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O fortalecimento da autonomia desses indivíduos foi produzida a partir de 

atividades que resultaram em experiências de reflexão de suas vivências, de 

reconhecimento de suas escolhas frente ao problema do uso abusivo dessas 

substâncias. 

Verificou-se que o processo que envolve o trabalho em saúde, na atenção 

ao usuário que apresenta transtornos associados ao uso de álcool e outras 

drogas, não deve seguir modelos fragmentados, cujo objeto seja a droga e não o 

sujeito. Pois, as escolhas que o usuário faz são frutos de sua vivência, de sua 

historicidade e relações. Não estão contempladas, portanto, num modelo padrão 

de abordagem.  

A prevalência de um modelo biomédico, orientado para a doença, gera 

contextos explicitados pelas atuais discussões políticas e sociais, que envolvem a 

questão do uso de substâncias psicoativas.  

Foi observado que não houve discrepância dos resultados, quando em 

comparação aos estudos abordados sobre o uso de drogas nos diversos grupos 

populacionais, pois todos são marcados pelo estigma social. Contudo, 

ressaltamos a força dos aspectos culturais os quais incidem fortemente sobre a 

identidade do sujeito, que submetido aos valores morais do grupo em que se 

insere, sofre os atravessamentos resultantes das relações institucionais que 

influenciam suas escolhas relacionadas ao uso, cujas implicações dependem 

desse contexto. 

Deste estudo resultou um produto que pretendeu promover a formação e a 

melhoria dos processos referentes à produção do cuidado de enfermagem, que 

ofereça autonomia e responsabilização dos atos. Portanto, a partir dos resultados 

que emergiram deste estudo, construímos uma proposta de capacitação, pautada 

não apenas nos mecanismos de ação das drogas, mas também na subjetividade 

do usuário. 

Ensinar como encontrar novas formas de se relacionar com a vida não 

significa apenas a obtenção da abstinência.  Nenhuma ação deve ter como única 

meta a abstinência e sim a responsabilização dos usuários. Acreditar que haverá 

uma sociedade livre das drogas, implica em objetivos inatingíveis. 
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10 APÊNDICES 

10.1 APÊNDICE A – ROTEIRO PARA A ENTREVISTA 

1. Me Fale sobre a decisão de controlar, diminuir ou parar de usar a 

substância?  

2. Como você foi encaminhado para o tratamento?  

3. Qual o seu objetivo no tratamento?  

4. Me fale sobre o início do uso de drogas.  

5. Há conflitos no trabalho por causa do uso? Quais?  

6. Me fale sobre a sua família. 

7. Me fale sobre o cuidado prestado pela Enfermagem durante sua internação 

na Enfermaria de Tratamento da Compulsão. 
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10.2 APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: ATENÇÃO AO USO ABUSIVO DE DROGAS À LUZ DA 

ESQUIZOANÁLISE: Um olhar sobre os dispositivos de produção de saúde numa 

Organização Militar de Saúde 

Pesquisador Responsável: Profª Drª Ana Lúcia Abrahão da Silva 

Instituição do Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 27050755 - (21) 93847823 - (21) 2629-9189 

Nome do voluntário: 

___________________________________________________ 

Idade: _____________ anos    R.G. 

__________________________ 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

"Atenção ao Uso Abusivo de drogas à Luz da Esquizoanálise: Um Olhar sobre os 

dispositivos de produção de saúde numa organização Militar de Saúde”, de 

responsabilidade da pesquisadora Ana Lúcia Abrahão da Silva. 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “ATENÇÃO AO 

USO ABUSIVO DE DROGAS À LUZ DA ESQUIZOANÁLISE: Um olhar sobre os 

dispositivos de produção de saúde numa Organização Militar de Saúde” e sua 

participação não é obrigatória. A qualquer momento pode desistir de participar e 

retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação 

com o pesquisador, ou com a Universidade. A sua não participação neste estudo 

não acarretará nenhum incômodo durante ou após o seu tratamento. O presente 

estudo se justifica pela relevância da questão dos transtornos associados ao uso 

indevido de drogas, tendo em vista a sua ocorrência em níveis alarmantes, sendo 

encarada como um grave problema de saúde pública. Os cuidados de 

enfermagem aos clientes que apresentam transtornos decorrentes do abuso de 

substâncias psicoativas devem estar baseados na formação de vínculos e 

pautados na subjetividade desta clientela. O presente estudo tem como objetivo 
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geral: Analisar a percepção do usuário que apresenta transtornos decorrentes do 

abuso de substâncias psicoativas durante o período de internação num Centro de 

Recuperação Militar. Os objetivos específicos são: (1) Descrever os principais 

conflitos e atravessamentos vivenciados por estes militares; (2) Analisar as 

implicações da assistência de enfermagem para a atenção ao uso abusivo de 

drogas; (3) Construir uma tecnologia educacional em forma de um Projeto de 

curso de formação de conselheiros sobre transtornos associados ao uso indevido 

de drogas visando a capacitação da equipe de enfermagem. Sua participação 

nesta pesquisa consistirá em responder a perguntas abertas e fechadas acerca 

de sua história de vida até o envolvimento com os transtornos associados ao uso 

indevido de drogas e sua percepção sobre o cuidado de enfermagem e as 

relações estabelecidas com a equipe de enfermagem durante o período de 

internação para tratamento dos transtornos associados ao uso indevido de drogas 

nessa Instituição. O estudo apresenta riscos mínimos, relacionados à sua 

participação, se considerarmos que ao responder as questões propostas, poderão 

surgir sentimentos de insatisfação e frustração no cenário de prática profissional, 

além de emoções que já são trabalhadas durante a internação para tratamento 

dos transtornos associados ao uso indevido de drogas. Serão tomadas medidas 

para minimizar estes riscos previsíveis, através de dinâmicas de relaxamento e 

outras terapias já utilizadas no projeto terapêutico desta Instituição.As dimensões 

físicas, morais, sociais, culturais, e até espirituais estarão de algum modo inter-

relacionadas no contexto dos transtornos associados ao uso indevido de drogas. 

Os benefícios relacionados com a sua participação se estendem em contribuir 

com o crescimento científico e sobretudo para o aprimoramento da prática 

assistencial e a produção de subjetividades frente aos usuários dependentes 

químicos, que necessitam trabalhar conflitos, emoções e o próprio entendimento 

sobre a sua compulsão, para alcançar a sobriedade que buscam, durante as 

fases de procura por atenção e cuidado para o problema das drogas, além de 

servir como fonte futura de consulta para o desenvolvimento de novas pesquisas, 

ensino acadêmico e desenvolvimento de manuais e rotinas institucionais. As 

informações obtidas através desta pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 

sigilo de sua participação, bem como a privacidade e o respeito durante a 
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formulação das perguntas. As informações obtidas não serão utilizadas para 

obtenção de prestígio ou vantagens econômicas e financeiras. Os dados não 

serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Os dados serão 

posteriormente arquivados e seu nome não será divulgado, apenas as respostas 

serão analisadas. Você receberá respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida 

acerca do estudo, dos dados coletados, dos benefícios ou outros assuntos 

relacionados; bem como informações atualizadas durante a pesquisa. A 

assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, somente ocorrerá 

após a explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, benefícios e riscos. Os resultados da pesquisa serão tornados 

públicos em trabalhos e revistas científicas. 

Eu, __________________________________________, RG nº 

________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

___________________________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário.  

___________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

_______________                                              _________________ 

             Testemunha               Testemunha 
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10.3 APÊNDICE C – ENTREVISTAS NA ÍNTEGRA 

10.3.1 Entrevista com usuários 

Paciente J 

1. Me Fale sobre a decisão de controlar, diminuir ou parar de usar a substância? 
Dei entrada aqui no CRI, tem 1 ano e seis meses. Vim transferido do 
Hospital Central do Exército, onde fiquei na Enfermaria de Psiquiatria. 
Fiquei lá esperando vaga no CRI, eu tinha pedido para ficar um mês aqui 
e já estou há quase dois anos. 

2. Como você foi encaminhado para o tratamento? 
Eu fui encaminhado pelo Hospital Central do Exército. 

3. Qual o seu objetivo no tratamento?  
Eu quero ir para casa, ainda mais agora. Eu quero ficar puro. Por 
exemplo aqui eu consigo me controlar, até o cigarro, eu consegui fumar 
pouco aqui, eu só fumo quatro cigarros por dia. 

4. Me fale sobre o início do uso de drogas.  
Tudo de ruim começou quando entrei nas drogas, primeiro foi o álcool 
com 28 anos (estou com 36 anos) de segunda à sexta trabalhando. 
Sábado, eu tomava as garrafas de 600 ml. Larguei a igreja evangélica. 

5. Há conflitos no trabalho por causa do uso? Quais?  
Eu estou encostado pelo Exército, desde que me machuquei ao saltar de 
pára-quedas. Eu sou soldado paraquedista. Meu corpo é todo marcado 
pelos acidentes. O que me reformou foi um salto que eu olhei para o alto, 
puxei o ganchado. 
O que me reformou foi um salto que eu olhei para o alto, puxei o 
ganchado, o reserva e deu meia lua, ou seja só abriu a metade. Aí 
enrolou tudo. Mas graças a deus estava na Serra da Mantiqueira e caí 
nas árvores.Foi altura de um prédio de 17 andares, 10 mil pés, bati três 
vezes na árvore. Logo me levaram para o HCE. 
Sou precursor, por isso numa guerra eu vou na frente dos homens... Sou 
da companhia de comando de apoio só vou de sentinela. Sou reformado. 
Queria estar na ativa, mas eu bebo demais. Serei Pára-Quedista até 
morrer, como no hino: “..estamos na rua, sou mestre de salto.”  

6. Me fale sobre a sua família. 
Meu pai faleceu ano passado, ele fumava muito, morreu de Infarto. 
Agora sou eu e minha mãe. A minha irmã L. que está como minha 
curadora, mas ela não me dá a atenção que eu mereço. Eu saio de 
licença no fim de semana e ela só deixa R$ 50, 00. 
Eu já fui juntado, morava junto com a S. e ela também bebia muita 
cerveja. 

7. Me fale sobre o cuidado prestado pela Enfermagem durante sua internação na Enfermaria 
de Tratamento da Compulsão. 

Quem me ajuda muito é o pessoal da enfermagem, além da Tenente F. 
B (Terapeuta ocupacional), eles me levam para cá, para lá. Ontem me 
levaram para cortar o cabelo. Eu estou bonito? 
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Paciente E 

1. Me Fale sobre a decisão de controlar, diminuir ou parar de usar a substância? 
Eu decidi me tratar quando percebi que estava perdendo a minha família.  
Vi que precisava de ajuda, mas tive muita dificuldade em pedir ajuda no 
quartel, pois é muito difícil chegar até o comandante e falar que você é 
dependente químico. 
Quando decidi me tratar, tive medo de punição ou de ser mandado 
embora do Exército. 

2. Como você foi encaminhado para o tratamento? 
Eu assumi a minha dependência para a médica do quartel. 

3. Qual o seu objetivo no tratamento?  
Reconquistar a confiança da minha esposa, eu falei isso com ela. Eu sei 
que isso vai demorar muito tempo. 

4. Me fale sobre o início do uso de drogas. 
Eu sou dependente de cocaína há vinte anos, porém de uns tempos para 
cá passei a não me controlar. 

5. Há conflitos no trabalho por causa do uso? Quais? 
Trabalho como Técnico de Enfermagem no posto médico do quartel. Eu 
fui tirado da minha função, pois o médico que trabalha comigo, me disse 
que doente não pode cuidar de doente. 

6. Me fale sobre a sua família. 
Eu achava que minha esposa era um gatilho, mas quando eu cheguei 
em casa fui bem recebido, tudo ficou bem e eu não pensei na droga por 
um mês. 

7. Me fale sobre o cuidado prestado pela Enfermagem durante sua internação na Enfermaria 
de Tratamento da Compulsão. 

O pessoal da enfermagem fica com a gente 24 horas por dia, cuida da 
gente, mas toma conta das ligações, do cigarro, do horário de dormir. 

Paciente A 

1. Me Fale sobre a decisão de controlar, diminuir ou parar de usar a substância? 
Eu sou dependente do álcool e já estive no fundo do poço.  Aí Deus te 
dá um pouquinho de força para a gente tentar se levantar. 

2. Como você foi encaminhado para o tratamento? 
Eu fui encaminhado pelo projeto Phoenix, onde eu faço 
acompanhamento no Hospital Geral do Rio de Janeiro, na Vila Militar. 

3. Qual o seu objetivo no tratamento?  
Parar de beber, pois eu não consigo controlar.  Eu já tentei várias vezes 
e não consegui. Tive duas internações aqui, esta é a terceira. Muitas 
vezes você acha que está forte e quando recebe alta, você se depara 
com os seus problemas e aí tem uma recaída. 

4. Me fale sobre o início do uso de drogas. 
Eu comecei a beber com 17 anos todo dia à noite e agora bebo durante 
o dia também, sem controle. 

5. Há conflitos no trabalho por causa do uso? Quais? 
O mais difícil, até mais do que o tratamento é o preconceito...Já pensei 
até em suicídio. Sei de alguns militares na mesma situação que eu que 
tentaram suicídio 

6. Me fale sobre a sua família. 
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A minha esposa falou para mim que era minha última chance, que para 
ela eu não vou nunca melhorar. 

7. Me fale sobre o cuidado prestado pela Enfermagem durante sua internação na Enfermaria 
de Tratamento da Compulsão. 

Eu considero o trabalho dos enfermeiros muito bom. Eles escutam a 
gente. Agora, é uma questão de empatia, pois alguns militares que tiram 
serviço aqui não dão muita abertura para a gente conversar.  
Quando chega perto da alta terapêutica, que eu considero muito 
importante (momento em que após o período de quatro semanas o 
paciente retorna ao seu lar por um final de semana para perceber suas 
reações com a sobriedade e conhecer os gatilhos que podem originar 
lapsos e recaídas), bate um nervosismo, aí eu preciso conversar sobre o 
que eu estou sentindo senão eu piro. 

Paciente F 

1. Me Fale sobre a decisão de controlar, diminuir ou parar de usar a substância? 
Quando eu comecei a ver que já estava sem controle nenhum sobre a 
minha vida. Eu cheguei a vender o macaco do meu carro para comprar 
mais pedras de crack. Eu também comecei a ir nas bocas de fumo, coisa 
que eu nunca fiz. Isso aconteceu, pois o Crack é muito poderoso, não se 
compara com a cocaína. Para ter noção o efeito da cocaína, começa em 
5 a 7 minutos e o Crack leva 5 a 6 segundos para dar onda. È muito 
mais potente. Você fica lá até fumar tudo. E você fuma até acabar o seu 
dinheiro. As vezes nem dá mais o efeito, mas você não consegue parar. 

2. Como você foi encaminhado para o tratamento? 
Eu fui me consultar com a psiquiatra do quartel e pedi ajuda. Ela não 
acreditou que eu era viciado. Ela me ajudou e me encaminhou para cá. 
Mas no quartel ninguém sabe que eu estou internado aqui e que eu sou 
dependente, pensam que eu estou de licença devido à depressão. 

3. Qual o seu objetivo no tratamento? 
Eu quero voltar a ter o controle da minha vida novamente. 

4. Me fale sobre o início do uso de drogas. 
Eu comecei a usar a cocaína por acaso. Antes disso, eu abusava do 
álcool. Eu havia emprestado uma quantia de dinheiro para uma pessoa. 
Eu fiquei sabendo que esta pessoa era envolvida com drogas e quando 
eu cobrei o dinheiro, ela pagou em cocaína. Foi assim que eu comecei a 
me envolver com as drogas ilícitas. O começo do uso do Crack, ocorreu 
quando eu conheci uma menina, que usava crack, aí ela me falou que a 
pedra era cinco reais, enquanto a cocaína era quinze reais, aí eu troquei 
de substância. 

5. Há conflitos no trabalho por causa do uso? Quais? 
Eu tenho 47 anos, sou 3° Sgt QE, nunca tive problemas no quartel, faço 
uso de cocaína há cerca de 20 anos.  Sempre foi um uso controlado, 
quando eu queria sair, para namorar, para curtir. Em 20 anos, a cocaína 
nunca me levou para o fundo do poço. Com o Crack foi diferente, em 
seis meses, eu já estava no fundo do poço. 

6. Me fale sobre a sua família. 
Eu tenho dois filhos. A minha filha está grávida e me disse que não 
conseguia dormir por minha causa. O meu filho também estava 
transtornado pela minha dependência. Eles não sabiam que eu era 
dependente de cocaína há vinte anos, só a minha esposa sabia disso, 
pois um dia ela me encontrou usando, pois como eu te disse, eu sempre 
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controlei bem a cocaína. Quando eu iniciei no Crack, eu ficava a 
madrugada toda usando, e chegava em casa amanhecendo. Um dia 
meu filho, foi atrás de mim e me viu entrando em uma casa próximo da 
boca de fumo, onde eu fumava as pedras. No momento em que ele 
bateu na porta, eu não tive coragem de abrir, ele esmurrou a porta e eu 
não abri. Quando eu voltei para casa de madrugada, ele me agrediu. 
Isso me marcou. 

7. Me fale sobre o cuidado prestado pela Enfermagem durante sua internação na Enfermaria 
de Tratamento da Compulsão. 

Eu não tenho o que reclamar. Eu só não concordo com as restrições de 
ligação para os familiares. Por exemplo eu tenho um outro 
relacionamento e minha esposa sabe. Aqui a equipe me proibiu de ligar 
para ela e os enfermeiro tomam conta disto. 

Paciente Z 

1. Me Fale sobre a decisão de controlar, diminuir ou parar de usar a substância? 
Eu preciso me tratar.Tenho consciência de sou adicto, sei que não tenho 
o poder para modificar isto. Senão vou acabar prejudicando a minha 
carreira. Comecei a refletir que eu sou o responsável pela minha 
recuperação. 

2. Como você foi encaminhado para o tratamento? 
Eu já fiquei internado em uma casa de reabilitação lá em Recife, os 
outros usuários olhavam para mim e falavam: Tu é PM? Eu ficava com 
receio deles. Não falava que sou militar. Aqui eu já sinto uma segurança. 
Eu sei que os caras que estão aqui se tratando, não cometeram nenhum 
crime. Por isso eu pedi para me internar no hospital do Exército.  

3. Qual o seu objetivo no tratamento? 
Agora eu acredito num poder superior, que é ativado por pensamentos 
bons. Como nos doze passos tem uma frase que diz que devemos ter 
humildade para aceitar a doença. 
O desejo também é importante para vencer a fraqueza que nos ronda 
sempre.O meu maior medo atualmente é me perder no prazer destas 
substâncias, por isso que eu te digo que para mim não adianta tentar a 
redução de danos como o pessoal da equipe falou na oficina. Se eu 
fumar maconha eu vou querer o crack, então eu não posso usar nada. 

4. Me fale sobre o início do uso de drogas. 
O meu comportamento quando era mais jovem me levou pra as drogas. 
Eu estava à procura de auto-afirmação. Queria ser o cara. Convivia com 
a juventude Brasiliense, que tem muita insatisfação e um pouco de 
intolerância. A gente tinha uma banda (banda THERION) e nessa época 
eu comecei a abusar muito da bebida.  
Aos dezenove anos me viciei em cigarro e cerveja. Morei em Brasília dos 
13 aos 21 anos. Foi na Amazônia, que eu comecei a consumir cocaína.  
Este problema, na verdade começa no início da vida com as feridas 
emocionais. È como uma porta aberta. Aí junta o temperamento da 
pessoa. Eu por exemplo, nasci com um temperamento difícil. Aí vem a 
droga e torna as coisas piores, pois se o cara tá triste a droga piora, se 
está mau intencionado a droga piora. Muitos crimes eu acredito que são 
cometidos por conta da droga. 

5. Há conflitos no trabalho por causa do uso? Quais? 
Existe sim. Eu fui muito punido no quartel, mas foi por causa de atraso.  
Mesmo que eu volte puro ninguém vai deixar eu desempenhar certas 
funções, perdeu a confiança entende? Eu senti que se eu não tivesse 
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vindo me tratar eu ia ser mandado embora do exército, pois eu já tinha 
muita punição por atraso. A droga pode não estar na minha ficha, mas os 
atrasos e as faltas geraram muitos transtornos com os meus superiores. 
As perdas sempre são maiores que o prazer.A descoberta de si mesmo, 
eu digo, no sentido de me conhecer melhor, foi a única coisa que eu tive 
de positivo nessa história. Eu entendi sentimentos e valores meus que 
eu desconhecia. A insanidade que me perturba também me assusta. Eu 
agora tenho uma necessidade de controle para o resto da vida. Foi o 
controle do meu pai na infância. O controle militar e agora o auto –
controle que eu estou tentando aprender. 

6. Me fale sobre a sua família. 
Eu acredito que meu pai me vampiriza, pois todo o tempo ele me instiga, 
eu tenho que ter muita tranquilidade. Na minha primeira internação, 
durante a reunião de família, ele sempre me culpava pela minha 
dependência. Eu nunca consegui manter um diálogo com o meu pai. 
Hoje em dia percebo que se eu evitar algumas pessoas que me 
vampirizam, aumentarei a minha reserva de energia e também me 
tornarei mais auto- suficiente. 

7. Me fale sobre o cuidado prestado pela Enfermagem durante sua internação na Enfermaria 
de Tratamento da Compulsão. 

A recuperação de um drogado é muito egoísta. A equipe de saúde pode 
até ajudar, principalmente com a empatia e com o comprometimento. Eu 
vejo que aqui alguns tem o dom para ensinar. Eu digo ensinar, pois a 
gente tem que aprender a viver sem a droga. 
 No fundo eu acho que esta doença é espiritual. Mas o tratamento ajuda. 
Eu fiz a terapia do espelho com a equipe de enfermagem e aprendi que 
eu tenho que achar no Outro o que eu procuro em mim, aí eu me sinto 
mais forte para lutar contra as drogas. Eu tenho feito isto. Como eu já 
estou na segunda internação eu consegui ajudar o paciente S., quando 
ele queria ir embora logo na primeira semana de internação. O cara já 
chegou recaído. Eu levei um pouco de serenidade para ele, naquele dia 
nem os enfermeiros conseguiram. 

Paciente T 

1. Me Fale sobre a decisão de controlar, diminuir ou parar de usar a substância? 
Eu já estou com muitos problemas em casa por causa das drogas, para 
piorar a minha enteada também é dependente. Aí eu falei para a minha 
esposa: não adianta eu me tratar sozinho, ou a C.H (enteada) se trata 
também, ou ela vai embora da nossa casa. A minha parte agora eu estou 
fazendo. 

2. Como você foi encaminhado para o tratamento? 
Pelo Projeto Phoenix, do Hospital da Vila Militar. 

3. Qual o seu objetivo no tratamento?  
Diminuir os meus problemas, não quero problema com a polícia do 
exército, pois eu moro na vila militar, não quero problema com a minha 
mulher, por conta das brigas com a minha enteada, e eu quero pagar o 
dinheiro que devo à minha mãe. Eu nas drogas não consigo me arrumar.  

4. Me fale sobre o início do uso de drogas.  
Eu comecei abusando do álcool com 22 anos, depois eu passei a 
consumir cocaína, mas só nos finais de semana. Quando eu fiquei 
endividado eu passei a usar o crack. O que me levou para o buraco foi o 
crack.  



 

136 

5. Há conflitos no trabalho por causa do uso? Quais?  
Eu trabalho no setor financeiro do quartel. Sou responsável pela 
documentação que chega e pelo contato com os fornecedores. Os 
fornecedores ligam para saber sobre as licitações e eu tenho que ter a 
paciência para explicar os procedimentos da liquidação das notas. Minha 
cabeça nem sempre está boa. 

6. Me fale sobre a sua família. 
Eu sempre tive problemas familiares. Minha mãe se casou aos catorze 
anos com um homem bem mais velho, que era casado. Ele mantinha as 
duas famílias. Minha mãe veio da roça, era uma moça muito bonita. Meu 
pai tinha uma boa situação financeira, mas não deu nem uma casa para 
minha mãe morar. Isso me revolta até hoje, pois minha mãe está 
passando dificuldades e eu não consigo ajudá-la. 
Hoje estou casado e também vivo um inferno em casa. Moro com a 
minha esposa, minha enteada que tem um filho de um ano que também 
está nesta casa. [...] A minha enteada me perturba demais. Ela também 
é dependente de drogas e depois de ficar usando a droga na rua, ela 
chega em casa daquele jeito. Para você ter noção a Polícia já foi umas 
cinco vezes na minha casa, pela baderna que ela faz. 

7. Me fale sobre o cuidado prestado pela Enfermagem durante sua internação na Enfermaria 
de Tratamento da Compulsão. 

Eu não gosto da forma como alguns sargentos falam comigo, já tem 
outro que te dão uma ideia, conversam, não é só aquela coisa: Toma aí 
o seu remédio.mas eu não tenho o que reclamar, não. 

Paciente R 

1. Me Fale sobre a decisão de controlar, diminuir ou parar de usar a substância? 
Retornei para me tratar agora.Tive problemas com a minha esposa e 
com a minha mãe. Nesta internação eu estou motivado para não ter 
recaída após a alta. 

2. Como você foi encaminhado para o tratamento?   
Já tive outra internação aqui, mas devido à problemas familiares, desisti 
de me tratar. Agora falei com o meu comandante pra voltar. 

3. Qual o seu objetivo no tratamento?  
Sou cabo da turma de 1983. “Voltei para continuar o tratamento”. 

4. Me fale sobre o início do uso de drogas.  
Comecei a usar crack em fevereiro de 2011 e não consegui mais parar 

5. Há conflitos no trabalho por causa do uso? Quais? 
Quando eu usei cocaína, eu vi um carro preto me perseguindo. Eu 
brincava com a minha alucinação, ficava em pânico. Eu não tinha 
residência fixa antes de me internar, morava em pousadas e 
perambulava pelas ruas.  

6. Me fale sobre a sua família. 
Minha mulher não pode vir aqui em Itatiaia, conversar com a equipe, pois 
ela trabalha em dois empregos lá na baixada do Rio de Janeiro. Ela me 
dá muito apoio. Minha mãe morreu há cinco anos e o meu pai eu não 
vejo desde os dez anos. 

7. Me fale sobre o cuidado prestado pela Enfermagem durante sua internação na Enfermaria 
de Tratamento da Compulsão. 
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Eu cheguei semana passada, mas estou sendo bem tratado. Na outra 
internação, tive problema, pois eu desobedeci o enfermeiro e permaneci 
com o celular escondido. 

10.3.2 Grupo de discussão com profissionais de saúde e usuários 

Enfermaria de Tratamento da Compulsão, Itatiaia, 9:00 horas,12 de 

novembro de 2012. Leitura de um texto de jornal, que versava sobre a redução de 

danos, a partir da utilização da maconha em estratégias de tratamento por 

substituição de drogas e posterior debate. 

Participaram os profissionais de saúde: 

 01 profissional psicóloga, com formação em psicopedagogia 

 05 Sargentos técnicos de enfermagem 

 Entrevistador: A pesquisadora 
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Seis usuários com o seguinte grau hierárquico: 

 01 cadete 

 01 subtenente 

 02 sargentos 

 01 taifeiro 

 01 soldado 

Eu nunca trabalhei com a escola redutora de danos na Instituição militar, 
porém acredito que a perspectiva deste paradigma deve ser discutido e 
ampliado para as instituições por possibilitar a afirmação das escolhas 
que regem a nossa vida. Flor de Lótus, Sargento técnico de 
enfermagem 

Trabalhando por vezes, como plantonista em enfermaria de compulsão, 
vejo no paciente, ao se internar, um semblante de derrotado como 
militar, como cidadão e, como chefe de família. Ele inicia o tratamento 
com esperanças em se livrar da compulsão, ansioso para saber o que 
temos a oferecer, ou se estaremos lhe oferecendo a segurança 
necessária quanto aos traficantes ou agiotas que o perseguem, outros já 
respondem a processos por delitos, tentando ver suas penas atenuadas, 
buscando refúgio em nossas instalações. Sem dúvidas suas vidas estão 
destroçadas pelas drogas! Os filhos já se cansaram de ver o pai chegar 
em casa “transtornado”, não dando a devida atenção, já não servindo de 
referencial para suas vidas, a agora ex esposa só quer dele a pensão 
pois também se cansou de dar “outra oportunidade” e não suporta mais 
o convívio. Girassol, Sargento técnico de enfermagem  

Inicio minha opinião sobre o uso abusivo de drogas, me recordando dos 
tempos em que os usuários eram tratados juntamente com os 
psiquiátricos. Lembro-me, por exemplo, de um médico que prescrevia 
cachaça ou whisque, em pequenas doses, para o alcoólatra, diluindo aos 
poucos para evitar a abstinência, eletroconvulsoterapia e outros métodos 
bastante agressivos e arcaicos, também de usuários ilustres, que numa 
fase mais aguda, eram internados na “Clínica de repouso” para não 
ficarem expostos na mídia ou dos usuários bem-nascidos, que fugiam 
pelo telhado da clínica em busca da cocaína no morro mais próximo. 
Cactos, Sargento Técnico de Enfermagem 

Devemos ter em mente que a mesma sociedade que “fabrica” a 
dependência tenta esconde-la, ignorando um problema que tem tomado 
proporções arrasadoras, destruindo famílias, gerando seres cada vez 
mais problemáticos, que não conseguem ao menos formar outra família. 
As forças armadas negavam a existência de problemas como esse em 
suas tropas, seguindo as mesmas tendências de toda sociedade 
moderna. 
No quartel as punições se acumularam a tal ponto que a internação se 
torna a última saída para manter a disciplina na tropa. Crisântemo, 
Sargento Técnico de Enfermagem 

Esse é o retrato da maioria dos usuários, que sob tamanha pressão, 
tenta jogar todas suas expectativas no tratamento e nos profissionais, 
como sua única saída. Chegam ao ponto de transferir as 
responsabilidades sobre tudo que acontece de errado, nas técnicas 
empregadas, no profissional, que mesmo reconhecidamente dedicado 
“falhou”, quando não quebrou uma regra estabelecida pela instituição, 
para atender a uma demanda sua, etc. Creio que este comportamento se 
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deve à tremenda culpa que carregam pelos atos cometidos a si e aos 
entes queridos, causando-lhes danos às vezes irreparáveis. Muitos se 
sentem sem forças para prosseguir, esperam que algo alheio às suas 
forças possa salvá-los, pois desistiram de si mesmos! 
Creio que, se temos meios para tratar o dependente químico, 
precisamos lançar mão destes, pois temos a obrigação, enquanto seres 
humanos, de oferecer tantas oportunidades quantas forem necessárias 
para restaurar a vida de um militar, cidadão, pai, esposo. Lírio, Sargento 
Técnico de Enfermagem 

Em alguns momentos, cheguei a falar com eles que a internação é um 
momento de reflexão, do qual podem aproveitar, sem a ação física das 
drogas, para rever alguns conceitos, e partir para o “plano B” de suas 
vidas, que cada novo dia tem o nome de oportunidade e precisa ser 
aproveitado. Muitos passam por diversas internações e não conseguem 
se livrar desse fantasma que os ronda. Ficam confortáveis quando em 
local seguro e não se responsabilizam por suas escolhas, assim tornam-
se totalmente suscetíveis ao encarar a vida lá fora. Por isso defendo a 
Redução de Danos. 
Necessitamos de um modelo compreensivo, quantas vezes eu ouvi de 
usuários que estavam aqui, que sabiam que iriam recair e não admitiam 
isso para os profissionais com medo do julgamento moral ou passar 
como um fraco. Tulipa, Psicóloga, com formação em psicopedagogia 

Eu quero voltar a ter controle dos meus atos e não ser mais escravizado 
pelo crack. Com a maconha eu ainda tinha controle dos meus atos. 
Quanto à lei de drogas, tem que ser preventiva. Eu acredito na 
prevenção, repressão nunca.  Violência gera violência. Quanto ao uso na 
terapia, acho que não cabe ao profissional de saúde, essa prática de 
apenas controlar o uso da maconha, ainda mais com a nossa lei, assim 
na verdade estamos incentivando o consumo de drogas. Usuário W 
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DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO QUE OS DADOS GERADOS NESTA PESQUISA 
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Assinatura do pesquisador responsável  



 

141 

11.2 ANEXO B – DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro que o uso e destinação do material e/ ou dados 

coletados só serão utilizados para fins científicos. 
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