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RESUMO 

 
 
O presente Trabalho Final de Curso tem como objeto a Política Nacional para os 
Usuários de Álcool e outras Drogas. Partimos dos avanços conquistados nas últimas 
três décadas, conseqüência do Movimento de Luta Antimanicomial, iniciado em 
1987, que proporcionou o surgimento da Lei 10.216/2001, a lei da Reforma 
Psiquiátrica, e a ascensão da lógica da Redução de Danos, aplicadas nos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS). O estudo aborda também os impactos sofridos 
pela referida Política, especialmente, a partir de 2016 com o avanço do 
neoconservadorismo no país, tendo como um dos seus principais aspectos a 
transformação da PLC n° 37 na Lei n° 13.840, sancionada em junho de 2019. A Lei 
resgata a Abstinência como caminho para o tratamento dos usuários de álcool e 
outras drogas e os hospitais psiquiátricos, como espaço privilegiado de 
"recuperação", transferindo dinheiro público para as comunidades terapêuticas 
religiosas, mudando as regras das internações involuntárias. O atual governo ainda 
tenta endurecer as leis referentes ao tráfico de drogas o que, comprovado 
historicamente em vários países, provoca o superencarceramento de pobres, negros 
e moradores da periferia. 

 
 
Palavras-Chave: Redução de Danos. Reforma Psiquiátrica. Neoconservadorismo.  

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

 
The purpose of this Final Course Work is the National Policy for Users of Alcohol and 
Other Drugs. We start with the advances made in the last three decades, a 
consequence of the Antimanicomial Struggle Movement, which began in 1987, which 
brought about the emergence of Law 10.216/2001, the Law on Psychiatric Reform 
and the Rise of Harm Reduction, and Centers of Psychosocial Attention (CAPS). The 
study also examines the impacts of this Policy, especially from 2016 onwards with 
the advancement of neoconservatism in the country, with one of its main aspects 
being the transformation of PLC no. 37 into Law No. 13,840, enacted in June 2019. 
The Law rescues Abstinence as a way to treat alcohol and other drug users and 
psychiatric hospitals as a privileged "recovery" space, transferring public money to 
religious therapeutic communities, changing the rules of involuntary hospitalizations. 
The current administration is still trying to tighten laws on drug trafficking, which has 
historically proven in several countries, provoking the over-immobilization of the poor, 
blacks and residents of the periphery. 
 
 
Keywords: Psychiatric Reform. Harm Reduction. Neoconservatism. 
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INTRODUÇÃO    

          O tema escolhido para este Trabalho Final de Curso, a Redução de Danos, 

permeia a minha vida profissional há muitos anos, sendo anterior ao ingresso, no 

ano de 2010, no curso de Serviço Social na Universidade Federal Fluminense. No 

trabalho com a dependência química destaco a experiência como monitor na APIC - 

PROGRAMA RESGATE (2002/2011),  programa similar ao CAPS (Centro de 

Atenção Psicossocial), que se utilizava da estratégia de Redução de Danos para o 

tratamento de adolescentes em uso, abuso e dependência de substâncias 

psicoativas. Na mesma função, na Associação São João da Cruz (2005/2006), com 

crianças e adolescentes internadas e na Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil 

(UAI), no ano de 2015, como Educador Social, com o mesmo perfil de usuários das 

instituições anteriores, “acolhidos” na instituição e com restrição de liberdade. 

           No Programa Resgate o usuário (a) que atingia a maioridade na instituição, 

que necessitava e pretendia continuar o tratamento, era encaminhado para o CAPS 

AD e acompanhado durante um período por um membro da equipe do programa 

com quem o mesmo mantinha um maior vínculo. Com isso, pude acompanhar os 

adolescentes mais próximos a mim, o que me possibilitou conhecer de perto a 

realidade do CAPS ADe aprofundar o relacionamento com os mesmos, mantendo o 

contato com alguns deles até a presente data. 

           O presente estudo tem como objetivo analisar a estratégia de Redução de 

Danos, adotada no país para o enfrentamento da dependência química. Por meio de 

uma revisão da literatura na Política do Brasil para os Usuários de Álcool e outras 

Drogas, analisaremos, sobretudo, as decisões políticas nesta área a partir da 

década de 1980, mais precisamente após o ano de 1987, com o advento da 

Luta/Movimento Antimanicomial, passando pela Reforma Psiquiátrica, lei n° 10.216 

de abril de 2001, e pelas Leis e Portarias voltadas para a política de drogas até os 

dias de hoje.  Apresentaremos os avanços, e também os retrocessos, nessa área 

em face à presença cada vez mais forte do “neoconservadorismo” em nosso País. 

          A Redução de Danos surge como consequência da Luta Antimanicomial, um 

processo que teve seu início em 1987, sendo seus primeiros passos identificados no 

CAPS da cidade de Santos (SP) em 1989, com usuários portadores de psicose ou 

neurose grave. 

           No entanto, essa estratégia só começa a alcançar os Usuários de Álcool e 

outras Drogas no final da década de 1990, onde a Redução de Danos passa a ser 
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utilizada como uma estratégia pela saúde pública no tratamento da dependência 

química. 

           Posteriormente, em 1992, no mesmo CAPS de Santos (SP), iniciou-se o 

tratamento sob a lógica de Redução de Danos com indivíduos infectados com o 

vírus HIV, possivelmente contaminados pelo uso de drogas injetáveis. 

          Nota-se que os usuários de drogas lícitas e ilícitas passaram muitos anos 

esquecidos pelas políticas públicas na área de saúde mental, pois, embora haja 

registros de algumas experiências anteriores, a política de Redução de Danos para 

os usuários de drogas só vem a ter uma maior amplitude no início do século XXI, se 

tornando a partir daí, de acordo com Lima, Tavares (2012, p. 14), “base e orientação 

ético-política da nova política”. 

           Desde o início de sua implementação no Brasil, a Redução de Danos 

assumiu uma postura contrária à política de “guerra às drogas”, que privilegiava a 

repressão e a punição de usuários de drogas ilícitas, assim como o tratamento 

voltado para a abstinência por meio da internação, incentivando o tratamento nos 

serviços substitutivos da saúde pública na área da dependência química, 

principalmente nos CAPS AD. 

          A Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool 

e outras Drogas, tem como marco a Portaria GM n° 816/2002, que instituiu o 

Programa Nacional de Atenção Comunitária integrada aos usuários de substâncias 

psicoativas, onde, de acordo com Lima (2005, p. 7), “foi prevista a implantação de 

250 Centros de Atenção Psicossocial Social de Álcool e outras Drogas pelo país, 

com o intuito de funcionarem sob a lógica de Redução de Danos e, 

consequentemente, reverter o tratamento até então voltado para a Abstinência por 

meio de internação desses usuários’. 

         A Redução de Danos que, de acordo com Barcellos (2018, p. 169), “reconhece 

cada usuário em suas singularidades, traçando com ele estratégias que estão 

voltadas, não para a abstinência como objetivo a ser alcançado, mas para a defesa 

da vida”  vem sendo ameaçada por expressões do neoconservadorismo 

denunciadas por estudiosos e profissionais que atuam na área, especialmente após 

o impeachment da presidente Dilma Rousseff ocorrido em junho de 2016,  

expressões estas visíveis nas Portarias n° 3.588 de 2017 e n° 679 de 2018, 

aprovadas  no governo de Michel Temer. Tais Portarias voltam a privilegiar a 
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internação de dependentes químicos, o que, no nosso entendimento, expressa um 

retrocesso no campo da saúde mental.  

           Para vários autores, entre eles Lima (2005) e Brites (2015), estas medidas 

“neoconservadoras” privilegiam a internação por meio de financiamento público de 

clínicas particulares e comunidades terapêuticas religiosas, com um custo que 

poderia ser revertido para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), como os CAPS 

AD e outros dispositivos do SUS ligados à saúde mental. 

           Para Brites (2015, p.40), tais investimentos, sobretudo em comunidades 

terapêuticas privadas e de cunho religioso no tratamento de dependentes químicos, 

“ferem ao mesmo tempo o caráter laico do Estado brasileiro e as diretrizes da atual 

legislação de saúde mental”, pois tal legislação tem o compromisso de manter e 

implementar dispositivos de caráter público, estatal e laico para atender os usuários 

da saúde mental. 

Vale ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro -- eleito com 57.749.847 (57 

milhões, 749 mil e 847 votos), 55,13% dos votos válidos -- durante a campanha já 

demonstrava uma visão conservadora com relação a temas diversos, defendendo 

claramente uma agenda de retrocesso de direitos, na qual constam propostas como 

a Escola sem Partido, a defesa de um Estado mínimo para a área social com o 

enxugamento dos serviços públicos por meio de amplas privatizações, inclusive de 

parte da Petrobras e da Caixa Econômica Federal, e a criminalização dos 

movimentos de esquerda. Além disso, toda a campanha foi permeada por 

declarações polêmicas direcionadas às mulheres, negros, comunidade LGBT e 

outros segmentos sociais historicamente discriminados. 

Tendo como base o assunto abordado nesta apresentação, o objetivo do 

presente projeto é identificar o quanto o neoconservadorismo tem influenciado a 

Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas e, 

consequentemente, a estratégia da Redução de Danos. 

Além disso, não poderíamos deixar de nos aprofundar, em um primeiro 

momento, no Movimento, na Luta Antimanicomial, onde se originaram as mudanças 

na saúde mental no Brasil e, posteriormente, na Política para os Usuários de Álcool 

e outras Drogas. 

Parte-se do pressuposto que a Redução de danos é uma estratégia que se 

encontra em construção, pois algumas de suas diretrizes ainda não foram 

implementadas ao longo de todos estes anos. Podemos citar, como exemplo, a 
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inclusão da Redução de Danos no tocante à promoção da saúde e sua prevenção 

no ensino formal (fundamental, médio e superior). E, também, na promoção de 

estratégias de divulgação e de elaboração de material educativo, com a finalidade 

de sensibilizar e propor a discussão com a sociedade, através das diferentes 

mídias.(BRASIL, 2014). 

             A despeito do reconhecimento da importância da Redução de Danos, 

existem ainda problemas mais graves a nível nacional no que se refere à aplicação 

das diretrizes, como apontam Lima et al(2015, p. 30), “a deficiência, ou até mesmo a 

ausência, de redes de promoção à saúde que incorporam diversos serviços de 

diferentes políticas sociais (como saúde, educação, cultura, etc.), com foco nos 

usuários de drogas, pode ser apontada como um desafio para o cuidado”. 

             Percebe-se que a Política para os Usuários de Drogas no Brasil obteve 

muitos avanços mas, no entanto, passou a ser alvo de retrocessos com o 

crescimento de ideias “neoconservadoras” já no governo de Michel Temer, voltadas 

para o tratamento que tem como meta principal a Abstinência. 

             A eleição do presidente Jair Bolsonaro, com uma campanha baseada no 

“moralismo” e em ideias conservadoras, replicadas na voz de seus eleitores, 

ministros e colaboradores mais próximos, inclusive no discurso dos que terão a 

responsabilidade de cuidar da política supracitada, reforça este posicionamento. 

            Neste sentido, a relevância desta pesquisa consiste em realçar as ameaças 

sofridas pela política de Redução de Danos como uma Política Nacional de 

enfrentamento à dependência química, frente ao avanço de setores mais 

conservadores da sociedade, que defendem a abstinência como o único recurso 

viável para o enfrentamento da doença. 

             Neste estudo serão analisados textos em que os autores estejam alinhados 

com o Projeto Ético-Político do Serviço Social, e priorizem a crítica ao 

conservadorismo ainda existente com relação ao uso, ao abuso e à dependência 

química e reforcem valores como a liberdade e os direitos humanos e, 

consequentemente, posicionem-se em defesa da estratégia de redução de danos. 

Haverá, também, uma análise documental que considera a relevância das leis e 

portarias ligadas ao tema, e as suas alterações realizadas entre o ano de 1988 e 

junho de 2019. 
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1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE ATENÇÃO AOS 

USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO BRASIL E A LÓGICA DA 

REDUÇÃO DE DANOS. 

 

             Neste Trabalho de Conclusão de Curso trataremos da importância da 

Redução de Danos como uma alternativa importante à Abstinência, sobretudo da 

tentativa de alcançá-la por meio da internação em detrimento da liberdade. Para 

tanto, torna-se imprescindível buscarmos, no presente trabalho, uma análise 

aprofundada do surgimento da Luta Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica, que 

possibilitaram o nascimento da Redução de Danos. Analisaremos, também, o 

neoconservadorismo presente na atualidade, que se apresenta como uma grande 

ameaça à Redução de Danos. 

 

1.1 A Reforma Psiquiátrica e a Política brasileira de Atenção Integral a 

Usuários de Álcool e outras Drogas 

As abordagens iniciais sobre a questão do uso de drogas no Brasil têm 

origem na década de 1920. Com foco na justiça e na segurança pública, delegam ao 

usuário de drogas um lugar de criminoso e imoral. “Essa postura, considerada 

proibicionista, foi embasada em um posicionamento de ‘guerra às drogas’, cujo 

objetivo era a abstinência de drogas ilícitas e seu consequente expurgo da 

sociedade.” (MOTA e RONZANI, 2013 apud BARCELLOS, 2018, p. 162) 

             De acordo com Fiore (2018, p. 47), “o paradigma proibicionista baseou-se 

em dois pressupostos lógicos:” 

 

O uso de determinadas substâncias é intrinsecamente danoso para o 
indivíduo e para a sociedade e, portanto, o Estado tem mandato 
jurídico para impedi-lo; 
Estabelecido o impedimento jurídico do consumo, a melhor forma de 
evitá-lo é perseguir criminalmente produtores, distribuidores e, sob 
algumas especificidades, consumidores dessas substâncias (FIORE, 
2018, p. 47) 

 

 A partir de meados de 1940, este proibicionismo adotado pelo governo 

brasileiro foi influenciado, entre outros aspectos, por deliberações e acordos 

realizados em convenções e conferências internacionais, especialmente da 

Organização das Nações Unidas - ONU (BARCELLOS, 2018, p. 162). 
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“A partir de 1970, a legislação brasileira sobre o tema também passa a ser 

influenciada pelo saber médico, mais especificamente da psiquiatria”. Com isso, “o 

discurso médico surge como forma de respaldo técnico”, o que fez com que o 

indivíduo já considerado criminoso fosse rotulado de doente. Para o autor, “esse 

aspecto vem a legitimar uma intervenção direta na liberdade de escolha do 

indivíduo” e reforçaria a exclusão dos usuários de drogas lícitas e ilícitas” 

(MACHADO e MIRANDA, 2007 apud BARCELLOS,  2018, p. 162). 

A exclusão imposta aos usuários de drogas nas décadas de 1970 e 1980, a 

que se refere Barcellos, evidencia-se na utilização de hospitais psiquiátricos ou 

prisões como forma de afastar os usuários de drogas do convívio social, onde 

“passam a considerar os hospitais psiquiátricos como locus prioritário para o 

‘tratamento’ e a recuperação, com enfoque na ‘salvação’ e na punição desses 

usuários” (MACHADO e MIRANDA, 2007 apud BARCELLOS,2018, p. 163). 

De acordo com Barcellos (2018), nesse cenário observa-se que as ações de 

saúde pública perdem espaço para as ações de repressão à oferta e demanda de 

drogas. 

A criação de estabelecimentos especializados para o tratamento de 
usuários de drogas na rede pública de saúde não aparece como 
prioridade dentro das leis da época. Isso é constatado na Lei n° 
6.368, de 1976, a primeira lei brasileira que aborda a questão do 
tratamento de usuários de drogas, mas que postula que Estados e 
Municípios deverão contar quando “necessário e possível”, com 
serviços específicos para o tratamento do usuário de substância 
psicoativa (BARCELLOS, 2018, p. 163) 

 

Apesar da predominância do proibicionismo não houve diminuição da 

produção, do comércio e muito menos do consumo de drogas ilícitas, como veremos 

mais a frente neste Trabalho de Conclusão de Curso. E o tratamento destinado aos 

indivíduos considerados “loucos” nas décadas de 1960 e 1970, entre eles os 

usuários de álcool e outras drogas, manteve-se “hegemonicamente manicomial”. 

(ROBAINA, 2018, p. 47). O tratamento destinado aos usuários de drogas começa a 

ter uma nova visão a partir do Movimento de Luta Antimanicomial. 

De acordo com a autora, a Reforma Psiquiátrica foi inspirada no “movimento 

paradigmático do médico italiano Franco Basaglia, que instaura uma nova etapa na 

história da loucura”. 
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Médico e ex- preso político, Basaglia entende que a prática 
psiquiátrica estácentrada antes no exercício da autoridade do que 
numa base científica. 
E é esta autoridade que Basaglia propõe democratizar (no sentido de 
diluir) entre os diversos atores sociais, como forma de reversão do 
aniquilamento que a hospitalização produz no doente mental. A 
psiquiatria democrática proposta por ele defende a superação do 
manicômio enquanto lócus privilegiado do paradigma psiquiátrico, 
num processo denominado de desinstitucionalização, sendo 
substituído por serviços diversificados e de base comunitária 
(ROBAINA, 2018, p. 46). 

 

          Esta desinstitucionalização não se refere somente à exclusão dos sofredores 

de problemas psíquicos da sociedade por meio de internação, trata-se de algo muito 

mais complexo, pois implementa uma nova ideia de relação entre os técnicos e os 

usuários da saúde mental, uma relação mais próxima e humanizada onde o saber 

médico psiquiátrico passa, ou melhor, tem o intuito de passar a ser dividido com 

outros saberes de uma equipe interprofissional.  

 

Por isso o nosso discurso anti-institucional, antipsiquiátrico (isto é, 
antiespecialístico), não pode restringir-se ao terreno específico de 
nosso campo de ação. O questionamento do sistema institucional 
transcende a esfera psiquiátrica e atinge as estruturas sociais que os 
sustentam, levando- nos a uma crítica da neutralidade científica que 
atua como sustentáculo dos valores dominantes para depois tornar-
se crítica e ação política (BASAGLIA, 1985, p. 9; apud ROBAINA, 
2018, p. 46). 

 

Para Passos e Moreira (2018, p.25), a Luta Antimanicomial“ teve no encontro 

de Bauru (SP), realizado em 1987, um marco ético e político. Ao final da jornada, foi 

proposta a superação do capital, considerado responsável pela desigualdade social 

e da reprodução da mesma, pela opressão das populações mais vulneráveis, entre 

as quais se encontra a população que sofre com algum tipo de doença psíquica.  

          Os autores destacam o lema “por uma sociedade sem Manicômios”, elaborado 

de uma forma coletiva entre os participantes que ainda hoje representam a 

Luta/Movimento Antimanicomial, e “não traz consigo uma mera proposta de reforma 

assistencial em saúde mental, ele expressa em sua natureza um projeto societário 

de transformação”, abrangendo as “lutas contra as desigualdades de classe, 

etnia/raça, gênero e a favor da superação da propriedade privada.” (PASSOS e 
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MOREIRA, 2018, p.25). Ao apresentarem um trecho da Carta/Manifesto de Bauru, 

os autores explicitam o direcionamento da luta apresentada no Encontro de Bauru: 

 

Nossa atitude marca uma ruptura. Ao recusarmos o papel de agente 
da exclusão e da violência institucionalizadas, que desrespeitam os 
mínimos direitos da pessoa humana, inauguramos um novo 
compromisso. Temos claro que não basta racionalizar e modernizar 
os serviços nos quais trabalhamos. O Estado que gerencia tais 
serviços é o mesmo que impõe e sustenta os mecanismos de 
exploração e de produção social da loucura e da violência. O 
compromisso estabelecido pela Luta Antimanicomial impõe uma 
aliança com o movimento popular e a classe trabalhadora 
organizada. O manicômio é expressão de uma estrutura, presente 
nos diversos mecanismos de opressão desse tipo de sociedade.  A 
opressão das fábricas, nas instituições de adolescentes, nos 
cárceres, a discriminação contra negros homossexuais, índios, 
mulheres (CARTA DE BAURU, 1987, grifo das autoras). 

 

           Passos e Moreira (2018, p.25), assim como Robaina, também tratam a 

influência da experiência italiana na realidade brasileira como de extrema 

importância, com destaque para “o pensamento basagliano e suas perspectivas 

teóricas, marxistas e fenomenológicas.” 

A partir de 1988, “a concepção dos problemas associados ao uso de drogas 

no discurso político mostra-se mais ampliada, passando a ser encarada também 

como uma questão de saúde pública.” (GARCIA, 2008 apud BARCELLOS, 2018, p. 

163). Segundo Barcellos (2018, p. 164), após a realização da XX Assembléia Geral 

Especial das Nações Unidas, o País começa a construir uma política nacional 

voltada para a demanda e a oferta de drogas. Com isso o Conselho Federal de 

Entorpecentes (CONFEN) passa a ser intitulado Conselho Nacional Antidrogas 

(CONAD), e cria-se a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), pela Medida 

Provisória n° 1.669 e pelo Decreto n° 2632, de 19 de junho de 1988. Surgem, neste 

período, os centros de tratamento, pesquisa e prevenção na área do uso abusivo de 

drogas, vinculados às Universidades Federais, e a estratégia de Redução de Danos 

começa a ter mais visibilidade no Brasil. 

Barcellos aponta que a criação e as ações do Conselho Federal de 

Entorpecentes (CONFEN) nos anos de 1980 e 1990, 

 

para além da repressão  ao uso e tráfico de drogas, contribuem para 
o fortalecimento das práticas de atenção e para a constituição de 
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uma malha de serviços para os usuários. De acordo com Brites, 
como tendência histórica, podemos afirmar que o debate crítico 
sobre a Política de Drogas no Brasil é bastante recente, pois que 
herdeiro da conjugação de forças progressistas que se articularam 
no processo de redemocratização da sociedade brasileira nos anos 
de 1980 e que contribuíram para os embates das reformas sanitária 
e psiquiátrica. Essa herança progressista no campo da saúde, no 
entanto não irriga de forma imediata e direta o debate sobre a 
Política de drogas (BRITES, 2015 apud BARCELLOS2018, p. 164). 

 

           De acordo com Robaina um fato extremamente importante, no que tange ao 

tratamento de indivíduos com algum tipo de transtorno mental, foi a iniciativa da 

prefeitura de Santos (SP) em 1989 que, após a intervenção em uma clínica 

psiquiátrica privada, criou “uma rede de atenção substitutiva ao modelo manicomial, 

onde a experiência bem sucedida acabou se tornando parte da política nacional de 

saúde mental, surgindo a partir deste momento os NAPS (Núcleo de Atenção 

Psicossocial). Com isso, “o processo de reforma deu margem à proliferação de 

inúmeras experiências exitosas no campo da desinstitucionalização, formando um 

cenário rico e inovador para a saúde mental”. (ROBAINA, 2018, p.48). 

Além da influência de Basaglia, a autora também destaca a importância do 

debate proporcionado pelo Projeto de Lei 3657/89, conhecido posteriormente como 

Lei Paulo Delgado, deputado federal pelo PT de Minas Gerais, como um marco da 

criação do Movimento de Luta Antimanicomial. O projeto “propunha a extinção 

progressiva dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por serviços substitutivos 

de base comunitária”.  

Com o fortalecimento do Movimento de Luta Antimanicomial, o Ministério da 

Saúde convidou alguns líderes do Movimento para ocupar alguns cargos na pasta. 

Apesar deste fato ter desagradado vários integrantes da luta, foi extremamente 

importante para dar um novo rumo para à Reforma. Robaina (2018, p. 48) “destaca a 

redefinição do financiamento público, que permitiu a constituição de uma nova rede 

de assistência” voltada para os serviços que até pouco tempo eram conhecidos 

como substitutivos, deslocando o financiamento público do setor privado (Hospitais 

psiquiátricos) para a nova rede. A autora, na mesma página, frisa que uma das 

particularidades da Luta Antimanicomial foi sempre caminhar conjuntamente com a 

luta contra as privatizações. 

Entre as demandas não atendidas, se encontram aquelas relativas aos 

Usuários de Álcool e outras Drogas, que ficaram anos excluídos destes dispositivos 
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substitutivos. Outro agravante, “se refere à rede complementar que, ao longo dos 

últimos anos, ainda se encontra com a dificuldade de inserir os usuários da saúde 

mental nos hospitais gerais, conta com poucas moradias terapêuticas, e ainda sofre 

com a escassez de centros de convivência e de consultórios de rua, além da falta de 

políticas de geração de renda direcionada para estes usuários”. Por fim, a autora 

destaca a enorme demanda de sofredores de algum tipo de doença mental 

necessitando de tratamento, para um número reduzido de CAPS, “implicando na sua 

convivência com o manicômio” (ROBAINA, 2018, p. 49). 

Robaina (2018, p. 49) acrescenta que “com este perfil a rede mostra-se 

insuficiente para cumprir o papel desempenhado pela experiência de Santos (SP) e, 

menos ainda para o modelo preconizado por Basaglia”. 

Embora mudanças no modelo de tratamento de indivíduos portadores de 

algum tipo de sofrimento psíquico, tenha se iniciado no fim da década de 1980 nos 

Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), a Lei n° 10.216, conhecida como Lei da 

Reforma Psiquiátrica, só foi sancionada em 2001.  

De acordo com Gallassi (2018, p. 64), esta lei passa a priorizar o tratamento 

em liberdade, fora dos hospitais psiquiátricos e em serviços de base comunitária – 

com destaque para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Com mecanismos 

claros para a progressiva extinção dos manicômios, a lei deu um novo ritmo à 

Reforma Psiquiátrica. 

Para Barcellos, só a partir do ano de 1988, “o Brasil começa a construir uma 

nova política nacional específica sobre o tema da redução da demanda e da oferta 

de drogas”, fato ocorrido após XX Assembléia Geral Especial das Nações Unidas, 

onde o assunto foi amplamente discutido “e os princípios diretivos para a redução da 

demanda de drogas aderidos pelo Brasil”. Com isto, a primeira medida do governo 

foi transformar o Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) em Conselho 

Nacional Antidrogas (CONAD) e posteriormente, através da Medida Provisória n° 

1.669 e pelo Decreto n° 2.632, de 19 de junho de 1998, foi criada a Secretaria 

Nacional Antidrogas (SENAD), ligada diretamente à casa Militar da Presidência da 

República (BARCELLOS, 2018, p. 164). 

E, de acordo com o autor, coube à SENAD a coordenação da Política 

Nacional Antidrogas, “por meio da articulação entre a Sociedade e Governo.” E com 

o status de Secretaria Executiva do Conselho Nacional Antidrogas, coube à SENAD 

também mobilizar os atores envolvidos com o tema, com a finalidade de criar a 
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política brasileira”. Com isto, após muitas discussões, surge em 26 de agosto de 

2002, por meio do Decreto Presidencial n° 4.345, a Política Nacional Antidrogas - 

PNAD. 

No entanto, no entendimento de Lima (2005, p.7), a “atual política pública da 

saúde intitulada A Política do Ministério da Saúde para a Atenção a Usuários de 

Álcool e outras Drogas, apresentou seus primeiros marcos institucionais no ano de 

2002”. 

Atendendo às determinações da Lei n° 10.216, a lei da Reforma Psiquiátrica, 

o primeiro marco institucional de acordo com a autora, foi a Portaria GM n° 816 de 

30 de abril de 2002. 

A referida portaria instituiu o Programa Nacional de Atenção 
Comunitária integrada aos usuários de àlcool e outras drogas, a 
partir do qual “foi previsto a implantação de 250 Centros de Atenção 
Psicossocial para usuários de Álcool e outas Drogas”, com o 
propósito de funcionarem sob a estratégia de Redução de Danos, 
buscando a reversão do tratamento voltado para a 
abstinência/internação (LIMA, 2005, p. 7). 

 

Segundo o Ministério da Saúde, a implantação foi dividida em duas etapas.  

A primeira entre os anos de 2002/2003, prevê a implementação de 
120 CAPS ad (álcool e drogas) distribuídos em capitais e municípios 
com população igual ou superior a 200 mil habitantes e a segunda 
etapa no ano de 2004, prevê mais 130 CAPS ad, sendo 80 
distribuídos estrategicamente na proporção 1 CAPS para cada 500 
mil habitantes, em grandes regiões metropolitanas, além de 50 CAPS 
em cidades com menos de 200 mil habitantes.” ( BRASIL, 2002). 

 

         No entendimento de Robaina (2018),  

 

o avanço do neoliberalismo com os dois mandatos de Fernando 
Henrique Cardoso, e não confrontados pelos governos do Partido 
dos trabalhadores (PT), produziu um rebatimento paradoxal no 
campo da saúde mental. 
Se por um lado a desospitalização (face concreta do paradigma da 
desinstitucionalização) promove interesse por parte do Estado 
burguês na perspectiva de diminuição de custos e, portanto, pode ser 
utilizada como interpelação para a intensificação da construção de 
dispositivos substitutivos, isto não ocorreu de forma imune ao 
receituário neoliberal. 
Este atravessamento impactou a atenção em saúde mental na 
modelagem que assumiu a Política de Saúde Mental, tendo o Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS) como eixo da assistência, porém 
com ação focal acolhendo os usuários acometidos por psicose ou 
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neurose grave, ficando as demais demandas em saúde mental à 
mercê do mercado ou da filantropia (ROBAINA, 2018, p. 49). 

 

          Para Barcellos no início do governo de Luís Inácio Lula da Silva, em 2003, 

surge a necessidade de construção de uma nova Agenda Nacional capaz de 

contemplar três pontos principais. 

 

São eles: a integração das políticas públicas setoriais com a Política 
Nacional Antidrogas, visando ampliar o alcance das ações; a 
descentralização das mesmas em nível municipal, permitindo a 
condução local das atividades de redução de demanda, devidamente 
adaptadas à realidade que cada município apresenta; e o 
estreitamento das relações com a sociedade e com a comunidade 
científica (BARCELLOS, 2018, p.164). 

 

          Percebe-se, neste momento, uma maior abertura para o diálogo com a 

sociedade e, mais especificamente, com os estudiosos dessa área, o que 

possibilitou “a atualização da Política no ano de 2004, por meio do Seminário 

Internacional de Políticas Públicas sobre Drogas, da realização de seis Fóruns 

Regionais e um Fórum Nacional sobre Drogas”.  

Segundo Barcellos, estes eventos contaram com uma grande participação 

popular que, somada aos dados epidemiológicos, contribuiu para o realinhamento da 

política, a qual passou a ser denominada de Política Nacional sobre Drogas. 

 

Como resultado o prefixo “anti” da Política Nacional Antidrogas foi 

substituído pelo termo “sobre”, já de acordo com as tendências 

internacionais, com o posicionamento do governo e com a nova 

demanda popular manifestada ao longo do processo de 

realinhamento da política (BARCELLOS, 2018. P. 165). 

 

Estudiosos como Barcellos (2018), entendem que este processo gerou 

conquistas significativas para o campo da saúde mental.  

Em 2006, com a aprovação da Lei n° 11. 343, que criou o Sistema Nacional 

de Políticas sobre Drogas (SISNAD), foram revogadas as Leis n° 6368/1976 e n° 10. 

409/2006. Passou-se então a reconhecer a diferença entre a figura do traficante e a 

do usuário. 

           No entanto, Barcellos adverte que apesar da lei, por meio do artigo n° 28, 

prever despenalização do usuário, em seu artigo n° 33 aumenta a pena mínima por 
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tráfico, o que é apontado como causa para o “superencarceramento brasileiro” 

(BARCELLOS, 2018, p.171). 

Considerando que a história é constituída de avanços e retrocessos, em 

dezembro de 2011, a Portaria GM/MS n° 3.088 cria a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), o que demonstra um avanço significativo no campo da saúde mental. 

A RAPS surge tendo como diretrizes: o respeito pelos direitos humanos; a 

promoção da equidade e o reconhecimento dos determinantes sociais da saúde; o 

combate aos preconceitos e estigmas que historicamente acompanham a 

dependência química; procurando garantir o acesso com qualidade ao cuidado 

integral com assistência multiprofissional e dentro da lógica interdisciplinar. Além 

disso, a rede pretende, a partir destas diretrizes, fortalecer dispositivos da Redução 

de Danos, ampliar a participação dos usuários de drogas e seus familiares e, 

principalmente, articular todos os seus serviços com a intenção de melhor atender os 

que dela necessitam (BRASIL, 2011). 

Em seguida, a Portaria GM/MS n° 130 de 26 de janeiro de 2012, cria o CAPS 

AD III que, para Barcellos (2018), constitui-se em um dos dispositivos mais 

importantes da política para os usuários de álcool e outras drogas baseada na 

Redução de Danos. Com até doze leitos para o acolhimento dos Usuários por até 15 

dias, podendo ser um pouco estendida, de acordo com a avaliação da equipe 

multidisciplinar, esse dispositivo permite o acolhimento do usuário em crise, 

proporcionando ao mesmo, assim que se recupere, retornar ao tratamento no 

dispositivo, sem a necessidade de uma internação. 

Também no ano de 2012, mais precisamente em 31 de janeiro, a Portaria GM 

n° 148 regulamenta os Serviços Hospitalares de Referência (SHR), já previsto na 

RAPS, em regime integral, ou seja, 24 horas por dia.  

A Portaria GM n°148, “define as normas de funcionamento e habilitação do 

Serviço Hospitalar de Referência” e em seu artigo 3°, inciso I, prevê “internações de 

curta duração, até a estabilidade clínica do usuário, respeitando as especificidades 

de cada caso.” (BRASIL, 2012). 

No entanto, Barcellos (2018) salienta “que o governo golpista de Michel 

Temer (2016-2018)” retrocedeu ao apresentar uma proposta de seu ministro de 

Desenvolvimento Social, Osmar Terra, ao Conselho Nacional de Políticas sobre 

Drogas (CONAD). A proposta do Ministro, conhecido como um crítico ferrenho da 

Redução de Danos, endurece as diretrizes destinadas ao uso de drogas no país e 
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prevê o “tratamento” voltado para a Abstinência (BARCELLOS, 2018, p.175). 

Tal proposta foi alvo de críticas na Revista Praxis n° 100, de março/abril de 

2018. Na matéria intitulada “A resistência do Serviço Social na Saúde Mental”, a 

revista chama à atenção para um possível desmonte na política pública de saúde 

mental, sobretudo, àquela referente ao uso de álcool e outras drogas. Na matéria, as 

assistentes sociais Priscila Borelli do CAPS AD III, Antônio Carlos Mussum 

(Jacarepaguá- RJ) e Andressa Ferreira da UA (Unidade de Acolhimento Adulto) 

Metamorfose Ambulante (Olaria-RJ), trazem a preocupação com as Portarias n° 

3.2017 e n° 679 de 2018, sancionadas por Temer. A primeira prevê a internação de 

“curta duração”, por até 90 dias, em hospitais psiquiátricos especializados dos 

usuários da saúde mental e a segunda habilita e destina verba para a Santa Casa 

de Misericórdia de Barretos (SP) com a finalidade de funcionar como um Serviço 

hospitalar de Referência para os usuários de álcool e outras drogas. 

Vale ressaltar que, de acordo com a Portaria n° 148 de 2012, que define as 

normas de funcionamento do Serviço Hospitalar de Referência: “o serviço deve ser 

oferecido preferencialmente em Hospitais Gerais e Públicos, podendo ser 

implantados também em Hospitais Filantrópicos, em consonância com o CAPS AD 

da região onde foi implantado, mas com internações curtas, até a estabilização 

clínica do usuário”.  

          A crítica da revista PRAXIS n° 100 está relacionada à transferência de 

recursos do SUS, prevista na Portaria n° 679 de 2018, para uma entidade 

filantrópica, no caso um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte 

e seis reais e quarenta centavos (R$ 1.346.426,40), para a Santa Casa de 

Misericórdia de Barretos (São Paulo), estado com uma imensa quantidade de 

Hospitais Públicos de qualidade. 

         Outro fato relevante tratado na matéria foi o investimento de R$ 240 milhões 

em Comunidades Terapêuticas e R$ 31 milhões nos serviços substitutivos, no 

governo de Michel Temer, fato que configura “um desmonte por meio da priorização 

de investimentos em serviços privados, que não tem o perfil do cuidado em saúde e 

de fortalecimento do SUS.” (PRAXIS, v.9, n. 100, 2018). 

        Recentemente o governo de Jair Bolsonaro, por meio da Nota Técnica n° 

11/2019 do Ministério da Saúde, de 04 de fevereiro de 2019, realizou algumas 

mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política 

Nacional sobre Drogas, onde as principais medidas são a proibição do fechamento 
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de hospitais psiquiátricos que, para o atual governo, “hoje sofre uma cobertura 

deficitária” e a inclusão dos mesmos e das Comunidades Terapêuticas na Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS). Além disto, os serviços substitutivos passam a ser 

tratados como complementares, sendo todos considerados de igual importância. 

(BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, 2019). 

          Nota-se que ao longo desses anos, com todos os problemas, os governos de 

Luís Inácio Lula da Silva e o de Dilma Rousseff acumularam significativos avanços 

na política voltada para usuários de álcool e outras drogas, mesmo sofrendo com as 

pressões neoconservadoras e uma agenda econômica neoliberal. 

 

1.2 A Redução de Danos 

          De acordo com Ferreira (2018), a Redução de Danos no Brasil teve sua 

primeira experiência em 1989, na cidade de Santos (SP), em ações de troca de 

seringas para os usuários de drogas injetáveis com a finalidade, a princípio, de 

prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Essa atitude foi considerada 

transgressora ao ponto em que os profissionais que participaram dessa experiência 

terem respondido a inquéritos judiciais.  

         A partir de 1994, por meio do Programa Nacional DST/AIDS (PN-DST/Aids), a 

lógica da Redução de Danos foi adotada pelo Ministério da Saúde (MS) como 

estratégia oficial para a prevenção e o controle de DST/AIDS entre usuários de 

drogas injetáveis.  

         E, com a implantação da Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e 

outras Drogas (2003) pelo Ministério da Saúde, propõe-se uma ampliação da 

Redução de Danos no Brasil, que passa a ser utilizada como um método “clínico-

político” nos CAPS AD. (FERREIRA, 2018, p.72-73). 

        Diante do exposto, é possível afirmar que, depois de vários anos sendo 

utilizada com sucesso na prevenção e no tratamento de usuários de drogas 

injetáveis, a Redução de Danos passa a ser adotada como um método pelo 

Ministério da Saúde para o tratamento dos usuários de álcool e outras drogas no 

Brasil. 

Com o advento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), em 2011, “a Redução de 

Danos passa a ser inserida também como importante diretriz orientadora para a 

articulação dos equipamentos dessa rede”, assim como: CAPS AD, equipes de 
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saúde da família, hospitais gerais, consultórios de rua, entre outros – na atenção aos 

usuários de drogas.” (SOUZA, 2013 apud FERREIRA, 2018 p. 73). 

         Segundo o Ministério da Justiça e Segurança pública (2014), a Redução de 

danos é composta pelas seguintes diretrizes: 

 

Reconhecer a estratégia de redução de danos como medida de 
intervenção preventiva, assistencial, de promoção da saúde e dos 
direitos humanos; garantir o apoio à implementação, divulgação e 
acompanhamento das iniciativas e estratégias de redução de danos 
desenvolvidas pelas organizações governamentais e não-
governamentais, assegurando todos os tipos de recursos 
necessários, em consonância com as políticas públicas de saúde; 
orientar e estabelecer, com embasamento científico, intervenções e 
ações de redução de danos, considerando a qualidade de vida, o 
bem estar individual e comunitário, as características locais, o 
contexto de vulnerabilidade e o risco social; garantir, promover e 
destinar recursos para o treinamento, capacitação e supervisão 
técnica de trabalhadores e profissionais para atuar na área; viabilizar 
o reconhecimento e a regulamentação do agente redutor de danos 
como profissional e/ou trabalhador da saúde, garantindo sua 
capacitação e supervisão técnica; estimular a formação de 
multiplicadores em atividades relacionadas à redução de danos, 
visando um maior envolvimento da comunidade com essa estratégia; 
incluir a redução de danos na abordagem da promoção da saúde e 
prevenção, no ensino formal (fundamental, médio e superior). 
Promover estratégias de divulgação, elaboração de material 
educativo, sensibilizando e propondo a discussão com a sociedade 
sobre o tema por meio de trabalho com as diferentes mídias; apoiar e 
divulgar as pesquisas científicas submetidas e aprovadas por comitê 
de ética, realizadas na área de redução de danos para o 
aprimoramento e a adequação da política e de suas estratégias; 
promover a discussão de forma participativa e subsidiar 
tecnicamente a elaboração de eventuais mudanças nas legislações, 
nas três esferas de governo, por meio dos dados e resultados da 
redução de danos; assegurar às crianças e adolescentes o direito à 
saúde e o acesso às estratégias de redução de danos, conforme 
preconiza o Sistema de Garantia de Direitos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA- Lei 8.069/1990); comprometer os governos 
Federal, estaduais e municipais com o financiamento, a formulação, 
implementação e avaliação de programas e de ações de redução de 
danos sociais e à saúde, considerando as peculiaridades locais e 
regionais; promover e implementar  a integração da ações de 
redução de danos com outros programas de saúde pública; 
implementar políticas públicas de geração de trabalho e renda como 
elementos redutores de danos sociais; diminuir o impacto dos 
problemas socioeconômicos, culturais e dos agravos à saúde 
associados ao uso de álcool e outras drogas; estabelecer estratégias 
de redução de danos voltadas para minimizar as consequências do 
uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, bem como de outras 
substâncias (BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
2014). 
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         Embora haja o reconhecimento da importância da Redução de Danos para o 

trabalho com usuários de álcool e outras drogas, o debate acerca desta 

lógica/método se mostra insuficiente por parte dos governos federais, estaduais e 

municipais o que provoca uma desarticulação dos programas de Redução de Danos 

existentes no Brasil ao longo das últimas décadas. (Andrade, 2011 apudLIMA et al. 

2015). 

         Várias das diretrizes da RD não foram implementadas e, para Lima et al.  

(2015, p.30), “a deficiência, ou até mesmo a ausência de redes de promoção à 

saúde que incorporem diversos serviços de diferentes políticas sociais (como saúde, 

educação, cultura, etc.) com foco nos usuários de drogas, pode ser apontada como 

um desafio para o cuidado”.  A Redução de Danos, com o seu método de 

tratamento, se coloca como uma alternativa para o usuário abusivo de drogas ao 

modelo hospitalocêntrico e estigmatizante, possibilitando uma compreensão mais 

ampla sobre o uso de substâncias psicoativas. 

         De acordo com Ferreira (2018), não se trata de um método que exclui a 

possibilidade da abstinência, muito pelo contrário, a RD apenas se coloca como uma 

alternativa à abstinência como a única meta a ser alcançada e possibilita tratar o 

indivíduo como um todo, observando, por exemplo, se há algum tipo de 

comorbidade. Além disto, a RD proporciona, com o olhar de uma equipe técnica 

multidisciplinar, minimizar os riscos físicos, psíquicos e sociais. 

         Para o autor, a facilidade de acessar o tratamento, sem grandes exigências 

para a inclusão e uma maior aproximação entre a equipe técnica e o sujeito, 

ampliam as possibilidades terapêuticas. Sendo assim, a Redução de Danos não se 

preocupa somente em mudar o comportamento do usuário, mas busca ampliar o 

cuidado sobre o mesmo, de maneira singular e de uma forma horizontal, não 

autoritária. 

         Este método possibilita “a emergência da singularidade do sujeito”, ou seja, 

cabe a equipe multidisciplinar, após a criação de um vínculo com o usuário, verificar 

qual é o motivo da droga ter se tornado tão importante em sua vida. É um problema 

social, advindo de uma pobreza extrema, ou é um problema mais psíquico, onde a 

droga é usada como um remédio. Ou seja, nenhum usuário de drogas embora passe 

por um problema semelhante, é igual ao outro (FERREIRA, 2018). 

         Trata-se de passar a enxergar o usuário de drogas como um sujeito fruto de 

sua história, de seu sofrimento e de suas dores, não mais como um criminoso ou 
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mau caráter e com plena possibilidade de reverter a situação em que se encontra, 

no seu devido tempo e assim desejar. 

         O mesmo autor afirma ainda a existência de um aspecto transversal entre a 

dimensão clínica e política da RD, a partir da qual esta estratégia demonstra grande 

potencial para romper com o discurso baseado no proibicionismo e na guerra às 

drogas, sempre carregado de moralismo. 

        Apesar das análises críticas colocadas, o governo de Jair Messias Bolsonaro 

optou por retroceder no que se refere à Política para Usuários de Álcool e outras 

Drogas, adotando a Abstinência como método de “tratamento” da dependência 

química. 

        Em matéria publicada no jornal O Globo, no caderno Sociedade, no dia 

28/04/2019, intitulada “Da Redução de Danos à Abstinência”, a psiquiatra Nicole 

Worcman1 destacou a eficácia da Redução de danos, afirmando que se trata de um 

modelo eficaz e de custo menor. 

         Questionada pelo jornalista de O Globo, por que mudar para a abstinência já 

que o atual modelo era mais eficaz, a psiquiatra responde:  

 

Houve uma guinada ideológica em relação à forma como o governo 
entende o uso de drogas. E essa guinada carece de precisão. 
Políticas públicas para o uso de álcool e outras drogas devem ser 
pautadas por dados científicos. O que a literatura médica mostra é 
que a redução de danos é eficaz e que a abstinência exclusivamente 
não produz resultados positivos a médio e longo prazos. Políticas 
públicas precisam atender a uma gama ampla de complexidade, 
pensando na maioria. E, cientificamente, o que se sabe é que a 
maioria não consegue se manter abstinente por muito tempo. Entre 
60% e 90% dos dependentes de álcool não conseguem ficar 
abstinentes (WORCMAN, 2019). 

 

         Este tipo de situação demonstra a tendência de tomada de decisões com base 

em crenças, costumes, tradições e (pre)conceitos, distanciando-se dos avanços 

alcançados por meio dos estudos no campo da saúde mental. 

 

2. CONSERVADORISMO E NEOCONSERVADORISMO 

                                                             
1 Mestre em Psicologia e Redução de Danos pela Universidade de Paris 7 (FRANÇA), especialista no tratamento 

da dependência química. Até o ano de 2018, a profissional trabalhava no sistema de saúde pública do Rio de 

Janeiro e atualmente é pesquisadora em políticas públicas em uma Universidade na Virginia (EUA). 
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         O pensamento conservador, segundo Silva, surge como uma oposição à 

modernidade, sobretudo, com o advento da Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, 

tornando- se ainda mais expressivo a nível mundial com a Revolução Francesa de 

1789.  

E esta reação conservadora, que durou pelo menos mais 
intensamente até o final do século XVIII, concentrou- se na crítica ao 
racionalismo, à autonomia individual, ao humanismo burguês, à 
dessacralização do mundo e a toda perspectiva que substituía o 
teocentrismo pelo antropocentrismo, pilares dos ideais da revolução 
burguesa clássica (SILVA, 2015, p.104). 

 

Silva cita como exemplo Edmund Burk (2012) que, no século XVIII, em 

Reflexões sobre a Revolução Francesa, procurou defender o antigo regime e 

consequentemente o clero e a nobreza, tecendo fortes críticas à desagregação das 

instituições tradicionais como a família (como base moral), a igreja e a autonomia 

dos indivíduos que, para Burk, ameaçavam a unidade social e a autoridade exercida 

pela tradição. Já “entre a segunda metade do século XVIII e as duas primeiras 

décadas do século XIX, o Conde Joseph Marie de Maistre, que demonstrava um 

“absoluto desprezo pelo povo”, criticou duramente a modernidade e as ideias 

democráticas de Rosseau. (SILVA, 2015, p. 104). 

No entanto, na segunda metade do século XIX, ocorreu uma significativa mudança 

dentro do pensamento conservador, onde o que até então o identificava com uma 

orientação claramente restauradora do antigo regime e negadora do modo burguês 

de pensar passa, entre 1830 e 1848, a se associar à sociedade do capital. Para o 

autor, neste momento o conservadorismo se associa com a sociedade burguesa 

como ordem social hegemônica, passando a defendê-la em busca de sua 

manutenção.  

         Em sua obra denominada “As Regras do Método Sociológico”, Durkheim 

“desenvolveu, então, inúmeros conceitos vinculados à solidariedade orgânica, à 

ação social, à integração, à disfunção social, às patologias sociais, às funções 

manifesta e latente, às reformas morais/sociais, e à divisão do trabalho” (SILVA, 

2015, p. 105), baseados na solidariedade e nas diferenças individuais. Com isto, 

Durkheim acomoda o pensamento conservador de uma forma ética, política e 

científica com a sociedade burguesa industrial. 

 



28 

 

Ou seja, a destruição da razão e da ciência ontológicas, o cultivo da 
razão miserável, imediata, a clara unidade entre positivismo e 
conservadorismo, a especialização/fragmenta-ção como forma de 
substituir a categoria da totalidade (LUKÁCS, 2013 apud SILVA, 
2015, p.105). 

 

         O fortalecimento da União Soviética (1917 a 1991) foi decisivo para derrotar o 

nazi-facismo, assim como se colocou como um forte contraponto ao capitalismo, 

fazendo com que o mesmo, a contragosto, implantasse o WelfareState (Estado de 

Bem- Estar Social). 

         O enfraquecimento do socialismo e a crise de acumulação do capital na 

década de 1970, por sua vez, teve como consequência o fortalecimento do 

ultraliberalismo ou neoliberalismo (SILVA, 2015). 

         De acordo com Pereira (2018, p. 171/172), a “crise capitalista, estrutural, 

sistêmica e interminável”, iniciou- se no final da década de 1970 e alcançou o seu 

ápice no ano de 2008, sobretudo com o crack da Bolsa de Nova York e com a 

falência do banco estadunidense Lehman Brothers. Tal fato veio a fortalecer a fusão 

entre neoliberais e neoconservadores, ambos avessos à importância de um Estado 

Social. 

Com a crise, houve uma grande ofensiva do capital, trazendo inúmeras 

transformações no capitalismo mundial, aumentando de forma estrutural a 

desigualdade, tendo como consequência a degradação, tanto da vida humana, como 

da natureza”. 

Aprofundando a exploração do trabalho, o desemprego 
estrutural e conjuntural, instituindo novas formas de trabalho 
precário e destruindo direitos conquistados historicamente 
pelos trabalhadores, entre outros, esse processo intervém na 
vida dos indivíduos, criando demandas e respostas à 
insegurança vivenciada objetiva e subjetivamente na vida 
cotidiana. As formas de produção e (re) produção social 
imprimem uma nova dinâmica ao conjunto das relações sociais 
(BARROCO, 2011, p. 206). 

 

         O neoliberalismo, predominante no capitalismo contemporâneo e a ideologia 

pós- moderna exercem uma função social importante para o sistema, procurando de 

certa forma “justificar as transformações operadas na vida social pela ofensiva do 

capital” (BARROCO, 2011, p. 206).  Na medida em que este processo naturaliza a 

insegurança, a instabilidade e a fragmentação, cria condições favoráveis  
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ao retorno de formas místicas e autoritárias ou fundamentalistas de 
religião e à adesão à imagem da autoridade política e despótica. 
Dessa maneira, bloqueia-se o campo da ação intersubjetiva e 
sociopolítica, oculta-se a luta de classes e fecham-se os espaços 
públicos, que se encolhe diante da ampliação do espaço privado 
(CHAUÍ, 2006 apud BARROCO, 2011, p. 207). 

 

Este cenário, aliado à crise de hegemonia das esquerdas, levou a uma 

desmobilização política significativa dos trabalhadores, seus partidos e suas 

entidades de classe. Como uma das consequências deste processo, verifica-se uma 

reorganização dos movimentos de direita em todo o mundo, sobretudo na Europa e, 

com eles, o que Barroco (2011) denomina de reatualização do conservadorismo. 

          De acordo com a autora, é por meio da repressão aos trabalhadores e da 

criminalização dos movimentos sociais de esquerda, da pobreza e da militarização 

da vida cotidiana que o neoconservadorismo busca se legitimar.  

 
Essas formas de repressão implicam violência contra o outro, e todas 
são medidas moralmente, em diferentes graus, na medida em que se 
objetiva a negação do outro: quando o outro é discriminado lhe é 
negado o direito de existir como tal ou de existir com suas diferenças 
(BARROCO, 2011, p. 209). 
 

A reatualização do conservadorismo busca, de acordo com Barroco (2011), 

sua afirmação apoiando-se em mitos e baseando-se na autoridade, na discriminação 

e na irracionalidade, onde a hierarquia, a moral e a ordem devem ser sempre 

valorizadas. Para a autora, a reprodução do medo social é uma de suas expressões. 

            Para Barroco, um exemplo dos fatos supracitados, é uma variedade enorme 

de filmes e seriados, entre eles “24 Horas”, um dos seriados de maior sucesso nos 

EUA, realizado após o atentado de 2001, que fomentou a sensação permanente de 

ameaça representada pelo outro, do “mal” e do “inferno” na figura de terroristas, 

criminosos e traficantes. 

           No Brasil, esta situação se faz representada no filme “Tropa de Elite”, onde se 

demonstra um treinamento que busca desumanizar os militares do BOPE e prepará-

los para a “guerra” contra o “mal”, onde se é permitido tudo contra o mesmo, 

representado pelas drogas e pelos traficantes, o que fortalece o discurso 

proibicionista, no que se refere ao uso de drogas ilícitas. 
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          Em palestra realizada em 2017 na sede do Ministério Público do Rio de 

janeiro, a professora Sierra2, afirma que, o neoconservadorismo surge com toda 

força nos Estados Unidos após o atentado de 2001, onde o governo de George W. 

Bush a passa a adotar medidas preventivas contra os “inimigos” e, diferentemente 

dos conservadores, mais preocupados com a segurança interna, doméstica do país, 

começam a tratar a segurança internacional com a mesma intensidade, buscando 

mostrar ao mundo, principalmente às outras potências, a sua supremacia baseada 

em seu poder militar. Com isto, os Estados Unidos procuraram manter uma liderança 

mundial forte, ancorada nos valores morais, procurando uma aproximação com 

evangélicos e cristãos ligados a Israel. Uma outra característica do 

neoconservadorismo americano apresentada é um novonacionalismo. 

          Para Sierra (2017), o neoconservadorismo surge no Brasil em 1987, com a 

intenção se contrapor às reformas contidas na Constituição Federal de 1988, 

ganhando mais força na década de 1990 com a crise econômica instalada no país e 

a implementação de medidas neoliberais na economia.  Está baseado nas seguintes 

características: 

É contrário às políticas afirmativas, à defesa dos direitos humanos e 
ao Estado Social, previsto na Constituição de 1988; busca a 
valorização do cristianismo como estratégia política; é autoritário e 
visa à destruição da combinação entre universalismo e pluralismo, 
prevista na Constituição de 1988; busca o fim da proposta 
constitucional de aliança entre direitos e equidade, cidadania e 
seguridade social; identifica a sua visão como a única legítima; tem 
obsessão pela ordem e pela segurança, situando-os acima do direito; 
rechaça os movimentos sociais como inimigos da nação, realiza 
aliança com os liberais que resulta na destituição dos direitos das 
mulheres, das crianças e dos adolescentes, dos idosos, dos 
indígenas etc. Transforma o debate político numa luta do bem contra 
o mal; identifica a mobilização popular por direitos sociais como 
estratégia socialista; o discurso é embasado no medo e no ódio e 
defende o aumento da punição para a redução da violência e da 
criminalidade. (SIERRA, 2017) 

 

Diante do exposto verifica-se que, com o neoconservadorismo, conquistas 

históricas referentes à saúde mental, como a Reforma Psiquiátrica, Lei n° 10.216, e 

                                                             
2 A professora Vânia Morales Sierra, possui mestrado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa 

do Estado do Rio de Janeiro (1998) e em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (2004). Atualmente é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde coordena, 

junto com o professor Renato Veloso, o Núcleo Sobre Gestão e Informação (NEGI) da UERJ. Tem experiência na 

área de Política Social e direitos humanos. 
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seus consequentes avanços na política voltada ao tratamento dos usuários da saúde 

mental, entre eles, os usuários de álcool e outras drogas, passaram a sofrer 

ameaças concretas no governo de Michel Temer, com mudanças aprovadas em 

2017 e 2018, agravando-se após a posse de Jair Bolsonaro. 

Como veremos no próximo capítulo, várias medidas neoconservadoras vêm 

atingindo diretamente as conquistas advindas da Reforma, violando os direitos dos 

indivíduos que sofrem algum tipo de transtorno mental. 

 

2.1 A influência do neoconservadorismo na política voltada para os usuários 

de álcool e outras drogas 

 

A influência do neoconservadorismo e o consequente retrocesso na Política 

para os Usuários de Drogas no Brasil já vem sendo, há anos, motivo de 

preocupação de autores e especialistas nesta área. Lima (2005/2015), Brites (2017) 

e Barcelos (2018) se encontram entre eles. 

Para Lima (2005) embora o governo brasileiro mantivesse, pelo menos no 

discurso, a preocupação com a prevenção, o tratamento e a reinserção social, na 

prática demonstrava-se aliado à política proibicionista.  Para a autora (2015, p. 30), 

apesar da política de Redução de Danos ser utilizada oficialmente pelo Ministério da 

Saúde, já havia “uma expansão de um movimento de (re)afirmação de práticas 

marcadas pelo viés higienista e, por vezes “eugenista”, com o foco na 

Abstinência/Internação. 

De acordo com Brites (2015), apesar do Brasil nunca ter se distanciado dos 

ideais proibicionistas, uma grande ameaça foi a possibilidade da aprovação da PLC 

n° 37/2013, de autoria do então Deputado Federal do MDB Osmar Terra que, para a 

autora, violava os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica, pois propunha a 

integração das Comunidades Terapêuticas, religiosas em sua maioria, à rede de 

saúde pública e, consequentemente, seu financiamento pelo governo.  

A mesma preocupação é demonstrada por Barcellos (2018), com relação à 

proposta encaminhada pelo governo de Michel Temer (2016-2018), por meio do 

médico e então Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra3, um grande 

                                                             
3Osmar Gasparini Terra  é  médico,  político brasileiro, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), ex-Deputado  Federal,  ex-ministro do Desenvolvimento Social de Temer e atual Ministro da 

Cidadania do governo de Jair Bolsonaro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro_(1980)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro_(1980)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Desenvolvimento_Social_e_Combate_%C3%A0_Fome
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Cidadania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Cidadania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Bolsonaro
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crítico da Redução de Danos. Tal proposta previa a adoção, por parte do governo, 

da Abstinência como foco principal do tratamento. 

           Também em 2018, conforme abordado pela Revista Praxis n° 100 no 

capítuloanterior, a destinação de R$ 240 milhões para as Comunidades 

Terapêuticas e R$ 31 milhões para os serviços substitutivos, entre eles os CAPS, e 

a aprovação das Portarias n° 3.588 de 2017 e n° 679 de 201 pelo governo federal 

apontam para uma “nova” política de saúde mental.  

           A primeira Portaria, a de n° 3.588/2017, embora crie o CAPS IV, vai de 

encontro à Reforma Psiquiátrica ao destinar verba para a criação de leitos em 

Hospitais Psiquiátricos “Especializados” e de vagas em Hospital dia (tipo de serviço 

intermediário entre internação e tratamento ambulatorial), criado pela portaria 

GM/MS n°44, de 10 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2017). 

          Já a de n° 679/2018habilita o Serviço Hospitalar de Referência para atenção 

às pessoas com transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do 

uso de álcool, crack e outras drogas, e destina verba para hospitais particulares 

executarem este tipo de tratamento (BRASIL, 2018). 

          O temor dos especialistas supracitados, principalmente com o Projeto de Lei 

da Câmara (PLC) n° 37/2013, se confirmou com a eleição de Jair Messias 

Bolsonaro.  

A primeira medida tomada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, no que 

tange à saúde mental, foi a divulgação no dia 4 de fevereiro de 2019 da Nota 

Técnica n° 11/2019 –CGMAD/DAPES/SAS/MS “com esclarecimentos referentes às 

mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e na Política Nacional sobre 

Drogas.” (BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, 2019).   

As medidas neoconservadoras contidas na nota preveem a regulamentação e 

o financiamento das Comunidades Terapêuticas e, também, verbas para Hospitais 

psiquiátricos e Hospitais dia e os insere na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

Também recomenda a interrupção do fechamento dos Hospitais Psiquiátricos e os 

coloca no mesmo patamar dos CAPS e de outros serviços, até então substitutivos, 

passando todos a serem chamados de complementares. 

Embora trate de incentivos financeiros com a finalidade de implantar os CAPS 

ad IV e as Unidades de Referência Especializada em Hospital Geral, a Nota Técnica 

também contempla os Hospitais Psiquiátricos “Especializados” (BRASIL. Ministério 

da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, 2019). Cabe ressaltar, que os 
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dispositivos supracitados já estavam contidos na Portaria n° 3.588, de dezembro de 

2017. 

De acordo com a Nota Técnica o país tem sofrido com a falta de leitos 

psiquiátricos “especializados”, que passarão por uma modernização. Além disto, sai 

de cenário, meio camufladamente, a Redução de Danos com a substituição pelo 

tratamento com o foco na Abstinência, o que reforça o discurso proibicionista do 

atual governo. 

A partir desta nota a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) passa a ser 

formada da seguinte maneira: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), nas diversas 

modalidades; Serviço Residencial Terapêutico (SRT); Unidade de Acolhimento 

(Adulto e Infanto-Juvenil), Atenção Básica; Urgência e Emergência, e Ambulatório 

Multiprofissional de Saúde Mental (Unidades Ambulatoriais Especializadas), além do 

Hospital dia, das Comunidades Terapêuticas, e dos Hospitais Psiquiátricos, inseridos 

na RAPS pela Portaria n° 3.588/2017. 

 

2.1.1 O Novo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) 

Tanto nos esclarecimentos contidos na Nota Técnica n°11 de 04 de fevereiro 

de 2019, como no Decreto n° 9.761, que aprova a Política Nacional sobre Drogas -- 

baseados no “paradigma proibicionista” -- vemos que o governo de Jair Bolsonaro 

abandona a estratégia de Redução de Danos e volta sua política nesta área para a 

Abstinência como meta a ser alcançada no tratamento da Dependência Química. 

O governo Federal que, segundo a nota, age em conformidade com a Lei n° 

10. 216 de 2001 expande a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) com a criação do 

CAPS AD IV, ao mesmo tempo em que investirá R$ 320 milhões anualmente em 

vagas em Hospitais Psiquiátricos e nas Comunidades Terapêuticas de cunho 

religioso e em parcerias com o setor privado. 

           As principais alterações no SISNAD, todas contidas na nota e no decreto 

supracitados, se encontram na Lei n° 13. 840 de 05 de junho de 2019, publicada no 

dia 06 de junho no Diário Oficial da União. Entendemos que as que proporcionarão 

um maior impacto na vida dos usuários de substâncias psicoativas e seus familiares 

são as seguintes: o tratamento voltado para a Abstinência, o fortalecimento das 

comunidades terapêuticas, o endurecimento daspenas para o tráfico de drogas e as 

mudanças referentes à internação involuntária. Abordaremos cada uma delas nos 

itens a seguir.  
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2.1.2 O Retrocesso com a Abstinência 

         O retrocesso relacionado à política para usuários de álcool e outras drogas, no 

que se refere ao abandono da estratégia da Redução de Danos e sua substituição 

pela Abstinência, por parte do governo, tema já abordado neste trabalho, era motivo 

de preocupação também para Galassi (2018). A autora salienta em seu texto a 

importância da Redução de Danos no atendimento aos usuários de álcool e outras 

drogas, e dos CAPS AD como dispositivos responsáveis pela abordagem 

psicossocial com base territorial e comunitária, e teme pelo futuro de ambos. 

         O surgimento “de abordagens terapêuticas centradas na internação, na 

reclusão e na exclusão dos usuários de drogas”, com maior intensidade, assim como 

“a falta de conhecimento técnico-científico dos profissionais que trabalham à luz das 

melhores evidências” com os dependentes químicos, são dois desafios que 

precisam ser enfrentados (GALASSI, 2018, p. 66).  

         Ela alerta que alguns países estão revendo a questão do proibicionismo, com 

base em evidências científicas e na necessidade de proteção dos direitos humanos 

fundamentais e das liberdades individuais. O que verificamos no caso brasileiro é 

que, ao contrário dos países desenvolvidos supracitados, as decisões são baseadas 

em uma característica neoconservadora.  Um dos principais defensores da 

Abstinência, o atual Ministro da Cidadania de Bolsonaro, Osmar Terra, defende que 

o país “vive uma epidemia das drogas”, o que torna os Hospitais Psiquiátricos e as 

Comunidade Terapêuticas, na sua opinião, imprescindíveis. No entanto, o 

entendimento de epidemia, vai de encontro ao 3° levantamento Nacional sobre o 

Uso de drogas pela População Brasileira (LNUD). (O GLOBO, 02/06/2019). 

            Na matéria do jornal O Globo do dia 2 de junho de 2019, com o título “Afinal, 

o que Diz o Estudo da FIOCRUZ Vetado pelo Governo”, o jornalista Audrey 

Furlaneto relata que o estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz foi engavetado 

pelo governo, fato que acabou criando um impasse do mesmo com a comunidade 

científica. A pesquisa reproduzida pela matéria revela “que 4,4 milhões de brasileiros 

já fizeram uso de opiácio4 uma vez na vida, ou 2,9% da população. O número é 

                                                             
4Os opiácios são substâncias derivadas do ópio e, portanto, estão incluídos na classe dos opióides - 

grupo de fármacos que atuam nos receptores opióides neuronais. Eles produzem ações de 

insensibilidade à dor (analgesia) e são usados principalmente na terapia da dor crônica e da dor 

aguda. Produzem estado de euforia, estados hipnóticos e dependência, e alguns (morfina e heroína) 

são usados como droga recreativa e de abuso. (Fonte: WIKIPÉDIA) 



35 

 

muito superior ao de brasileiros que declararam já ter usado o crack, 0,9% da 

população” (FURNALETO, 2019). 

            A matéria supracitada se encerra da seguinte maneira: Osmar Terra, 

“procurado pela reportagem para comentar os dados do estudo, informou que não 

iria se pronunciar. Em entrevista ao O GLOBO, na semana passada, disse que “não 

confia nas pesquisas da FIOCRUZ”. 

            Segundo os dados da pesquisa da Fiocruz, vetada pelo atual governo e 

reproduzida na mesma matéria do jornal O GLOBO, “os derivados do ópio, vendidos 

como medicamentos para dor, sem prescrição médica, ou seja, ilegalmente. Chama 

a atenção o percentual de pessoas que dizem ter feito uso na vida, 2,9% (4,4 

milhões)”. Percentual bem superior aos 0,9% (1,3 milhão) que dizem ter feito uso de 

crack na vida. Quanto às drogas lícitas o álcool é, disparadamente, o mais usado, 

onde  66,4% (101,6 milhões) dizem ter feito uso pelo menos uma vez na vida, 

seguido pelo cigarro 33,5% (51,2 milhões). Para Leon Garcia, do Instituto de 

Psiquiatria da USP, na mesma matéria, tais dados poderiam empurrar vários 

projetos parados no Congresso que tratam da regulação da propaganda de cerveja 

(O GLOBO, 02/06/2019). 

 

2.1.2.1 As Comunidades Terapêuticas  

           Para Santos (2018), as Comunidades Terapêuticas encontram-se espalhadas 

por vários países. São advindas da sociedade civil e, na sua maioria, ligadas a 

algum tipo de denominação religiosa. Tais comunidades geralmente funcionam 

como residências coletivas, onde os indivíduos com algum tipo de problema 

associado ao uso de drogas lícitas e ilícitas se inserem por livre e espontânea 

vontade e permanecem na instituição por período entre 9 a doze meses, em total 

abstinência e longe de parentes e amigos. Depois de acolhidos passam a conviver 

com pessoas com o mesmo tipo de problema, “realizando atividades supostamente 

terapêuticas” e sempre sob os olhares dos monitores, que são pessoas que 

passaram pela comunidade e se encontram afastados das drogas e, 

consequentemente, são considerados bem sucedidos. 

          Algumas comunidades possuem profissionais como médicos, assistentes 

sociais, psicólogos, enfermeiros, etc. No entanto, o principal objetivo destas 

comunidades, “pautado na moral do trabalho e da família e nos mandamentos 

cristãos”,  é reformar moralmente os indivíduos inseridos na instituição,          
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           O programa assistencial, para o autor, tem como base “o tripé disciplina-

trabalho-espiritualidade”, em uma rotina de muita disciplina, laborterapia e práticas 

ligadas à religião. 

           De acordo com Santos, das pesquisas em que participou sobre as 

Comunidades Terapêuticas, pode-se observar “que este programa tem em sua 

essência algumas representações específicas sobre os usuários de drogas. 

Segundo estas representações, tal pessoa teria características cognitivas e 

comportamentais particulares, tais como: falta de controle dos impulsos, 

incapacidade de adiar satisfações, déficits de percepção acerca da realidade.” (DE 

LEON, 2014 apud SANTOS, 2018). 

           Baseado em tais percepções acerca dos dependentes químicos, o programa 

das Comunidades Terapêuticas exige total abstinência, a maior parte delas, até 

mesmo do cigarro, procurando na visão deles educar/reeducar com a finalidade de 

uma nova inserção na sociedade. (SANTOS, 2018).  

           Segundo a matéria “O que Muda com a Nova Lei sobre Drogas que o Senado 

Correu para Aprovar”, vinculada ao portal G1 do GLOBO, o Ministério Público 

Federal fez uma fiscalização a nível nacional, durante o ano de 2018, em parceria 

com o Conselho Federal de Psicologia, e encontrou uma série de problemas, 

inclusive“violações de direitos humanos em todas as unidades visitadas.” 

           Segundo o relatório do Ministério Público foram encontrados até mesmo 

casos de trabalhos forçados, além de instalações extremamente precárias,  

 

contenção de pessoas à força, falta de profissionais de saúde e 
agressões físicas. O relatório apontou também violação da liberdade 
religiosa das pessoas tratadas, com pacientes que se recusavam a 
participar da rotina de orações sendo punidos com trabalho forçado, 
chamado nas comunidades de "laborterapia". (O QUE... G1 Globo, 
16/05/2019) 

 

            Segundo a mesma matéria existem mais de 1.800 Comunidades 

Terapêuticas espalhadas pelo país e, em março deste ano de 2019, o Ministro da 

Cidadania, Osmar Terra, liberou mais de 153 milhões de reais como repasse anual 

para as comunidades contempladas com recurso federal. 
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            Tal repasse confirma uma tendência que preocupava Lima (2015) e Brites 

(2017), o uso do dinheiro público, que poderia melhorar as condições de dispositivos 

como o CAPS AD, sendo desviado para as instituições privadas. 

 

2.2 O Endurecimento da Lei do Tráfico 

Ainda no Senado Federal observamos o endurecimento das leis, pelo PLC n° 

37/2013, segundo o Portal G1 Globo, na matéria com o título “O que Muda com a 

Nova Lei sobre Drogas que o Senado Correu para Aprovar”. 

 

O projeto também trata das penas para o tráfico - a pena mínima para 
quem "atue no comando de organização criminosa" passa de 5 para 8 
anos de prisão. Também há a determinação de que a pena seja reduzida 
se o acusado não for reincidente e não integrar organização criminosa ou 
se "as circunstâncias do fato e a quantidade de droga" demonstrarem 
"menor potencial lesivo da conduta" (O QUE... G1 Globo, 16/05/2019). 

 

           Com o intuito de ilustrar as possíveis consequências com o endurecimento da 

lei referente ao tráfico, trouxemos um artigo de 2018 do autor Campos, fruto de uma 

pesquisa de doutorado defendida pelo mesmo em 2015 na Universidade de São 

Paulo (USP). De acordo com Campos (2018), a Lei de Drogas, como ficou 

conhecida a Lei 11.343/2006, “embora tenha eliminado a pena de prisão para o uso 

de drogas, aumentou o tempo mínimo de prisão para o tipo penal do tráfico de 

drogas.” Para efeito de comparação. 

          A pena para o uso contida no artigo n° 16, da Lei n° 6.368/1976, ou seja, para 

o indivíduo adquirir, guardar, trazer consigo, para uso próprio, substância 

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou 

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, era de detenção de 6 (seis) 

meses a 2 (dois) anos , e pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinquenta) dias-multa 

(CAMPOS, 2018, p.31). 

           Já a pena para o uso, com a alteração da Lei n° 11.343/2006, estabelecida no 

artigo n° 28 é de: I- advertência sobre os efeitos das drogas; II- prestação de 

serviços à comunidade; medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo. (CAMPOS, 2018, p.31). 

          No que se refere ao tráfico de drogas, o artigo n° 12 da Lei 6.368/1976, 

determinava uma pena de reclusão de 3 (três) a  15 (quinze) anos de prisão, e 
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pagamento de 50 (cinquenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias multa. (CAMPOS, 

2018, p.31). 

           E com a alteração determinada pela Lei n° 11.343/2006, a pena prevista para 

tráfico no artigo n° 33 é a seguinte: Reclusão de 5 (cinco) anos a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (CAMPOS, 

2018, p. 31). 

          Os discursos dos próprios parlamentares que aprovaram a nova lei, no que 

tange ao artigo n°28, segundo Campos (2018, p. 31), “visava promover o 

deslocamento do usuário de drogas do sistema de justiça criminal para o sistema de 

saúde”. 

           E com isto o usuário passa a ser visto como um “doente”, agora amparado 

pelo saber médico e necessitado de tratamento ao invés da prisão. Por outro lado, 

“na medida em que se aumentou a pena de prisão para o traficante, reinvestindo-o, 

dessa forma, na velha figura do ‘inimigo público’, símbolo do mal, fez do mesmo 

merecedor de mais punição”. (CAMPOS, 2018, p. 31). 

           Com o passar dos anos, a aplicação da nova lei, segundo Campos, começou 

a apresentar um problema no interior da justiça criminal. Intensificou-se 

extremamente a criminalização de indivíduos por tráfico de drogas. 

           Para exemplificar tal criminalização, Campos (2018) apresenta dados do 

Depen/Ministério Extraordinário de Segurança, onde fica explicito o aumento de 

condenações por tráfico de drogas. Segundo os dados, a população carcerária 

incriminada por tráfico que, no ano de 2005, era de 20.000 pessoas, transcorridos 

11anos, em 2016, se encontrava em 160.000. 

          De acordo com o mesmo autor (2018, p.32), “a Lei de Drogas, de 2006, 

atrelou dois modelos principais de controle social: o primeiro de caráter punitivo e 

criminalizador, dirigido aos comerciantes de drogas; e o segundo de caráter médico-

social-preventivo”, que transformou a pena de prisão em multa. 

            No entanto, a intenção de migrar o usuário da justiça para a saúde, presente, 

segundo Campos, nos discursos dos parlamentares que votaram a favor da 

implementação da nova lei, acabou não acontecendo. Para Campos (2018, 

p.34),referindo-se a este fato, “o novo nem sempre vem.” Para o autor, ao contrário 

das expectativas, “a nova lei de drogas brasileira, em 2006, foi seguida de uma 

escalada nas taxas de encarceramento pelo crime de tráfico no país”. 
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      Discordando de alguns analistas, que acham que a principal razão para o 

fenômeno do aumento significativo para o encarceramento por tráfico de drogas se 

encontra “na falta de critérios objetivos, no texto da lei”, que dificulta a diferenciação 

entre as condutas de porte de drogas para consumo próprio e para o comércio, 

Campos (2018, p.35), entende que este fenômeno “decorre, sobretudo, da rejeição, 

pelo sistema de justiça criminal, da dimensão médico-sanitária da nova lei” que, em 

seu entendimento, foi absorvida parcialmente pela justiça, que preferiu continuar 

priorizando a pena de prisão. Para o autor, o que se apresentava como novo, ou 

seja o deslocamento do sistema criminal para o sistema de saúde, não foi 

efetivamente colocado em prática. 

            De acordo com Campos (2018, p.35), “o sistema de justiça criminal e seus 

operadores tendem a rejeitar a parte médica do dispositivo e privilegiar a pena 

aflitiva de prisão.” 

            Resolvemos trazer o artigo de Campos, entre outros motivos, devido aos 

dados de sua pesquisa e porque as razões supracitadas demonstram que aumentar 

ou endurecer a pena parece não resolver a questão.  

            A Nova Lei de Drogas, o SISNAD de 2006, embora aponte para a 

diferenciação entre usuário e traficante e, com isto, retire de cena a pena de prisão 

para os usuários de drogas "manteve os mesmos procedimentos criminais da lei 

anterior. Com isso, ainda persiste nos dias de hoje, a obrigação do indivíduo quando 

flagrado consumindo algum tipo de droga ilícita, ser conduzido à delegacia, prestar 

depoimento e se comprometer a comparecer junto ao JECrim. E, de acordo com o 

resultado da audiência, pode sofrer uma advertência verbal, uma prestação de 

serviço `a comunidade, ou até mesmo, realizar algum tipo de curso educativo ou 

pagar uma multa”. (POLICARPO, 2018, p. 40)  

             Com isso, fica claro para o autor que, mesmo que de uma forma indireta, 

não oficial, o judiciário acaba incentivando que o crime por uso de drogas “seja 

administrado oficiosamente pela polícia. Assim sendo, “a situação do flagrante fica 

por conta do desenrolo”. (GRILLO, POLICARPO, VERÍSSIMO, 2011 apud 

POLICARPO, 2018, p.42) 

          Como um dos pressupostos da Política Nacional sobre Drogas, contida no 

Decreto n° 9.761, de 11 de abril de 2019, encontramos os seguintes elementos:  
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Reconhecer as diferenças entre o usuário, o dependente e o 
traficante de drogas e tratá-los de forma diferenciada, considerada a 
natureza, a quantidade da substância apreendida, o local e as 
condições em que se desenvolveu a ação de apreensão, as 
circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do 
agente, considerados obrigatoriamente em conjunto pelos agentes 
públicos incumbidos dessa tarefa, de acordo com a legislação. 
(BRASIL, 2019) 

 

          Caso seja incluída no novo SISNAD, Lei n° 13.840, a parte do texto 

supracitado do decreto de Bolsonaro, onde a diferenciação do indivíduo entre 

usuário, dependente ou traficante, ficará na dependência da sensibilidade do agente 

público, o “desenrolo” poderá ser oficializado. 

No entanto, tal pressuposto e possíveis mudanças relacionadas ao endurecimento 

das leis referentes ao tráfico de drogas -- que ainda se encontram em uma 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado -- ainda não constam da Lei n° 

13. 840, de 06/06/2019. Pois, segundo a matéria do G1 Globo “O que Muda com a 

Nova Lei sobre Drogas que o Senado Correu para Aprovar”, tais mudanças esperam 

um julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), “ que ainda analisará a Lei 

11.343/2006,  especificamente seu artigo n°  28”. (O QUE... G1 Globo, 16/5/2019). 

 

2.3 As Mudanças com Relação às Internações Involuntárias 

            Com a aprovação das alterações no SISNAD, Lei n° 13.840, de 06/06/2019, 

as internações involuntárias, que antes só eram demandadas por familiares e 

responsáveis legais do paciente, sem o consentimento do mesmo, se ampliaram. 

Agora os profissionais da saúde, da assistência social e os integrantes do Sistema 

Nacional de Políticas sobre Drogas (SISNAD) podem, também, demandar a 

internação junto a um juiz. 

Consultada pelo G1 Globo no dia 08/06/2019, em uma matéria que tratava do 

aumento das internações involuntárias no Ceará, a professora da Universidade de 

Brasília (UnB) e membro do Conselho Consultivo da Plataforma Brasileira de Política 

de Drogas, Andrea Gallassi, disse que a força não é e nunca foi uma boa estratégia 

para lidar com problemas relacionados ao uso abusivo de algum tipo de droga. 

Segundo ela, existem “exemplos históricos e científicos, não só no Brasil, mas no 

mundo”. 

A professora explica que há uma tentativa de argumentação por 
parte de grupos que defendem a questão da abstinência total de que 
a perspectiva de redução de danos (aquela que concebe que os 
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pacientes em processo terapêutico ainda podem fazer uso de 
drogas, visto que há uma grande dificuldade em parar 
completamente) é permissiva com a continuidade do uso de 
substâncias psicotrópicas. Segundo ela, "isto não é real". 
O tratamento da dependência química é bastante complexo e se 
baseia sobretudo no desejo. A internação involuntária provoca ainda 
mais uma repulsa ao tratamento. Na redução de danos você tem que 
trabalhar a motivação do paciente para querer se tratar. Estimular ele 
a pensar, ajudá-lo a refletir sobre os benefícios que o não uso pode 
trazer no trabalho, na relação familiar. É o trabalho motivacional que 
deve ser usado como ingrediente básico. Por mais prejuízos que elas 
tenham, usar drogas dá prazer. Mas temos que ajudar os 
dependentes a perceberem que eles têm mais problemas do que 
prazer, explica  (GALLASSI, 2019) 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Quando iniciei os estudos com a finalidade de escrever este Trabalho de 

Conclusão de Curso, a princípio para tratar da Política brasileira para Usuários de 

Álcool e outras Drogas, sobretudo da lógica de Redução de Danos, desconhecia a 

imensa importância da Luta Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica nos avanços 

dessa política. Da mesma maneira, não tinha a dimensão do quanto o 

neoconservadorismo e a visão proibicionista com relação às drogas foram e ainda 

são responsáveis pelos retrocessos na área. 

            Como foi interessante descobrir com os autores e especialistas na área da 

saúde mental, consultados para o presente trabalho, a beleza da Luta 

Antimanicomial, que contava entre seus integrantes com técnicos, funcionários, 

familiares e os próprios usuários da saúde mental.  Luta que, após o projeto de lei n° 

3.657/89, mais conhecido como Lei Paulo Delgado, partiu para as ruas brasileiras e 

ganhou força, se tornando um movimento social, denominado de Movimento de Luta 

Antimanicomial (MLA). 

            Este Projeto de Lei que, posteriormente ficou conhecido como Lei Paulo 

Delgado, foi de tamanha importância para as mudanças na política de saúde mental 

que possibilitou a substituição, aos poucos, dos hospitais psiquiátricos pelos serviços 

até pouco tempo conhecidos como substitutivos, dentre eles os NAPS, precursores 

dos CAPS. 

           Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), um dos dispositivos da saúde 

mental pós Reforma Psiquiátrica, mais precisamente os CAPS AD (álcool e drogas), 

proporcionaram aos usuários de drogas abusivos, indivíduos em que a droga passa 

ser o principal foco na vida, ter uma alternativa à Abstinência, em um local 

apropriado, com uma equipe multidisciplinar, e sem a necessidade, exceto em casos 

em que o usuário coloca em risco a própria vida ou a de outros, de se isolar da 

sociedade por meio da internação. Fato que era corriqueiro antes da Reforma.  

           O avanço foi ainda maior com a adoção pelo Ministério da Saúde, da 

Redução de Danos como uma lógica de tratamento. Lógica que permite ao usuário 

se manter em tratamento, mesmo com dificuldade de se manter abstinente, sendo 

tratado como um sujeito de direito, tendo sua liberdade, podendo, junto com a 

equipe dos CAPS AD, construir uma estratégia que reduza os riscos físicos e 

mentais, proporcionado pelo uso das drogas, sejam ela lícitas ou ilícitas. Os CAPS 
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AD proporcionaram também outro fato bastante positivo, a diminuição das 

internações, tratando os usuários, ao mesmo tempo em que os insere em várias 

atividades e melhorando sua qualidade de vida e, principalmente não excluindo 

esses indivíduos da sociedade, através da internação. 

           Já o proibicionismo, com seu posicionamento de “guerra às drogas”, impede 

uma discussão mais ampla sobre o tema. Seus defensores, pautados no moralismo 

e em determinadas crenças, não percebem a ineficácia desse paradigma, 

comprovado por estudos científicos e pela experiência dos países que o adotaram.  

            O neoconservadorismo, presente na atual política brasileira voltada para os 

usuários de drogas, apesar de todos os estudos desfavoráveis, abandona a 

Redução de Danos e fortalece os hospitais psiquiátricos. Com as mudanças 

relacionadas às internações involuntárias, o trabalho dos Assistentes Sociais junto 

ao demais integrantes da equipe, nos CAPS AD, tende a se intensificar, pois o 

aumento da demanda por internações certamente ocorrerá, fato que exigirá uma 

mediação dos profissionais dos CAPS, entre eles o Assistente Social, com os 

familiares e a justiça, na tentativa de convencer os mesmos de que nem sempre a 

internação é o melhor caminho para o usuário. 

           Outra questão que se distancia dos dados científicos, hoje amplamente 

produzidos, é a tentativa de endurecer a lei relacionada ao tráfico de drogas, e o 

retrocesso ao incentivar o tratamento dos usuários, ou parte deles com orações e 

trabalho em Comunidades Terapêuticas religiosas. 

          Quase todo o retrocesso que atinge a saúde mental, mais especificamente o 

tratamento dos usuários de drogas, está contido em um projeto de lei, PLC n° 37 de 

2013 de Osmar Terra, transformado recentemente na Lei n° 13.840 pelo Congresso 

Nacional e aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro. 

Certos de que o tema ainda requer o aprofundamento de estudos, estes 

foram os principais aspectos que procuramos abordar neste Trabalho.  
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