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"Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo 

e de viver uma vida menos cruel. Eu sei que não 

morrer, nem sempre é viver. Deve haver outros 

caminhos, saídas mais amenas. Neste momento, 

corpos caídos no chão, devem estar esvaindo em 

sangue. Eu aqui escrevo e relembro um verso que 

li um dia. “Escrever é uma maneira de sangrar”. 

Acrescento: e de muito sangrar, muito e muito..."  

Conceição Evaristo 

 

 

 



RESUMO 
 

A presente pesquisa traz uma reflexão sobre o Cuidado a partir da escuta de jovens vinculados 

a um Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras drogas – CAPS AD, localizado no 

município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. A inclinação para esta 

pesquisa parte da experiência da autora que, enquanto também jovem, cuidou por algum tempo 

deste grupo específico no CAPS AD, nos territórios e cenas de uso do município, além de ser 

ativista cultural com juventudes. Como metodologia da pesquisa, do tipo qualitativa, foram 

utilizadas entrevistas semiestruturadas, observação participante e anotações do diário de campo. 

Como estratégia para desenho das redes de cuidadores dos atendidos, foi utilizado o Itinerário 

Terapêutico. O cuidado à adolescentes e jovens tem se apresentado um desafio para se pensar 

a integralidade. Mesmo respaldados na Lei como sujeitos sociais, não são raras as intervenções 

em saúde ahistóricas e que não consideram o papel do adolescente ou jovem na construção dos 

atos de cuidado, de forma individual ou coletiva. Esta pesquisa traz alguns recortes das 

narrativas produzidas a partir das entrevistas, para que se pense os modos de cuidado e atenção 

psicossocial dirigidos aos jovens em uso de drogas, que, imersos em uma política de drogas que 

proíbe algumas drogas e estimula outras, os coloca em situação de risco letal por arma de fogo 

mais do que o uso de drogas a depender de seus marcadores sociais, que também impactam o 

acesso à serviços de saúde. A proposta com esta pesquisa não é dar voz aos jovens 

vulnerabilizados, pois eles sempre tiveram, mas mostrar um pouco do que foi escutado a partir 

dos limites do recorte da pesquisa e pensar caminhos possíveis (e intersetoriais) no cuidado 

pautado na autonomia e no vínculo, trazendo algumas reflexões a partir do lugar de 

pesquisadora e também como usuária do SUS, moradora do município e ativista, defendendo 

um modo de escuta dos jovens de outro lugar que não o de "imaturos" ou de "transição para 

vida adulta", mas como sujeitos que às vezes precisam de mãos para caminhar em seus 

processos, como qualquer pessoa.  

 

Palavras chave: Saúde Coletiva; Cuidado; Atenção Psicossocial; Drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The present research brings a reflection on Care based on listening to young people linked to a 

Psychosocial Care Center for Alcohol and other drugs - CAPS AD, located in the city of São 

Gonçalo, metropolitan region of Rio de Janeiro. The inclination for this research starts from the 

experience of the author who, while also young, took care of this specific group for some time 

at CAPS AD, in the territories and scenes of use of the municipality, in addition to being a 

cultural activist with youths. As a qualitative research methodology, semi-structured interviews, 

participant observation and notes from the field diary were used. As a strategy for designing the 

caregivers' networks, the Therapeutic Itinerary was used. The care of adolescents and young 

people has been a challenge to think about comprehensiveness. Even backed by the Law as 

social subjects, historical health interventions are not uncommon and do not consider the role 

of adolescents or young people in the construction of care acts, individually or collectively. 

This research brings some excerpts from the narratives produced from the interviews, so that 

the modes of care and psychosocial care directed at young people using drugs are considered, 

which, immersed in a drug policy that prohibits some drugs and stimulates others, places them 

in situations of lethal risk from firearms more than the use of drugs depending on their social 

markers, which also impact access to health services. The purpose of this research is not to give 

voice to vulnerable young people, as they always had, but to show a little of what was heard 

from the limits of the research cut and to think about possible (and intersectoral) paths in care 

based on autonomy and bonding , bringing some reflections from the place of researcher and 

also as a user of SUS, resident of the municipality and activist, defending a way of listening to 

young people from another place than the "immature" or "transition to adult life", but as subjects 

who sometimes need hands to walk their processes, just like anyone else. 

 

Keywords: Collective Health; Watch out; Psychosocial Care; Drugs 
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APRESENTAÇÃO 

 

Essa dissertação é fruto da minha trajetória de vida e trabalho, tendo eu a 

responsabilidade de colocar um pouco sobre mim nesses escritos para que se entenda de 

onde falo. 

Primeiramente sou usuária e trabalhadora do SUS, uma pessoa que cuida pelo 

SUS antes de ser pesquisadora. A pesquisa vai trazer a vivência do meu lugar de mulher, 

cis, branca de pele escura e traço não branco em alguns contextos e negra de pele clara 

em outros, pobre e com uma história de precário acesso a serviços de saúde do SUS até 

começar a trabalhar no Sistema e entender como funciona.  

Como muitas, sou filha de uma das muitas “Marias”, mulheres pobres da periferia; 

não brancas; que tiveram como função empregada doméstica, passadeira e outros “bicos” 

para sustentar suas crias sem participação paterna e que não completou o ensino regular 

porque tinha que trabalhar. Meu pai biológico foi um homem negro de pele clara, de 

profissão incerta do tipo “faz tudo” e que morava em região rural. Estudou regularmente 

até a quarta série, porém era conhecido como um homem sábio e me ensinou que eu podia 

não estudar muito, mas tinha que pelo menos ler o jornal para saber como estava o mundo. 

Participou ativamente como pai até meus sete anos. Minhas famílias extensas pouco 

conheci. De minha mãe, hoje ficam as mulheres, três (minha tia, ela e minha irmã) e um 

primo. Por parte de pai não conheci minha família e o registro que fica é de mais um filho 

oriundo da mestiçagem - entre um espanhol e uma doméstica, mulher negra.  

Nasci e fui criada em São Gonçalo, mas passei por Niterói também por um bom 

tempo, era meu território de estudo e trabalho da família. Por muito tempo morei onde 

arrumava uma casa, entre esses dois municípios.  

Hoje, com 30 anos, tenho 12 de trabalho entre Telemarketing e políticas públicas 

(Hospital Psiquiátrico, Assistência Social, outros serviços em Saúde Mental e na Atenção 

Psicossocial além do CAPS AD) – 6 em cada. Tenho os mesmos 12 de estudo pós Ensino 

Médio regular, passando por uma graduação em Psicologia nas Faculdades Maria Thereza 

(Niterói), uma Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP-Fiocruz) - cuja experiência muito 

contribuiu para o que sou hoje - e agora o Mestrado em Saúde Coletiva da UFF. Ter o 

Paulo Amarante como coordenador do curso e orientador, alguém que milita pelo cuidado 

em liberdade, alguém que sempre tem um sorriso e um abraço, além de ser um  

 



ótimo contador de boas histórias do movimento de Reforma Psiquiátrica, foi um 

privilégio. Que belo encontro também foi com meu atual orientador, o Aluísio! Se não 

existem coisas que acontecem por acaso, digo que meu orientador tinha que ser ele, que 

me sustentou até aqui desafogando algumas agonias, mostrando caminhos e usando suas 

metáforas maravilhosas para eu entender essa parte do jogo da vida. Nestes anos de estudo 

e de rua, quanta coisa aprendi e desaprendi!  

Decidi ingressar no Mestrado depois de muita reflexão e entendendo que não há 

Saúde Mental sem Saúde Coletiva (e sem luta coletiva!), entendendo os dois Campos 

como plurais nos saberes e práticas e tendo cada um sua importante contribuição na minha 

formação, prática e transmissão das informações em Saúde, hoje focadas nas juventudes. 

Queria fazer ver por meio da escrita muitas coisas que vivi atendendo jovens e pensar 

questões que ainda tinha lacunas.  

Sou militante pelo SUS, pelas juventudes e pelo cuidado em liberdade. Tenho o 

privilégio de cuidar de jovens (hoje de outro lugar) e aprender muito com eles, atravessada 

pela minha trajetória.  

SPOILER: Essa dissertação também vai ter um pouco de militância e de amor ao 

objeto de estudo, porque isso sou eu. 
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INTRODUÇÃO 

 

Temos de deixar de ser uma sociedade orientada para as “coisas” e 

rapidamente a ser uma sociedade orientada para as “pessoas”. Quando 

as máquinas e os computadores, a ambição de lucro e os direitos a 

propriedade são considerados mais importantes que as pessoas torna-se 

impossível vencer os gigantes trigêmeos do racismo, do materialismo e 

do militarismo. É tão fácil naufragar diante da falência moral e 

espiritual quanto diante da falência financeira (KING)1 

 

A presente pesquisa foi gestada durante 2018, para inscrição no Programa de Pós 

Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, tomou forma de 

projeto ao longo de 2019 e no último semestre ganha sua forma escrita. 

Ressalto esse caminhar, pois até aqui venho aprendendo novos elementos a serem 

incorporados na escrita e na discussão com a plena certeza de que a escrita não seria a 

mesma em janeiro de 2019 e dezembro de 2019.  

No final de 2018 há uma aposta da pesquisadora, em formação para o título de 

Sanitarista, em fazer da rua não só campo de luta, mas também de estudo, não deixando 

de lado o histórico da Saúde Pública ou Sanitarismo, que tem força no século XIX como 

um mecanismo que em grande medida ditava quem pode viver e quem deve morrer, o 

que Foucault entende como biopoder e que em Mbembe, que também discute o biopoder 

em Foucault, é destacado como a expressão máxima da soberania: matar ou deixar viver 

(2019). 

Há uma aposta na rua e nas Pessoas em Situação de Rua como alvo de políticas 

públicas, como cidadãos com direito ao SUS como todos os que possuem domicílio fixo 

e há ainda uma aposta mais ampla que é falar daqueles que resistem por existirem. Em 

outras palavras, abrir espaço para jovens, domiciliados ou não, vulnerabilizados, negrxs2 

e periféricxs existirem a partir da apresentação de suas falas nas narrativas.  

A rua aqui é vista como um lugar que se pode estar, por desejo e por direito, de 

forma temporária ou permanente, com múltiplos sentidos. Este trabalho não irá trazer 

uma perspectiva romântica do que seja estar na rua, mas a partir de algumas das narrativas 

trazidas entender quem são essas pessoas que estão na rua, que podem ou desejam estar 

na rua, que tem problemas com o uso de álcool e outras drogas e que,  sendo jovens, 

                                                           
1 Trecho do livro de Martin Luther King “Where Do We Go from Here: Chaos or Community?”, 1967 
2 O uso do x em meio à algumas palavras é com objetivo de não marcar o gênero ou priorizar a escrita com 

foco em um dos gêneros.  
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principalmente, fazem parte da população prioritária nas estratégias de Prevenção 

Combinada por dois ou mais marcadores muitas das vezes3 

A Prevenção Combinada é uma estratégia do Ministério da Saúde que objetiva o 

uso de diferentes abordagens visando a redução dos índices de infecção por HIV e outras 

Infecções Sexualmente Transmissíveis. Há um esforço neste trabalho de trazer a 

articulação da atenção psicossocial às juventudes com essas estratégias como forma de 

fazer viver.  

Espera-se dos Centros de Atenção Psicossocial, que se fundamentam na 

experiência de Reforma Psiquiátrica brasileira, ou ao menos devem se fundamentar, se 

incluindo como lugares da atenção psicossocial nos territórios (YASSUI, 2010). Que 

sejam dispositivos não só de atenção, mas de militância pelo cuidado em liberdade, com 

participação dos envolvidos e buscando um cuidado integral, incluindo aspectos sociais 

e políticos que de forma interseccional atravessam cada pessoa atendida.  

Sendo os CAPS serviços de base territorial, devem atuar também fora do serviço. 

Assim, o cuidado pelo CAPS ou pela rede de atenção às pessoas em sofrimento psíquico 

deve incluir a rua e suas relações para pensar o cuidado. Entender também o que a rua já 

oferece em termos de afeto, cuidado e relações. Tal função será melhor discutida a partir 

do relato de ações realizadas pelo serviço que compõe o cenário da pesquisa a partir de 

sua contribuição em um projeto intersetorial, o Projeto Comunidade Viva4 e outras frentes 

de atuação na rua. 

Este trabalho tem o recorte de pensar formas como os jovens buscam, acessam e 

produzem o cuidado quando em uso de álcool e outras drogas, usuários que tem um 

cenário físico e também um cenário incorporado por atores de um Centro de Atenção 

Psicossocial para Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) através do trabalho de campo em 

cenas de uso de crack, álcool e outras drogas. Ao longo do processo de trabalho e de 

pesquisa foi possível afirmar que o cuidado não se restringe às paredes do serviço, 

tampouco este não é o único dispositivo que os jovens lançam mão para o cuidado. 

 

                                                           
3 Este trabalho não tem como ênfase a prevenção com relação ao HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, mas será citado esse marco da Prevenção Combinada uma vez que usuários de álcool e 

outras drogas, gays e homens que fazem sexo com homens e profissionais do sexo fazem parte da População 

Chave desta política e jovens negros e população em situação de rua (alguns dos cadastrados jovens no 

serviço) fazem parte da população prioritária. 
4 O Projeto Comunidade Viva é descrito em maior detalhe na publicação: TRINO, A.T. et al. Promoção do 

Cuidado com estratégias de Redução de Danos na cena de uso do bairro de Neves em São Gonçalo (RJ). 

Cadernos do cuidado, Volume 1, Número 1, 2017. Caminhos do Cuidado: Que pedagogia em larga escala 

é essa? ISSN 2595-0886. Fundação Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde 
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Desenhando a questão de pesquisa...  
 

A partir da trajetória nesta pesquisa e com base nos referenciais citados é possível 

afirmar que adolescentes e jovens apresentam um desafio na construção da integralidade 

no cuidado, sobretudo considerando as especificidades ligadas à aspectos socioculturais 

do processo de desenvolvimento dos jovens (AYRES e outros, 2012). Os lugares onde se 

nasce, se vive, se mora, características físicas, de identidade e sociais podem influenciar 

a experiência de nascer, viver e de juventude, logo esta pesquisa não irá trazer a visão de 

um curso linear e universal de desenvolvimento juvenil, mas as experiências singulares 

dos sujeitos atendidos. 

Conforme Souza e Souzas (2012), autoras que fizeram uma análise sobre oferta e 

acesso aos serviços de saúde pela juventude, os jovens e adolescentes ainda acessam 

pouco tais serviços, principalmente devido à ausência de atividades voltadas para esse 

grupo e devido à cultura de que os adolescentes não adoecem ou não devem ser prioridade 

nos serviços. Em muitos casos é preciso construir com o adolescente uma necessidade em 

saúde que faça sentido para ele, não basta apenas que o profissional identifique essa 

necessidade de forma técnica. Além disso, nos projetos de cuidado integral aos jovens há 

de se pensar projetos de vida, que incluam políticas e projetos intersetoriais e sua 

circulação no mundo, não só a oferta de procedimentos previstos na cesta de um serviço.  

É considerado jovem nesta pesquisa o sujeito social com idade compreendida 

entre 15 e 29 anos, conforme preconizado no Estatuto da Juventude (Lei 12.852/13), que 

aponta na Seção V (Do direito à Saúde) o direito ao cuidado integral, incluindo temas 

relativos ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas, à saúde sexual e reprodutiva, com 

enfoque de gênero e dos direitos sexuais e reprodutivos nos projetos pedagógicos dos 

diversos níveis de ensino. 

Estima-se que 26,9% da população brasileira era jovem, entre 15 e 29 anos em 

2012, representando um total de 52,2 milhões nessa faixa etária. (IBGE, 2012). 

Apesar de muitos jovens se encontrarem afastados da escola, utilizando um 

referencial de pesquisa em escolares, já se demonstram dados relevantes para que se olhe 

o fenômeno do uso de drogas nas juventudes.  

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada pelo IBGE (2016), 

sobre os hábitos dos adolescentes escolares brasileiros. O trabalho, de 2015, foi realizado 

com estudantes concluintes do 9º ano em escolas públicas e privadas de todo o país, a 

maioria entre 13 e 15 anos e os resultados mostram dados referentes ao consumo de 
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drogas proibidas e não proibidas5 e exposição ao risco de infecção por HIV. O percentual 

de jovens que já experimentaram bebidas alcoólicas subiu de 50,3%, em 2012, para 55,5% 

em 2015; já a taxa dos que usaram drogas proibidas aumentou de 7,3% para 9% no mesmo 

período. Como um dado relevante para se pensar a saúde integral das juventudes, a 

pesquisa também aponta que subiu o número dos que relataram a prática de sexo sem 

preservativos, de 24,7% para 33,8%. 

O risco de infecção por HIV é 22 vezes maior entre homens que fazem sexo com 

homens e entre os que compartilham seringas. Toda semana, cerca de 6000 mulheres 

jovens se infectam pelo HIV. Mais de um terço (35%) das mulheres em todo o mundo 

sofreram violência física e/ou sexual em algum momento de suas vidas. Em algumas 

regiões, as mulheres que sofreram violência física ou sexual por parceiro íntimo têm 1,5 

vez mais probabilidade de contrair o HIV do que as mulheres que não tiveram essa 

violência. (UNAIDS, 2019).  

A atual conjuntura de pesquisa sobre drogas se encontra com algumas 

divergências técnicas que vem influenciando as fontes de dados científicos sobre o 

consumo de drogas no Brasil. O segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas - 

foi feito em 2012, com uma amostra de 4607 indivíduos de 14 anos de idade ou mais, 

entrevistados em suas casas, entre Novembro de 2011 e Março de 2012. O estudo também 

contou com amostras extras para representar as populações adolescentes.  

Esta pesquisa demonstrou que entre as drogas proibidas consumidas pelos 

adolescentes alguma vez na vida, a maconha tem o maior índice (4,3%), seguida da 

cocaína (2,3%) e que dentre a população de 18 anos ou mais, chama atenção que o maior 

índice de prevalência de uso (9,6%) refere-se ao uso de tranquilizantes (alguma vez na 

vida), uma droga não proibida, que deve ser prescrita por médico, e quando questionado 

o uso nos últimos 12 meses, a droga marca 6%.  

Ainda na categoria de drogas não proibidas, os estimulantes (como os das bebidas 

energéticas) aparecem como a substância com a quarta maior prevalência entre 

adolescentes. Com relação ao início do uso regular de álcool, 19% da população do estudo 

está no recorte de 16-17 anos. A imprensa e algumas pesquisas vem apontando a 

preocupação com esse hábito de consumo pelos jovens, que se trata de uma combinação 

arriscada – uma droga que estimula e pode reduzir a sensação de embriaguez e ao mesmo 

tempo uma outra droga (o álcool) que diminui os reflexos e pode reduzir os efeitos 

                                                           
5 É feita a escolha do uso dos termos proibido e não proibido com o mesmo sentido de classificação das 

drogas entre lícitas e ilícitas  
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estimulantes pela sua ação relaxante, o que pode prejudicar a avaliação do jovem sobre o 

limite seguro de consumo. 6  

Já no levantamento de 2010 demonstrava que, entre estudantes universitários das 

27 capitais brasileiras, 74% dos entrevistados relataram já ter consumido bebidas 

energéticas juntamente com álcool pelo menos uma vez na vida. Entre aqueles que 

admitiram o uso combinado de energéticos e bebidas alcoólicas, 90% relataram o 

consumo nos últimos 30 dias, dos quais 5% consumiram esta combinação diariamente ou 

em uma frequência de 2 a 3 vezes por semana.  

As pesquisas com escolares e estudantes universitários mostra um recorte das 

juventudes, que não é o principal atendido no cenário da pesquisa, mas pode nos apontar 

possíveis fatores de proteção a estes jovens.  

De acordo com o estudo, aparece outra preocupação com relação ao crack 

pensando as vulnerabilidades e outros agravantes. Dados da Pesquisa Nacional Sobre o 

Uso de Crack (2014) – a última pesquisa realizada na temática - demonstram a estimativa 

de 0,54% no uso de crack nos últimos 6 meses nas capitais brasileiras (em 2012), não 

demonstrando então um país dominado pelo crack, mas apresentando um dado importante 

que é o fato de 0,11% serem menores de 18 anos. Quanto às prevalências de uso, toda e 

qualquer pesquisa já realizada no Brasil, independente das populações (domiciliadas ou 

não) apontam o álcool como a substância mais prevalente dentre todas as substâncias 

psicoativas consumidas no país (BASTOS e BERTONI, 2014). 

A ênfase em jovens também não é por acaso, mas vem em uma esteira mundial. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um total de 3,3 milhões de pessoas 

morrem todos os anos pelas consequências do uso de álcool – 5,9% de todas as mortes no 

mundo. No grupo das pessoas entre 20 e 39 anos, 25% das mortes têm uma relação direta 

com esta droga. O consumo mundial de álcool em 2016 foi de 6,4 litros por pessoa com 

15 anos ou mais, com variação considerável entre as regiões da OMS. Os dados 

disponíveis indicam que a cobertura do tratamento para os transtornos do álcool e do uso 

de drogas é inadequada, embora sejam necessários mais trabalhos para melhorar a 

medição dessa cobertura (2017). 

Olhando para as vulnerabilidades de vários grupos etários, o Relatório Mundial 

sobre Drogas 2018 conclui que o uso de drogas e os danos associados a ele são mais 

                                                           
6 Fontes de exemplo: https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/06/06/energetico-com-alcool-pode-ser-

uma-mistura-fatal-para-o-coracao.ghtml e https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/misturar-

energetico-com-alcool-deixa-batimentos-cardiacos-desregulados-22351822.html 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/06/06/energetico-com-alcool-pode-ser-uma-mistura-fatal-para-o-coracao.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/06/06/energetico-com-alcool-pode-ser-uma-mistura-fatal-para-o-coracao.ghtml
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elevados entre os jovens em comparação aos mais velhos. A maioria das pesquisas sugere 

que a adolescência precoce (12-14 anos), a tardia (15-17 anos) é um período de risco 

crítico para início do uso de substâncias e pode atingir o pico entre os jovens com idade 

entre 18 e 25 anos (UNODC, 2018). 

O mundo hoje apresenta grande consumo de opióides e drogas prescritas e 

segundo o último relatório da UNODC, além dessas drogas, outra muito consumida pelos 

jovens e que possui programa específico para redução do consumo no Brasil é o tabaco.  

Metade da população dos homens e um décimo da população das mulheres, em 

torno de 30 milhões de pessoas, serão fumantes a cada ano e quando envelhecerem 

segundo a OMS. A idade de início do consumo regular de tabaco é por volta dos 17 anos 

(LENAD, 2012). Fumar tabaco é um comportamento que geralmente começa na 

adolescência (15-16 anos segundo este estudo) e é -ainda- aceito socialmente em 

praticamente todas as culturas. O uso crônico, assim como os efeitos do uso em indivíduos 

que não fumam, mas estão expostos à fumaça (o fumante passivo), determinam uma alta 

taxa mortalidade, hoje calculada maior que a somatória de várias doenças e 

comportamentos de risco juntos, como por exemplo, a AIDS, a tuberculose e os acidentes 

no trânsito. Por ano, morrem prematuramente cerca de 400.000 pessoas de câncer, 

doenças cardiovasculares, respiratórias, perinatais e decorrentes de incêndios causados 

pelo cigarro (LENAD II, 2012). 

Para quem faz uso do tabaco tem o Programa de Tabagismo, com agenda regular 

em serviços da atenção básica, mas nem sempre possui articulação com os CAPS AD.  

De forma empírica e ao longo desta pesquisa aparece uma característica muito 

comum dentre os jovens que fazem uso importante de álcool e outras drogas, que é 

apresença de uma possível comorbidade com um transtorno mental grave (Depressão, 

Psicoses, Transtorno Bipolar). Tal fato não é trazido pelos jovens com a identificação de 

um “CID”7 informado pelo seu médico de referência, mas a partir da narrativa de suas 

histórias de sofrimento e do processo de conhecimento e manejo de crises com o auxílio 

de seu médico e do seu técnico de referência do CAPS AD. 

Na Rede de Atenção Psicossocial, o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool 

e Outras drogas (CAPS AD) é o dispositivo de referência no atendimento às pessoas em 

sofrimento psíquico decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (como ênfase) no 

âmbito do SUS, para municípios de mais de 70 mil habitantes. Espera-se que o O CAPS 

                                                           
7 Como alguns usuários chamam o seu diagnóstico em psiquiatria. Ex: “tenho CID F20’. 
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AD sejam, articulados com outros pontos de atenção da rede, responsáveis por atender 

pessoas em sofrimento psíquico grave e/ou com necessidades devido ao uso de drogas, 

de maneira territorializada, por meio do Projeto Terapêutico Singular (PTS) e devem 

oferecer desde o atendimento individual, até práticas e ações intersetoriais e comunitárias 

(COSTA, RONZANI & COLUGNATI 2018).  

Contextualizando, o cenário da pesquisa é um CAPS AD do município de São 

Gonçalo, cadastrado em 2012, em município de Reforma Psiquiátrica recente, 

pertencente à mesorregião metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. São Gonçalo é um 

município periférico, populoso e pobre, com a área da unidade territorial de 248,319 km² 

e com a população estimada de 1.016.128 pessoas, sendo a segunda maior do Estado 

(IBGE, 2012). A densidade demográfica é de 4036 hab/km². 

Em alguns municípios a entrada para acompanhamento no CAPS AD se dá a partir 

do recorte etário – população adulta e idosa, sendo o atendimento aos jovens de 15 aos 

18 anos realizado no CAPS de referência Infanto-juvenil (CAPSi). No cenário desta 

pesquisa, o CAPS AD realiza atendimentos também aos adolescentes e jovens, 

entendendo que o critério cronológico não é central para pensar os planos de cuidado, 

mas sim o sujeito em sua vivência singular.  

A partir destes dados, os objetivos deste trabalho foram compreender como o 

cuidado era produzido pelos jovens vinculados ao CAPS AD, ouvindo sobre que rede de 

cuidado tem sido construída e acessada pelos jovens, quais os sentidos de cuidado em 

saúde para este público, que sentidos e lugares tem o CAPS AD? E como são os projetos 

de vida e as práticas de cuidado dos jovens para além do CAPS AD, ou seja como se 

cuidam, individual e coletivamente, a partir de redes mais amplas que as redes de serviços 

ou a rede de saúde.  

Ao longo do trabalho também serão citadas ações impulsionadas por jovens do 

município, culturais e artísticas que contribuem para o cuidado como também práticas de 

cuidado de si não restritas ao setor saúde.  

Isso porque, não só como desejo de uma parcela da população jovem, o 

investimento no olhar para outros setores é preconizado nas políticas públicas que 

direcionam o cuidado a essa clientela, tanto no que se refere à política de saúde mental, 

que dentro do eixo álcool e outras drogas propõe uma política de atenção integral de forma 

intersetorial (BRASIL, 2003) quanto ao que é apontado no Estatuto da Juventude (2013), 

ambos marcos que serão melhor explorados na discussão do trabalho.  



25 
 

 

 

CAPÍTULO 1: JUVENTUDES  

 

1.1 - CONCEPÇÕES DE JUVENTUDE  

 
Se existe um consenso sobre o que é juventude é que este é um termo complexo e 

portanto, com várias possíveis definições. Neste trabalho será discutida a perspectiva a 

partir de contribuições da sociologia da juventude, considerando o termo como um 

conceito construído socialmente e não como mera etapa do desenvolvimento humano 

localizada entre a infância e a vida adulta. 

Segundo Doutor (2016), o conceito de juventude passou por oscilações nas 

últimas três décadas, por vezes se voltando ao entendimento de juventude como um grupo 

homogêneo, com características uniformes e determinada “cultura juvenil” e por outras, 

se aproximando da perspectiva mais atual, onde busca-se pensar os aspectos comuns, mas 

principalmente as diferenças sociais que existem entre os jovens. 

Groppo (2015) afirma que ao longo do século XX e no início do XXI, as ciências 

humanas e psicológicas constituíram diversas teorias e concepções sobre a juventude que 

passaram a considerar mais os fatores sociais e culturais, classificando as teorias em três 

grupos: tradicionais, críticas e pós críticas. 

Segundo o autor, as teorias tradicionais datam a primeira metade do século XX e 

com uma versão estrutural-funcionalista – de juventude como uma continuidade, ligada 

a uma fase de desenvolvimento ou faixa etária - apontavam a juventude como um grupo 

“anormal” ou com risco de desvio da estrutura social. 

A teoria crítica da juventude aparece na segunda metade do século XX, tendo 

como uma das características a valorização da participação dos jovens nas transformações 

sociais e tendo como eixo de análise a discussão sobre relação entre a estrutura sócio-

econômica e a experiência de juventude. 

Groppo (2015) e Pais (1993) ressaltam as correntes geracional e classista como as 

mais marcantes neste período, sendo a corrente geracional quem enfatiza os estudos sobre 

as gerações e o conceito de moratória social e a classista como a que pauta o debate sobre 

o jovem como sujeito social e agente de transformação. 
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Na teoria da moratória social, do psicanalista Erik Erickson, trata de uma fase 

limítrofe da vida em que o jovem está numa espécie de “limbo”, recém saído da infância, 

experimentando papéis para formar a sua identidade, mas ainda não exercendo papéis 

“adultos”, tais como as vivências da sexualidade e a participação social e política 

(GROPPO, 2016). 

Já para os teóricos da corrente classista, a experiência de viver a juventude é 

relativa, uma vez que viver a moratória social tem a ver com as condições de 

possibilidade, atravessadas pela classe, gênero, raça, entre outros. Neste caso, 

considerando os marcadores sociais da diferença, não existe uma identidade juvenil, mas 

um mosaico, onde estes marcadores se entrecruzam e formam experiências diversas de 

juventude. Groppo (2015) reitera essa perspectiva e ressalta que grupos como jovens 

periféricos e mulheres tendem a ter o direito à juventude no sentido hegemônico negado 

total ou parcialmente – suas responsabilidades de “vida adulta” podem não respeitar o 

recorte etário. 

Assim, corpos jovens, principalmente de homens negros historicamente são alvo 

de encarceramento ou extermínio, conforme discutido por Barros et al (2017) e outros 

autores já apontados nessa pesquisa. No Brasil, intelectuais negras vem apontando que a 

experiência de ser mulher é construída histórica e socialmente por um mosaico de 

opressões, onde raça, gênero, classe e sexualidade se entrecruzam tendo como 

referenciais obras como as de Angela Davis (2016), bell hooks (2018) e outras.  

Na Saúde, temos a Jurema Werneck (2016) como grande referência na discussão 

do acesso à saúde pela população negra, em que em um de seus trabalhos destaca que 

movimentos populares de reivindicação estiveram presentes inclusive nos processos de 

geração da Reforma Sanitária e do SUS, ganhando força o debate entre racismo e 

vulnerabilidades em saúde após a realização da Marcha Nacional Zumbi dos Palmares 

em 1995. Com relação à juventude negra periférica, com um índice de uma morte a cada 

23 minutos no Brasil (WAISELFISZ, 2018), se ocupar dessa etapa de “experimentação 

de papéis” é um grande desafio, uma vez que a sobrevivência já é uma meta alta.  Se 

considerarmos, por exemplo, o perfil dos usuários de crack e similares do Brasil, 

apresentado na Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack (2014)8, a população se compõe 

                                                           
8 Segundo a Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack (2014) um terço dos usuários apresenta idade entre 

18 e 24 anos, 79% são do sexo masculino, 79% não brancos, 61% solteiros, com escolaridade entre 4ª e 8ª 

série do Ensino Fundamental (61%), tem como forma de renda trabalhar com biscates e outros trabalhos 

autônomos (65%) e 40% estavam em situação de Rua nos últimos 30 dias. 
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de homens jovens, não-brancos, de baixa escolaridade, de renda baixa e instável e em 

condições de vulnerabilidade. 

Segundo esta pesquisa os marcadores de gênero, raça/cor, classe social, acesso à 

serviços básicos (como alimentação, saúde básica, higiene, habitação) atravessam a 

experiência de uso e de abuso da substância, sugerindo a articulação intersetorial de 

políticas e programas de tratamento para dar conta desta demanda, que é complexa. 

Groppo (2016) traz uma perspectiva pós crítica, em que quebra a ideia de 

juventude linear e alvo de tutela e avança na discussão sobre as várias formas de se viver 

a juventude, rompendo com os conceitos que vinham sendo concebidos na sociologia. Os 

estudos dessa perspectiva vão afirmar que as transições juvenis não são lineares e se 

fazem por meio da socialização ativa – ou seja, rompendo com a noção tradicional de 

socialização em mão única, onde as gerações adultas educariam as mais jovens. Esta 

teoria vai afirmar o jovem como sujeito social, ou conforme Doutor (2016) como aquele 

que apresenta um caráter de resistência à cultura e classe social dominante.  

Ao considerar o jovem como sujeito social, afasta-se a ideia do jovem como uma 

transição ou um elo entre a infância e a vida adulta e se afirma um jovem como agente 

social e como ator nas intervenções. Doutor (2016) reitera a ideia de que a visão de 

juventude como transição está ultrapassado. Para a autora, os jovens não vivem de forma 

semelhante, pois cada um tem sua trajetória pessoal e cotidiana e, portanto a juventude 

deve ser entendida como um fenômeno sócio cultural em uma sociedade dinâmica e 

complexa. Ao tratar de um jovem, segundo esta perspectiva, será trazido um recorte 

relacional, determinado pelas interações sociais que o permeiam e pensando a sua idade 

processada pela cultura e não só em termos biológicos e psicológicos. 

A mesma autora cita que hoje, a identidade juvenil consiste num processo de 

contínua transformação, quer individual ou coletiva, num jogo de múltiplas experiências. 

Para compreendermos as condições sociais que envolvem o ser jovem nos tempos 

contemporâneos há na literatura uma outra corrente da juventude: a corrente das culturas 

juvenis discutida por Pais (2003) e que pode ser entendida como “O sistema de valores 

socialmente atribuídos à juventude, isto é, valores a que aderirão jovens de diferentes 

meios e condições sociais” (P. 69). A corrente das culturas juvenis não considera as 

diferenças de classe como principal aspecto e nem aponta para a concepção de juventude 

de forma universal.  

Neste sentido, a noção de juventude nessa perspectiva considera que as práticas 

do dia-a-dia e os modos de vida específicos revelam determinados significados e valores 
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ao nível da própria vida cotidiana dos jovens e das instituições (DOUTOR, 2016), 

podendo-se então falar de diferentes juventudes e não mais de juventude como um 

conceito homogêneo. 

Assim, ao pensar a juventude neste trabalho, não se objetiva avaliar a política 

pública ofertada para atenção em saúde relacionada ao uso de drogas de forma direta ou 

normativa – ou seja, se a oferta de procedimentos e serviços Estado é adequada ou não, 

mas pensar sobre como os jovens – cada um em sua identidade “mosaico” - vivem e 

interpretam o cuidado ofertado, entendo os jovens como sujeitos sociais, com 

determinações e marcadores diversos que interferem no acesso e na produção do cuidado 

em saúde. 

 

1.2 ATENDENDO JOVENS EM USO DE DROGAS: USUÁRIO SUS? 

CRIMINOSO?  

  
A atenção ao uso de álcool e outras drogas no Brasil pela perspectiva da saúde 

compõe atualmente a Política de Saúde Mental. Até o início da década de 1990 a atenção 

ao uso ficava a cargo dos Centros de Referência Nacionais (ANDRADE, 2011). Segundo 

Costa, Colugnati & Ronzani (2015) somente a partir do final da década de 1990 e início 

dos anos 2000, visando reduzir a lacuna histórica de ausência de políticas públicas para a 

atenção aos usuários de drogas, o Brasil inicia a construção de políticas nacionais sobre 

a temática.  

Segundo Andrade (2011) também é na década de 1990 que os olhares das políticas 

públicas começam a voltar-se para os usuários de drogas e não para as drogas. Em 

diversas partes do mundo começam a eclodir iniciativas de redução de danos para controle 

do HIV. No Brasil, em 1989 é feita a primeira tentativa de implantação de um programa 

de troca de seringas em Santos (SP), que, embora tenha sido um importante passo no 

avanço da Reforma Psiquiátrica, não avançou porque foi criminalizado, só se efetivando 

então em 1995 o primeiro Programa. Entre 1995 e 2003 foram abertos mais de 200 

Programas de Redução de Danos, que ofereciam dentre as ações a troca de seringas para 

evitar o compartilhamento no uso de drogas injetáveis.  

A Redução de Danos traz um novo modo, não repressivo, de atenção ou 

assistência em saúde para pessoas que usam drogas, sendo uma lógica de cuidado que se 

coloca em relação com experiências “fora da lei" - com usuários de drogas hoje proibidas. 

Essa relação se dá através de ações no território, do contato direto com os usuários de 
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álcool e outras drogas em situação de rua e em outros cenários não comuns como o interior 

dos serviços de saúde (MACERATA; DIAS; PASSOS, 2014). 

O modelo assistencial, conforme Silva Junior & Alves (2011) pode ser definido 

como o modo como as ações em saúde são organizadas, em determinado contexto, 

envolvendo a mobilização e articulação dos diversos recursos (físicos, tecnológicos, 

humanos) para cuidar de determinada demanda em saúde.  

Pelo fato de ser um modo de atenção que escuta sobre o uso de drogas proibidas 

e propõe intervenções sem o julgamento moral de quem está usando, a Redução de Danos 

enfrenta resistência de vários setores da sociedade, já chegando a ser acusada como uma 

abordagem que incentiva o uso de drogas. Apesar disso, com a implantação dos 

Programas de Redução de Danos foi revelado o aumento do uso de preservativo e a 

redução do compartilhamento de seringas e consequentemente da prevalência de HIV. 

(ANDRADE, 2011).  

A Redução de Danos é uma política do SUS, embrionada no mesmo período. Pode 

ser vista como um abordagem democrática e universal, uma vez que constrói com o 

sujeito o melhor tratamento possível de suas questões, não exige abstinência como 

condição para o cuidado e nem se limita a drogas legais ou ilegais. As diretrizes do SUS 

ganharam forma na lei, constando na Constituição de 1988 e na Lei Orgânica de Saúde 

(8.080/90) e destacavam os seguintes objetivos a serem perseguidos: atendimento 

universal, para todo cidadão e sendo dever do Estado assegurar; atenção integral, com 

uma visão biopsicossocial do indivíduo; distribuição dos recursos, buscando a redução as 

desigualdades e controle social, onde os cidadãos devem avaliar os serviços e ações 

políticas que interfiram na qualidade de vida da população (SILVA JUNIOR & ALVES, 

2007). 

Na década de 1990 a definição do que era saúde estava sendo construída de forma 

mais ampla, compreendendo o processo de adoecimento a partir de aspectos individuais 

e coletivos e pensando práticas em saúde de forma interdisciplinar, articulando diversos 

saberes e pensando a integralidade no cuidado biopsicossocial a partir da articulação 

intersetorial e territorial (SILVA JUNIOR, ALVES & PIRES 2011).  

Ao mesmo tempo, no entanto com a ajuda (principalmente financeira) dos EUA, 

países de todo o mundo ampliaram suas estratégias de controle das drogas 

(BURGIERMAN, 2011).  

Como uma das tensões políticas no campo de atenção ao uso de álcool e outras 

drogas em saúde no Brasil pode ser destacada a relação com a Justiça. A atual lei sobre 
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drogas, Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006, prevê penalização para a pessoa que 

“adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo 

pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar” (BRASIL, 2006), que descriminaliza o porte de drogas para uso pessoal, 

mas pelo fato de, não especificar a quantidade de droga considerada inadequada, fica a 

cargo de quem apreende o indivíduo o julgamento enquanto usuário ou traficante, que se 

dá de forma subjetiva. 

Alguns autores do Direito como Boiteux (2018) e Zaccone (2011) apontam que a 

aplicação distorcida da Lei, onde a conduta tomada é desigual, pode abrir uma lacuna 

para a criminalização dos vulneráveis, estes, jovens pobres, pardos, negros e 

marginalizados, afastando-os mais uma vez de seus direitos e garantias constitucionais, 

como o acesso ao cuidado. 

Pedro Abramovay, também operador do Direito, em seu artigo “Branco é usuário, 

Preto é traficante” aponta sua reflexão após se debruçar sobre dados concretos a respeito 

dos efeitos racistas e classistas da aplicação da Lei de Drogas e traz dados otimistas de 

iniciativas de movimentos negros e movimentos de periferia para problematizar o tema. 

Exemplos destes movimentos são o coletivo “Movimentos” (sede no Parque 

União, RJ) e a “Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas” (sede na Sé, em SP). 

Tais movimentos apontam a necessidade de se pensar que em políticas de drogas e de 

segurança pública que entendem a juventude negra e favelada como inimigo a combater 

sob o estereótipo “traficante”, morrem não só aqueles que foram colocados na mira como 

inimigos, mas também moradores não relacionados ao uso ou comércio varejista de 

drogas nas favelas.  

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

Outras Drogas lançada em 2003 enfatiza que a droga é uma substância inerte, que não é 

o foco da atenção e define a sua proposta: reversão do modelo assistencial em comunitário 

e intersetorial, deslocando a posição de usuário de drogas como doente ou criminoso e 

defendendo o uso de drogas como fenômeno complexo, criticando sua aproximação com 

a criminalidade. 

O Relatório global sobre Descriminalização de Drogas (2016) apontou o fracasso 

da política atual, que além dos impactos produzidos com a morte, o encarceramento e 

violência, contribui como barreira de acesso à informação e cuidado pelas pessoas em uso 

de drogas hoje proibidas. Proibir as drogas não faz com que as pessoas deixem de 
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consumir, pois o uso de drogas ocorre desde a pré-história e é um fenômeno humano 

(NERY FILHO, 2012). 

Adade e Monteiro (2014) ressaltam o comportamento comum aos jovens de 

minimizar as questões relacionadas às drogas lícitas e através de seu estudo apontam que 

os jovens apresentaram uma visão negativa sobre as drogas ilícitas, sem ter uma análise 

mais aprofundada com relação ao contexto do uso. A proibição de algumas drogas faz 

com que muitos jovens não acessem informações corretas sobre as drogas e proibir não 

garante que estes não usem. 

Dados do Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-HA!) – 

de ações para a saúde global dos adolescentes - apontam que principais causas de mortes 

entre adolescentes brasileiros jovens na faixa de 15 a 19 anos são violência interpessoal 

(incluindo conflitos armados), acidentes de trânsito, suicídio, afogamento e infecções 

respiratórias (OMS, 2017). 

O AA-HA! recomenda intervenções em todos os setores, incluindo a educação 

sexual abrangente nas escolas; limites de idade mais elevados para o consumo de álcool; 

exigência de cintos de segurança e capacetes por meio de leis; redução do acesso e do uso 

indevido de armas de fogo; redução da poluição do ar em ambientes fechados por meio 

de combustíveis de cozinha mais limpos; e aumento do acesso a água potável, saneamento 

e higiene. 

No Brasil, onde é adotada a política proibicionista de guerra “às drogas,” a 

principal vítima da violência homicida no Brasil é a juventude, onde a taxa de homicídio 

pula de 3.159 homicídios por arma de fogo, em 1980, para 25.255, em 2014: crescimento 

de 699,5% (Mapa da Violência, 2016). 

Proibir as drogas não é uma decisão com bases científicas ou médicas, mas sim 

sociais, econômicas, morais e religiosas, conforme discutido na tese de Boiteux (2006). 

O tráfico de drogas é crime que mais encarcera homens negros no Brasil, chegando a ter 

sido noticiado em imprensa que em 2017, o número de um a cada três encarcerados serem 

pequenos traficantes9. De acordo com o INFOPEN (2018), “3 em cada 5 mulheres que se 

encontram no sistema prisional respondem por crimes ligados ao tráfico” (p. 54), sendo 

de 62% as incidências penais pelas quais as mulheres privadas de liberdade foram 

condenadas ou aguardam julgamento em 2016.  

 

                                                           
9 Noticiado no G1 https://g1.globo.com/politica/noticia/um-em-cada-tres-presos-do-pais-responde-por-

trafico-de-drogas.ghtml 

https://g1.globo.com/politica/noticia/um-em-cada-tres-presos-do-pais-responde-por-trafico-de-drogas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/um-em-cada-tres-presos-do-pais-responde-por-trafico-de-drogas.ghtml
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Desta forma, ao olhar para o uso de drogas pelos adolescentes e jovens inclui 

pensar quem é este jovem – onde ele vive, como ele vive, qual sua cor/raça, gênero, classe 

social e qual a sua experiência no acesso aos direitos básicos, para que se reflita sobre o 

impacto do uso de drogas em seu contexto. O acesso à políticas básicas muitas vezes 

depende de como esse jovem é interpretado ao entrar em um serviço – principalmente se 

esse jovem é pobre, negro e com concepções de cuidado e higiene diferentes de quem o 

recebe. 

Este trabalho parte da concepção do uso de drogas como algo complexo, 

relacionada ao tipo de substância usada, mas também ao sujeito e seu contexto, não 

colocando a abstinência como “abre-alas” no seu projeto de tratamento, mas enfatizando 

a escuta do jovem que usa drogas, pois muitas vezes a sua condição de marginalizado não 

lhe garante este direito. Como afirma Ribeiro (2017), “o falar não se restringe ao fato de 

emitir palavras, mas de poder existir” (P. 66). Para além de ouvir sobre as drogas, esse 

trabalho busca trazer nas narrativas quem é o sujeito que usa, suas marcas, suas condições 

sociais e de vida e que aspectos podem refletir diretamente no seu cuidado, considerando 

a tensão envolvida no uso de drogas, que pode levar a interpretações diversas, como um 

problema em saúde ou como desvio/coisa errada, a depender de quem está interpretando. 
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CAPÍTULO 2: CUIDADO 
 

2.1 - CUIDADO EM LIBERDADE  

 
A partir da década de 1970, o Brasil impulsiona um movimento chamado de 

Reforma Psiquiátrica, de crítica aos modos de atenção que vinham sendo dirigidos às 

pessoas em sofrimento psíquico. A Reforma Psiquiátrica brasileira ainda é considerada 

um movimento vivo, não sendo restrito à reestruturação física ou de práticas para se lidar 

com as pessoas em sofrimento psíquico. Não caberá entrar em detalhe sobre o histórico 

desse movimento, mas destacar um recorte do percurso para que se dialogue neste 

trabalho com o que se defende enquanto cuidado em liberdade. 

Segundo Amarante (2007) após a Segunda Guerra Mundial a sociedade passa a 

refletir sobre a natureza humana, tanto sobre a crueldade quanto sobre a solidariedade, 

criando solo para mais um período de transformações. Foram várias experiências, em 

diferentes países e o autor destaca algumas dispostas no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1 - Contribuições das experiências de ruptura e reforma para o cuidado 

em liberdade 

 

 

 

 

Experiências de Ruptura e 

Reforma 
País, período Objetivos  Ações  

Comunidade Terapêutica 

Inglaterra, década de 

1950 

Mudanças na gestão do 

hospital e cuidar da grande 

quantidade de jovens com 

danos do pós guerra 

Processos de 

horizontalização das ações 

e das palavras através de 

intervenções em grupos e 

assembleias Psicoterapia institucional 

Psiquiatria de Setor 
França, década de 

1960 

Desmontar o modelo 

hospitalar aos poucos, 

estava fracassado e ofertar 

outros serviços (hospital-

dia, oficinas terapêuticas, 

centros de saúde mental, 

etc) 

Regionalização do hospital 

em equipes 

multiprofissionais de 

referência que cuidavam 

no hospital e também em 

casa 
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Psiquiatria Preventiva 

Estados Unidos, 

década de 1950, 

1960 

Reduzir doenças mentais, 

resolver problemas sociais 

e políticos inclusive o uso 

de drogas pelas juventudes 

Estudar a prevenção a 

partir de níveis; ideia de 

crise 

Antipsiquiatria 
Inglaterra, década de 

1950 

Crítica ao modelo 

cientifico psiquiátrico 

colocando em xeque não 

só ele como as instituições 

Olhar para o sujeito e as 

relações sociais e não para 

a doença. Transformações 

para além da organização 

do modelo assistencial 

Psiquiatria Democrática 
Itália, década de 

1960 

Crítica ao modelo 

cientifico psiquiátrico 

colocando em xeque não 

só ele como as instituições 

Olhar para o sujeito e as 

relações sociais e não para 

a doença. Transformações 

para além da organização 

do modelo assistencial 

 
Tais experiências influenciaram as críticas ao modelo de atenção em saúde mental 

ofertado no Brasil e impulsionaram um movimento que não propunha então somente 

reformas no nível assistencial dos serviços, mas conforme o autor afirma o movimento 

de Reforma Psiquiátrica como um movimento social complexo e permanente que 

tensiona em quatro dimensões não ordenadas de forma linear: a dimensão teórico-

conceitual, a dimensão técnico assistêncial, a dimensão jurídico-política e a dimensão 

sócio-cultural.   

A dimensão teórico-conceitual diz respeito aos conceitos e saberes da psiquiatria 

em relação à loucura e neste caso, aos usuários de álcool e outras drogas, cabendo aqui 

ressaltar a escolha do termo pessoa em sofrimento psíquico e não doente mental/pessoa 

com transtorno mental, entendendo que o em diz de um estado, processo e não do que é 

a pessoa, mas como algo que essa pessoa está vivendo, em seu caminhar.  

A segunda é a dimensão técnico assistencial, que diz respeito à prática, ao esforço 

então coletivo de que os serviços não se tornem lugares de repressão, exclusão, disciplina, 

controle, mas serviços estratégicos para a vida das pessoas, lugares de acolhimento, de 

cuidado, de trocas sociais e exercício de cidadania.  

A terceira é a dimensão jurídico-política que trata das leis e aparatos jurídicos com 

relação a essas pessoas, entendendo que olhar para essa dimensão tem ligação direta com 

o exercício de cidadania e autonomia dos sujeitos atendidos. Também se relaciona aos 

direitos humanos, à medida que defende para as pessoas em sofrimento psíquico o melhor 

cuidado possível, preferencialmente na comunidade (como preconiza a lei 10.216/01) e 

com acesso ao trabalho, lazer, esporte, cultura, ou seja, a tudo que a sociedade oferece.  
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A quarta dimensão, chamada pelo autor de sócio-cultural é a mais estratégica e 

reconhecida no âmbito nacional e internacional da Reforma Psiquiátrica brasileira. Isso 

porque trata de transformar a relação da sociedade com a loucura, através de mudanças 

no que se tem de construção de loucura naquela cultura. Neste trabalho mais importa 

pensar os adjetivos culturalmente enraizados à figura do usuário de drogas, em geral 

ligados a periculosidade, vadiagem, sujeira, desvio. Há também uma contribuição 

importante para o estigma vivenciado pelas pessoas que usam drogas advinda da visão do 

usuário como criminoso. Como uma das tensões políticas no campo de atenção ao uso de 

álcool e outras drogas em saúde, como já dito, pode ser destacada a interface com a 

Justiça, inerente ao cuidado à essas pessoas, pois aqueles que escolhem fazer uso de 

drogas hoje proibidas podem ter como intervenção estatal a prisão, o hospital de custódia, 

o hospital psiquiátrico ou uma comunidade religiosa antes de terem a oportunidade de 

conhecer um serviço que preza pelo cuidado em liberdade ou ao longo do seu percurso 

de cuidado.  

Cabe ressaltar que a atual Política de Saúde Mental vem sofrendo alterações desde 

o final do ano de 2017, alterações essas que correm em uma esteira voltada ao retorno da 

lógica manicomial, à ênfase biomédica e curativa ou de controle de corpos, com o 

acréscimo do lobby das comunidades religiosas e dos leitos em hospital psiquiátrico, 

espaços de segregação humana e não de cuidado.  

Tivemos até as vias de finalizar da pesquisa como Ministro da Cidadania o médico 

Osmar Terra, conhecido no campo da Saúde Mental, ou melhor localizando no campo da 

Psiquiatria (em seu modo tradicional) como autor de um Projeto de Lei que prevê maior 

penalização aos usuários de drogas proibidas, tendo como ponto alto no PL 7663/10 o 

incentivo às internações de forma compulsória, ou seja, sem consentimento do sujeito e 

com determinação do Estado. 

Deste modo, ao falar da dimensão sócio cultural na história da Reforma 

Psiquiátrica se refere ao deslocamento do olhar destinado às pessoas em sofrimento 

psíquico (incluindo os usuários de álcool e outras drogas) como marginalizados e 

perigosos para outros adjetivos ou novas identidades, a partir de suas produções artísticas, 

de outros modos de ser e estar no mundo. 

Não se trata de transformar a arte em terapêutico, mas de ver algo de terapêutico 

e de militância nas manifestações artísticas além de defender identidades artísticas como 

forma de exercício da liberdade de expressão e também de geração de renda. 
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No cenário maior desta pesquisa, o município de São Gonçalo, os coletivos 

culturais de juventude tem contribuído nos muitos modos de cuidado em liberdade, de 

forma mais individualizada e de forma coletiva, o que será exposto em outro momento 

do trabalho.  

O cenário desta pesquisa tem uma história de Reforma Psiquiátrica recente, tendo 

o serviço sido cadastrado em 2012. Atuar na rua, buscando transformar esse imaginário 

social deve levar em consideração o amadurecimento da população com este tema. 

 

2.2 -  CUIDADO E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 
Também no final da década de 1980 e início da década de 1990 como grande 

marco, este é um período onde começam a ser viabilizados recursos para financiamento 

em estruturas não hospitalares para atenção em Saúde Mental, como os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). O primeiro CAPS aberto no Brasil foi em 1987 e os CAPS 

AD iniciaram sua implantação em 2002.  

O debate sobre a reformulação do modelo de assistência percorre mais de uma 

década até que seja promulgada a Lei 10.216/01 que dispõe “sobre a proteção e os direitos 

das pessoas acometidas por transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 

saúde mental” (BRASIL, 2001), em que aponta a ênfase na base comunitária para o 

tratamento das pessoas em sofrimento psíquico (inclusive decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas), bem como veta a internação em instituições de caráter asilar. Além disso, 

define três tipos de internações: voluntárias, involuntárias e compulsórias indicando a 

internação quando os recursos extra-hospitalares estiverem esgotados. 

A problemática do uso de álcool e outras drogas tem se mostrado um ponto de 

divergências entre dois paradigmas: o proibicionista, geralmente ligado o tratamento 

como abstinência e vendo o uso de drogas como um mal a evitar e o antiproibicionista, 

que defende o uso de drogas como uma atividade humana (desde a antiguidade) e que 

portanto analisa os problemas relacionados ao uso de forma complexa e multifatorial, 

utilizando como estratégia de cuidado ampliado a lógica da Redução de Danos (RD). 

Conforme Macerata, Dias e Passos (2014) é importante diferenciar a abstinência 

enquanto alternativa no cuidado (de interrupção do uso) e como paradigma.  

A abstinência como alternativa no cuidado é a perspectiva onde o usuário pode 

escolher interromper o seu uso ou não; já a abstinência enquanto paradigma está ligada a 

ideia de partilha moral entre as drogas entre lícitas e ilícitas/boas ou más/pesadas ou leves, 
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etc.10, direcionando as ações para repressão do uso (como através das internações de 

forma compulsória ou involuntária) e controle da oferta.  

Teixeira e outras (2017) fizeram um análise sobre a legislação brasileira sobre 

drogas de 2000 a 2016, onde foi exposto que na tipologia dos modelos/abordagens, houve 

uma predominância do modelo da RD e/ou modelo de atenção 

psicossocial/antiproibicionista, que é o modelo preconizado pela PAIUAD; seguido do 

modelo de doença/asilar, expondo a disputa de modelos para atenção a esta demanda, mas 

ainda prevalecendo modelos mais voltados à atenção psicossocial e antiproibicionista.  

Na atenção psicossocial parte-se de uma perspectiva de trabalho, no campo da 

Saúde Mental, onde não se tem a ênfase na figura do Psiquiatra, mas entendendo este 

como um campo plural e transversal de saberes onde se tem além da psiquiatria, outras 

especialidades médicas, a psicologia, a psicanálise, filosofia, antropologia, história, 

geografia... (AMARANTE, 2007).  

A Atenção Psicossocial pode ser definida como o conjunto amplo de 

transformações práticas e de proposições teóricas, éticas e políticas, que se corporifica e 

se vivifica na atual Política de Saúde Mental brasileira (COSTA-ROSA, 2013; YASSUI, 

2010). No atual governo, a Política Nacional está passando por revisões, sem respeitar io 

fluxo de controle social, pelas conferencias e conselhos de saúde (NUNES et al, 2019).  

Todo o acúmulo de experiências pelo movimento de Reforma Psiquiátrica vem 

sendo alvo de alterações, inclusive estratégia de Redução de Danos (RD), importante no 

trabalho dos CAPS AD. Nunes et al (2019) chamam a esse fenômeno de contrarreforma. 

 

Sabendo-se do poder de atração do capital e de uma política de 

comunicação com forte lobbying biopsiquiátrico nos meios de 

comunicação de massa, não é difícil pensar na conquista de novos 

adeptos, além da reconquista de parte da sociedade que nunca 

deixou de associar loucura à periculosidade e à cronicidade, nem 

de manter com esse segmento uma relação atravessada pelo 

preconceito e pelo estigma. Não se descarta tampouco o 

magnetismo de um discurso biomedicalizador e sofisticado da 

psiquiatria biológica. (op.cit, 2019, P.4495). 

                                                           
10  Discussão melhor explorada pelo professor Eduardo Viana Vargas (2008, 2009) a partir da droga 

enquanto objeto sócio técnico – algo que permanece integralmente indeterminado até que sejam reportados 

os agenciamentos que o constituem enquanto tais. 
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O Governo Federal, através da NOTA TÉCNICA Nº 11/2019-

CGMAD/DAPES/SAS/MS defende que pessoas que tem problemas com drogas sejam 

acolhidas em comunidades religiosas e nos CAPS, pelo paradigma da abstinência.  

 

 

CAPÍTULO 3: O CUIDADO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE  
 
O cuidado em saúde tem crescido como área de pesquisa, sendo abordado por 

diferentes referenciais. Apesar disso, diferente do conceito de juventude, que tem as 

sociologias da juventude, não é possível se falar de sociologias do cuidado 

(CONTATORE, MALFITANO & BARROS, 2017). 

Jose Ricardo Ayres (2004, 2009) propõe, a partir de um passeio na abordagem 

heideggeriana, o cuidado em um sentido filosófico e prático. 

O cuidado aos sujeitos que usam drogas na perspectiva deste trabalho pode ser 

entendido como atitude (de se ocupar das coisas). Segundo Boff (1999) desde que o 

homem nasce, ele é Cuidado, o cuidado o constitui. Em uma visão filosófica, o autor fala 

da dimensão ontológica do cuidado - que diz respeito ao modo de ser do homem, sendo 

um sujeito histórico, social, coletivo, pertencente a determinado contexto cultural, que 

reflete sobre a própria existência e intervém na natureza.  

Afirmar o cuidado a partir de um sentido filosófico por vezes soa como utopia, 

mera contemplação ou como distante da prática profissional em saúde em um sentido 

“útil”. Tal posicionamento pode ter a ver com a forte influência ou ênfase presente na 

saúde no modelo de clínica biomédico, mais tradicional ou clássico, em que o profissional 

se debruça sobre a doença e não sobre o sujeito, por vezes buscando técnicas a serem 

aplicadas que visam a sua recuperação, e no caso desta clínica, com sujeitos que usam 

álcool e outras drogas, a abstinência ou a “estabilização” de determinado quadro de sinais 

e sintomas psicopatológicos.  

As narrativas trazidas nesta pesquisa tem também o objetivo de certa historização 

das práticas de cuidado dos jovens. Ao narrar sobre suas existências, podem trazem 

elementos no sentido proposto pelo autor – que tenha um sentido filosófico de cuidado 

como sendo condição para a existência – desde que se é, se cuida (usa como alegoria a 

Fábula de Higino)11 – até uma perspectiva prática, que propõe aos profissionais uma 

reflexão e reorientação no seu fazer.  

                                                           
11 Ayres, 2004, p. 75.  
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Ayres (2004) traz uma discussão sobre a avaliação das práticas de saúde a partir 

da ideia de “giro paradigmático”. No giro paradigmático, ao invés de trazer um conjunto 

de procedimentos pré estabelecidos para serem postos em prática (que seria por exemplo, 

focar somente na dimensão técnico-assistencial da Reforma Psiquiátrica dentro da 

perspectiva do Amarante), pensar elementos existenciais como importantes no projeto de 

cuidado: Movimento, Interação, Identidade e Alteridade, Projeto, Desejo, 

Temporalidade, Não causalidade e Responsabilidade, o que torna a atitude de cuidado 

mais complexa.  

Assim, como na Fábula de Higino, as narrativas demonstraram aspectos que são 

para além daqueles calculados12 como demanda. Este trabalho, recuperando o cuidado 

como ontológico, ou seja, referente ao Ser e também em sua origem etimológica cogitatus 

– meditado, pensado e refletido (CONTATORE, MALFITANO & BARROS, 2017) 

objetiva dar luz à aspectos intsersubjetivos no trabalho em saúde, ou àquilo que escapa 

muitas vezes aos olhos e percepção dos profissionais, mas que vincula ou desvincula, 

afeta, move, promove interação, que está em um certo tempo, de acordo com certo desejo 

de cuidado (ou ajudando a construir ou resgatar), aquilo que acontece, sem muitas vezes 

se conseguir definir onde é início, fim e meio e qual fatia é de quem na responsabilidade 

pelo cuidado.   

Ao pensar sob esse ponto de vista sobre o cuidado o autor pensa na atitude de 

cuidado e tendo base em Heidegger, busca uma epistemologia que pense uma atitude que 

medita e não que enxerga o sujeito como já definido como alguma coisa. Em outras 

palavras, que seja uma atitude afastada do modo de se fazer oriundo das ciências naturais, 

que separam sujeito e objeto e que influenciam certas práticas de saúde em criar um 

distanciamento profissional – usuário, marcando a posição de quem produz o ato de 

cuidado e quem é apenas receptor, cuidado este produzido a partir de um diagnóstico ou 

desenho fixo do que é aquele sujeito. 

Tomando como base esse referencial, se propõe uma atitude clínica que entende 

o sujeito como sendo, em constante movimento, se fazendo no tempo, com o outro e o 

que o circula, em determinado recorte que está sendo visto e interpretado por outro, que 

é a pesquisadora. O sujeito não é. Está sendo. Pode vir a ser. Não está encerrado. Os 

                                                           
12 Referência às noções de pensamento calculante e pensamento mediante, presentes na obra de Heidegger 

traduzida como “Serenidade” (1954).  
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profissionais caminham um pequeno pedaço de existência com ele. Aqui enquanto 

pesquisadora será trazido um pedaço menor ainda, atravessado por mim, quando escrevo. 

Ao abrir mão de uma visão dicotômica e causalista nas relações, “dá trabalho”. 

Diluindo lugares tão marcados de profissional – usuário, serviço – rua sendo o 

profissional e serviço detentores do saber sobre o cuidado e os sujeitos atendidos aqueles 

em que “aplicamos” cuidado, como uma técnica definida a priori é inclusive mais fácil 

de ser descrito. Deslocar o lugar da rua como “fim de linha” de um sujeito para um lugar 

possível de se viver, também pode ser um desafio.  

Mas a aposta é de pensar o cuidado em sua interação eu-outro, em diferentes 

espaços, que permite muitas vezes ao sujeito atendido e ao profissional vir a conhecer-se 

(AYRES, 2004). Aos sujeitos atendidos no interior do serviço, a descrição dos 

procedimentos ofertados aparece de forma mais explícita. Aos sujeitos atendidos em 

campo, na rua, o serviço oferecido são pessoas, que com seu corpo vão tecer os atos de 

cuidado não listados em uma cesta de procedimentos muitas vezes, mas no improviso da 

rua, na construção cotidiana com aquele território, construída de modo ainda mais 

singular com cada sujeito. 

De acordo com Contatore, Malfitano e Barros (2017) o cuidado de base técnico 

científica pouco atende as reais demandas das pessoas, sugerindo uma abordagem 

emancipadora dos cuidados. 

Para chegar a essa defesa, os autores trazem as demais abordagens delineadas a 

partir do mapeamento do conhecimento sobre Cuidado em Saúde: abordagem pragmática 

do cuidado; Clínica Ampliada e Compartilhada; Abordagem gerencial; abordagem 

filosófica; abordagem emancipadora; abordagem política; abordagem cultural, dispostas 

no quadro a seguir. 
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Quadro 2 – Abordagens de Cuidado  

 

 

 

Os autores finalizam enfatizando que uma sociologia dos cuidados provavelmente 

não daria conta de reorientar os modos de atenção e assistência à saúde, mas contribui 

para refletir nas ações em saúde de forma que consigam se pensar projetos que levem à 

emancipação dos sujeitos.  

Arrisco afirmar que o cuidado nesta pesquisa perpassa por algumas dessas 

abordagens, não sendo um cuidado marcado pelo pragmatismo mas um cuidado 

compartilhado, de inspirações em uma abordagem política ao propor dispositivos 

formativos e que colocam em questão as práticas profissionais da equipe e da rede tais 

como o Fórum ou o espaço da Supervisão Clínico Institucional. 13 

Não se objetiva demonstrar um modelo tampouco afirmar esse cenário como 

modelo, já que um dos objetivos desta pesquisa é também não generalizar, mas pensar o 

cuidado prestado enquanto atitude prática. É objetivo também que este trabalho proponha 

reflexões que permitam inclinar, orientar ou reorientar os modos de fazer para que se 

busque considerar os sujeitos em sua autonomia e dignidade. 

                                                           
13 No capítulo 3 é apresentado o serviço e contém as atividades desenvolvidas 
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No caso dos jovens, entendendo-os como sujeitos sociais, que devem participar 

ativamente das decisões políticas como também na tomada de decisão sobre seus projetos 

de cuidado, estes devem ser ouvidos sobre o que pensam sobre o cuidado a eles dirigido, 

os tirando da posição de tutela muitas vezes já pré estabelecido – pela família, pelo 

serviço, pela justiça, etc, mas se abrindo para a escuta, propondo contratos, dividindo 

responsabilidades, de acordo com a singularidade de cada um.  

Ayres (2012) destaca que no cuidado aos jovens nos serviços de saúde se dão de 

forma expressiva as ações de cunho disciplinador e normalizador relacionadas à 

permanência dos adolescentes nos serviços, desconsiderando aspectos subjetivos 

envolvidos nos encontros entre o adolescente/jovem e o profissional, que podem se 

configurar de diferentes formas: isto é, desde situações extremas que enfatizam a 

impessoalidade das práticas (o agir automático, generalizado), que pode afastar o jovem, 

até a busca de reconhecimento mútuo, onde a escuta e a comunicação são valorizadas, 

quebrando a atuação protocolar e caminhado para de fato a construção de um projeto de 

atendimento singular, considerando o que o outro sabe ou entende do seu processo saúde 

- doença, de modo a criar um vínculo possível para o cuidado. 

Considerando a cultura como mediação, esta pesquisa buscará pensar o cuidado 

como imerso num universo de símbolos e significados nos quais os sujeitos atendidos 

interpretarão o ato de cuidar, ou seja, nessa perspectiva, serão consideradas as 

experiências de cuidado dos adolescentes e jovens como culturalmente construídas 

(GERHARDT, 2014). 

Em uma perspectiva antropológica do cuidado, ao pensar sobre as experiências de 

cuidado culturalmente constituídas e com uma dimensão intersubjetiva de mútua 

afetação, neste trabalho se pretende a refletir sobre como os serviços de saúde, demais 

pontos da rede do jovem ou outros atores disponibilizam atenção e acolhem as 

necessidades de saúde, como também se atentar para quais afetamentos certas práticas 

produzem capazes de interferir nos atos de cuidado. 
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CAPÍTULO 4: ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 
A natureza da pesquisa é qualitativa, ou seja, que se debruça e interpreta realidades 

sociais e em uma perspectiva emancipatória, pode ser pensada como uma  maneira de 

poder ouvir as pessoas, em vez de tratá-las como objetos (BAUER & GASKELL, 2002).  

Na condição de pesquisadora não irei representar os jovens em uso de drogas, mas 

refletir sobre o que eles entendem como cuidado e interpretar dentro dos meus limites 

culturais e epistemológicos. 

O desenho do método, que sofreu modificações ao longo do processo, tem relação 

com a trajetória profissional e de minhas vivências nos cenários que compõem essa 

pesquisa.  

Deste modo, esta pesquisa qualitativa tem a base epistemológica nas ciências 

sociais, se afastando de interpretações gerais e positivistas e não se baseia na aplicação 

de técnicas para controle, a ênfase é na compreensão sobre o modo como a realidade se 

apresenta.  

Para se aproximar da compreensão do que se pretendia como questão de pesquisa, 

os sujeitos foram escutados em entrevistas semi-estruturadas, que segundo Boni & 

Quaresma (2005) são as que “combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante 

tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um 

conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito 

semelhante ao de uma conversa informal.” (P.75)  

Foram propostas questões disparadoras semi-abertas para identificação do jovem 

tais como nome, idade, gênero, orientação sexual, raça/cor, conjuntura familiar e de 

moradia, conjuntura de trabalho e renda, presença de diagnóstico em saúde mental para 

além do referente ao uso de álcool e outras drogas e relação com a Segurança Pública. 

Além dessas questões foram feitas outras pedindo para que o jovem falasse sobre 

sua história com o uso de drogas, o que vê como saúde e doença, história no cuidado e 

sua história no CAPS AD. Os procedimentos comuns aos CAPS AD foram embasados 

em um manual do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015). O roteiro consta no apêndice 2. 

Outras estratégias metodológicas foram adotadas ao longo do processo tais como 

a observação participante, o diário de campo e a consulta à trabalhadores do CAPS AD 

pra alguns dados específicos como datas, números e correções sobre a história dos jovens. 

Segundo Becker & Geer (1957) apud Bauer & Gaskell (2002) a observação participante 
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é "a forma mais completa de informação sociológica” (P. 72), servindo à contribuição 

com mais elementos que podem ter escapado na entrevista. Assim “a observação 

participante se distingue da observação informal, ou melhor, da observação comum. Essa 

distinção ocorre na medida em que pressupõe a integração do investigador ao grupo 

investigado” (BONI & QUARESMA, 2005, P. 71) 

Como estratégia para o desenho das redes de cuidado dos jovens e para refletir 

sobre o modo como estes buscam e avaliam o cuidado, esta pesquisas utilizou o Itinerário 

Terapêutico, que enfatiza a perspectiva do usuário e seus arranjos organizativos ao longo 

das experiências de adoecimento - o que permite entender como ele escolhe, avalia e se 

concorda com os tratamentos prescritos, como se relaciona em suas redes sociais, que 

podem incluir ou não as redes de serviços, etc 

 

4.1- CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 
Foram entrevistados 11 jovens entre 18 a 29 anos, que estavam com Projeto 

Terapêutico ativo no CAPS AD entre 2018 e 2019, que estavam em uso de drogas e 

iniciaram o vínculo no CAPS AD São Gonçalo, que é cenário da pesquisa. 

 

4.2 - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 
Jovens ainda em processo de recepção no momento da escolha dos sujeitos de 

pesquisa, sem matrícula e Projeto Terapêutico ativo, com mais de 6 meses de uso 

interrompido e que apresentem limitações quanto à comunicação verbal. 

 

4.3 - ESCOLHA DOS SUJEITOS DE PESQUISA 

 
Esta pesquisa previa a realização de dez a quinze entrevistas. Foram realizadas 

onze, com jovens de idade compreendida de 18 a 29 anos, indicados pela equipe do 

serviço CAPS AD seguindo os critérios de inclusão: estar matriculado no serviço (ou seja, 

ter passado do processo de recepção, não sendo tão recém-chegado), ter projeto 

terapêutico singular ativo e estar em uso de drogas.  

Tais critérios foram escolhidos buscando escutar jovens que possuíssem vínculo 

com o serviço, para que tivesse melhor desenho de alguma demanda de cuidado, já que 

muitas vezes assim que chegam, muitos não entendem porque estão ali, fato confirmado 

por Galhardi e Matsukura em sua pesquisa sobre adolescentes em um CAPS AD (2018). 
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Dos quatro jovens que não foram realizadas as entrevistas, três foram porque o 

serviço perdeu acesso a eles (se mudaram e mudaram o telefone de contato). Um deles 

aceitou participar da entrevista, mas foram agendadas inúmeras vezes sem sucesso. A 

partir das onze entrevistas foi possível trazer elementos suficientes para a discussão. 

Como características gerais a equipe aponta terem poucos jovens assíduos no 

serviço e que há um tempo atrás existia muitas demandas via sistema de Justiça também, 

o que não vem ocorrendo. 

 

4.4 - QUESTÕES ÉTICAS 

 
Aprovado sob o parecer 3.352.295 do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense – Hospital Universitário Antônio Pedro – Faculdade de 

Medicina que consta no Anexo 2.  

 

4.5 - PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 
As narrativas escutadas nas entrevistas foram transcritas e analisadas à medida 

que foram sendo realizadas. Após a transcrição, as narrativas foram lidas e foram 

recortados e destacados dados relevantes para a análise. Posteriormente foram criadas 

categorias tais como chegada ao CAPS AD, vínculo com outros serviços antes e depois 

da entrada, se existia alguma demanda de cuidado, o que é ofertado e o que buscavam, o 

que entendem como cuidado de si.  

A categorização busca revelar partes importantes das falas e analisá-las 

qualitativamente, comparando os dados e atribuindo-lhes nomes e classificações, 

desenvolvendo uma estrutura nos dados, visando de forma abrangente o tema (FLICK, 

2009). 

O referencial teórico para análise será a Fenomenologia Social de Alfred Schutz, 

o qual visa compreender o mundo com os outros em seu significado intersubjetivo, tendo 

como proposta a análise das relações sociais, admitida como relações mútuas que 

envolvem pessoas, superando a dicotomia sujeito - objeto, mas considerando dois sujeitos 

em relação. Trata da estrutura de significados na vivência intersubjetiva da relação social 

do face a face, voltando-se, portanto, para entender as ações sociais que têm um 

significado contextualizado, de configuração de sentido social e não puramente individual 

(SCHUTZ, 2008). Cabe ressaltar que alguns dos sujeitos da pesquisa já possuíam vínculo 
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com a pesquisadora e tal fato pode atravessar a análise pelo cuidado, limitando o recorte 

da pesquisa nessa dimensão, mas potencializando de alguma forma, pois o vínculo foi 

condição de possibilidade para acessar certas experiências que compõem as narrativas. 

 

CAPÍTULO 5: O CENÁRIO CAPS AD SÃO GONÇALO 
 

5.1 – HISTÓRIA 
 

Em 2011 é iniciado o projeto de implantação do Centro de Atenção Psicossocial 

para Álcool e Outras Drogas – CAPS AD que compõe este cenário de pesquisa, que desde 

2000 contava apenas com uma estrutura de atenção ao uso de álcool e outras drogas – O 

CEMOT – DQ, implantado 

 
 “em decorrência da presença constante de alcoolistas que se internavam em 

clínicas ditas especializadas, porém de caráter leigo e religioso (Comunidades 

Terapêuticas) e também no Hospital Colônia de Rio Bonito, na Clínica Nossa 

Senhora das Vitórias, na Clínica Santa Catarina e na Clínica EGO”14 

 

O serviço fica localizado na região metropolitana, próximo a uma das Rodovias 

que cortam o município, permitindo o acesso de transporte público mais variado por esta 

rodovia. Pelo caminho convencional, pela cidade, há 1 ou 2 linhas de ônibus que passam 

próximo ao serviço, a depender do bairro.  

Sua estrutura é de prédio próprio da Prefeitura, compartilha a estrutura física com 

o Laboratório (de Patologia) Municipal e com uma USF. Tem uma área externa 

compartilhada com esses serviços e salas de atendimento individual, salas de atendimento 

em grupo e oficinas, sala de cuidados (em enfermagem e onde ficam instrumentos 

musicais), espaço de convivência (com jogos e livros e também o brechó). A forma como 

o espaço foi organizado busca trazer o caráter de ambiente acolhedor como uma casa – a 

convivência tem sofás, mesa com cadeiras, televisão, aparelho de som e uma arara onde 

ficam as roupas expostas para compra no brechó e para doação. Os usuários auxiliam na 

arrumação desta arara, como também na arrumação dos livros e dos jogos. Lá também é 

servido o café e eles também entram em acordo para a escolha da programação, na TV 

ou no rádio. Por vezes uma das técnicas leva o seu aparelho de karaokê emprestado e 

também é utilizado na convivência e nas festas.  

O CAPS AD foi cadastrado como CAPS em 2012. Até 2014 teve uma 

coordenação geral, do Luiz Carlos Felício e de 2014 até meados de 2018 outra, da 

                                                           
14 trecho do projeto de implantação do CAPS AD, cedido pelo serviço. 
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Aparecida Lobosco, Musicoterapeuta, com ampla formação no Campo e servidora 

municipal, que em 2019 coordenou o Programa de Saúde Mental Municipal, do qual o 

CAPS AD faz parte. 

A escolha de citar esses nomes não é por acaso, mas tem objetivo de registrar a 

história do serviço e dessas pessoas, valendo mencionar esses nomes devido ao trabalho 

de expansão da rede, em um município de forte cultura manicomial que ainda se perpetua, 

sendo esta uma luta de ambos junto à coordenação do Programa anteriormente, Jorge 

Vieira e que em 2019 Aparecida dá continuidade.  

A coordenação do CAPS AD em 2019 foi composta por duas mulheres, também 

servidoras municipais, sendo uma coordenação geral e uma coordenação técnica, ambas 

com ampla formação e experiência em atenção psicossocial e que apostam no cuidado 

em liberdade. De graduação são formadas em Enfermagem e Serviço Social, 

respectivamente. As coordenações também são técnicas de referência em alguns casos e 

realizam atendimentos.  

A equipe é formada por, além das profissionais citadas, por outra assistente social, 

psicólogos, médicos, oficineira, terapeuta ocupacional, técnicos de enfermagem, agentes 

redutores de danos e uma articuladora intersetorial. Além disso há, a partir de 2019, uma 

cozinheira e sempre compôs a equipe de forma importante a recepcionista (a mesma desde 

2014), o auxiliar de serviços gerais e em 2019 apenas uma auxiliar administrativa. Parte 

da equipe é servidora efetiva e parte é contratada como autônoma. Ressalto as datas 

porque a permanência dos profissionais faz diferença no cuidado a este público, sem 

vínculo o cuidado é precarizado. Além disso, a presença da cozinheira fez diferença na 

dinâmica do serviço.  

O CAPS AD tem hoje matriculados 164 usuários, destes 37 são jovens de 18 a 29 

anos e cerca de 40 são acompanhados nos territórios. A indicação da Portaria MS 336 é 

que o CAPS AD atenda em média 30 pacientes por turno, de acordo com a formação da 

equipe.  O dispositivo compõe uma rede de seis CAPS (sendo dois AD – um tipo II e um 

III), dois infanto-juvenis e dois II para transtornos mentais somente) e dois ambulatórios 

como pontos de atenção comunitários da RAPS do Programa de Saúde Mental Municipal. 

Também estão sob responsabilidade do programa os leitos de referência em hospital geral, 

a Comissão de Intervenção da Clínica Nossa Senhora das Vitórias (um hospital 

psiquiátrico que era conveniado ao SUS e foi interditado em 2014 pela Vigilância 

Sanitária, estando então em processo de desinstitucionalização) e 10 Residências 
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Terapêuticas com equipes de seguimento responsáveis pela organização das casas junto 

aos profissionais que auxiliam os moradores nas casas.  

Na RAPS de São Gonçalo contamos com cobertura de Estratégia de Saúde da 

Família e NASF (Núcleo de Apoio), além de SAMU, Bombeiros (com linhas 

independentes), 3 Unidades de Pronto Atendimento estilo UPA (uma estadual, duas 

municipais), um pronto socorro central municipal e um estadual, uma maternidade 

(municipal), quatro clínicas da família (unidades de saúde da família que contam como 

algumas especialidades), uma equipe de Consultório na Rua, cinco pólos sanitários de 

especialidades e dois PAMs – Postos de Atendimento Médico (também espécies de 

policlínicas de especialidades). Na abrangência deste CAPS contamos com ESFs, NASF, 

SAMU, Bombeiros, o Pronto Socorro municipal, a Maternidade Municipal, uma Clínica 

da Família (que possui um CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento e um Serviço 

de Atendimento Especializado em HIV/AIDS em seu interior, dois pólos sanitários e um 

PAM. 

 

5.2 - DINÂMICAS, ROTINAS, PROCESSO DE TRABALHO  

  

O CAPS AD São Gonçalo é um serviço aberto, que recebe usuários em todos os 

dias úteis e em horário comercial, sem necessidade de agendamento ou encaminhamento. 

O processo de Recepção ou de Acolhimento (são adotadas as duas nomenclaturas) 

se dá a partir do momento em que o usuário ou familiar entra no serviço ou é atendido 

por telefone. Desta forma, ele começa em grande parte das vezes com o auxiliar de 

serviços gerais, com a recepcionista ou com a auxiliar administrativa. Em seguida é 

direcionado para o profissional da equipe técnica que fará a primeira escuta. Essa equipe 

como dito, é formada por assistente social, psicólogos, oficineira, terapeuta ocupacional, 

técnicos de enfermagem, agentes redutores de danos e articuladora intersetorial. Após a 

primeira escuta, o profissional marca retorno para ele mesmo escutar mais vezes se 

necessário for, para compor a entrevista inicial. O número de escutas nesse momento 

inicial não é definido previamente, mas de acordo com a história e complexidade de cada 

caso. Assim, podem ter casos com uma fenomenologia clínica grave necessitando de uma 

intervenção em estrutura hospitalar  logo no primeiro atendimento, por exemplo, e o plano 

de tratamento da pessoa terá esse direcionamento e só depois o retorno.  

Após as escutas iniciais, é feita uma espécie de desenho do caso e criado com o 

usuário atendido o seu Projeto Terapêutico Singular. 
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Como ofertas de atividades no interior do serviço, este dispõe de oito atividades 

grupais terapêuticas (Grupo da Palavra, Grupo de Família, Grupo de Educação em Saúde 

“Eu sou 12x8”, Grupo de Reflexão, Grupo de Estimulação Cognitiva, Grupo Respire - de 

meditação e Atenção Plena, Grupo de Vídeo e Grupo de Mulheres), psicoterapia 

individual, atendimentos individuais com outras categorias profissionais para além do 

psicólogo (redutor de danos, assistente social, médico, enfermeira, técnico de 

enfermagem), Assembléias – denominadas “Encontro com o CAPS” onde são 

trabalhados temas escolhidos pelos usuários de forma mensal, Oficinas de Artesanato, 

atividades de convivência, como já citados e atividades montadas de acordo com a 

singularidade do usuário atendido (como pintura, desenho, tocar algum instrumento, 

plantar, etc).  

É importante ressaltar, que diferente de outros serviços que também ofertam 

atenção à pessoas em sofrimento psíquico grave, inclusive decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas, o atendimento médico nos CAPS de um modo geral é uma das atividades 

do Projeto Terapêutico Singular, que deve ser composto por outra(s) atividade(s) a fim 

de acompanhar o usuário para além do manejo medicamentoso. É esperado que esta(s) 

outra(s) atividade(s) seja(m) coletiva(s), buscando caracterizar o serviço como um serviço 

comunitário, a menos que o usuário não se identifique com práticas grupais. A escolha 

das atividades é compartilhada entre técnico e usuário, então espera-se que seja criado 

um projeto com atividades que façam sentido para este.  

Algumas atividades aparecem como chave no acompanhamento e criação de 

vínculo no CAPS ao longo da escuta das narrativas, sendo elas o processo de recepção; a 

autonomia no manejo da medicação e na construção de seu plano de atendimento e a 

figura do técnico de referência. Aspectos intersubjetivos atravessam a construção deste 

lugar, que é de suma importância para a direção do tratamento. 

O técnico de referência, preferencialmente é alguém que faz parte da equipe 

técnica e aquele com quem o usuário ou familiar criou vínculo e será corresponsável pelas 

ações de cuidado do usuário no seu Projeto Terapêutico Singular. Em muitos casos é 

também quem atende o usuário em práticas grupais ou individuais, mas também pode ser 

alguém que entre apenas em atendimentos específicos para gerenciamento do PTS. O 

técnico de referência é aquele em que o usuário recorre, independente do que está 

planejado.  Em outras palavras, é aquele que geralmente sabe o que o usuário sonha. Sabe 

mais de sua história do que outros componentes da equipe e tem por vezes a função de 

desenhar o acompanhamento junto ao usuário, montando uma avaliação conjunta do 
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caminhar. Nem todo usuário tem atendimentos semanais ou com frequência com o seu 

técnico de referência, pois este pode ser acompanhado por outros profissionais da equipe 

ou nos seus territórios. O acompanhamento é facilitado pelo dispositivo Reunião de 

Equipe, que neste cenário ocorre de forma semanal. 

A Reunião de Equipe é uma reunião de toda a equipe, técnica e de apoio, onde o 

serviço suspende temporariamente os atendimentos para discutir as situações da semana 

e porvir. Também é onde é disponibilizado outro dispositivo importante que é o da 

Supervisão Clínico – Institucional.  

A Supervisão Clínico Institucional é coordenada por um profissional externo á 

equipe do CAPS AD, o Supervisor e neste caso a Supervisora Simone Delgado, alguém 

que tem ampla trajetória no Campo e que vai ao serviço em frequência semanal ou 

quinzenal prestar apoio na tomada de decisão em alguns casos – sendo entendido aqui 

caso como uma situação específica do usuário, de uma família, da comunidade ou do 

serviço. É uma espécie de “olhar de fora” que auxilia os profissionais a ver aspectos que 

poderiam passar desapercebidos ou enriquecer o desenho do caso para pensar melhor os 

PTSs.  

Há também, no interior do serviço, atendimentos pontuais realizados pelos 

Agentes Redutores de Danos. São pontuais porque a Redução de Danos deve ser uma 

lógica de cuidado visando permear todas as práticas de atendimento em um CAPS AD e 

é também uma atuação que se dá muito mais no contexto da Rua. 

O Agente Redutor de Danos é o agente de uma nova clínica, que em uma práxis 

peripatética (LANCETTI, 2008) no contexto de rua negocia o tempo inteiro que cuidado 

é possível, partindo do pressuposto que este só ocorrerá a partir do vínculo. 

O Redutor de Danos soma com seu conhecimento nas reuniões de equipe e 

contribui em alguns PTS para pensar ações em RD, relacionadas ao uso de álcool e outras 

drogas e também relacionadas à prevenção à Infecções Sexualmente Transmissíveis. 

Neste cenário é um profissional de nível técnico, que possui em suas vivências e formação 

recursos comunitários e pessoais (tais como conhecimento dos territórios, pertencimento 

aos territórios, linguagem menos técnica e formal e outros aspecto intersubjetivos) 

capazes de auxiliar na criação do vínculo com um serviço de referência, principalmente 

para as pessoas que não chegam no CAPS AD enquanto estrutura física. Também é 

responsável, junto ao articulador intersetorial em pensar estratégias de rede e 

comunitárias para o cuidado aos usuários, principalmente os mais vulnerabilizados 
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socialmente, incluindo os que compõem as Cenas de Uso de Crack, Álcool e outras drogas 

e as pessoas em situação de Rua.  

 

5.3 - O CAPS AD NA RUA  

 

5.3.1 Apoio Matricial  

 

Além das atividades já descritas no interior do serviço, o CAPS AD desempenha 

outras atividades, externas aos muros do serviço. 

Uma das atividades desempenhadas por este serviço é a Supervisão Territorial. A 

Supervisão Territorial é um dispositivo quinzenal em que a Supervisora, junto a uma 

equipe de Apoio Matricial (quatro profissionais em média, de categorias profissionais 

diferentes) auxilia profissionais da Atenção Básica a pensar os casos em Saúde Mental, 

Álcool e Outras Drogas – tais como suicídio e violências autoprovocadas, pessoas em 

risco social, além das demandas mais comuns de transtornos mentais e uso de álcool e 

outras drogas.  

O Apoio Matricial, como estratégia já pensada nos seminários internos ocorre no 

serviço desde 2014, porém tomou forma como uma atividade estruturada, como projeto, 

em 2018. Pretende, do lugar de especialista visto à priori pelos profissionais, trabalhar em 

um processo mais de desconstrução do que de construção ou nas palavras de Lancetti 

(2009), com uma experiência de antiformação.  

Lancetti defende três ideias a partir desse conceito 1) de que a deformação é a 

condição sine qua non para formar um operador em saúde mental; 2) de que é preciso 

entender a formação como combate (combate às soluções simples para problemas 

complexos) e 3) de que o campo da saúde mental é o campo da complexidade, sendo os 

territórios onde a vida acontece.  

Através de práticas conjuntas e de apostas em que se busca auxiliar a criar 

questões mais do que dar respostas, visa quebrar o estigma relacionado aos usuários em 

sofrimento psíquico e usuários de álcool e outras drogas, sensibilizando os profissionais 

para a escuta, para a visibilidade (porque muitas vezes não contam como usuário da ESF) 

e para a ampliação de suas histórias. Nessa experiência de trabalho também se ensina a 

apostar. Mas não de forma vertical e prescritiva, mas trazendo dados da realidade, 

situações cotidianas e muitas vezes do cotidiano do serviço da equipe de Apoio para que 

se pense que é possível apostar com tal pessoa. 
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O projeto de Apoio em curso objetiva:  

 

1) Propor intervenções pedagógicas às equipes de Atenção Básica  

2) Promover ações em redução de danos em nível estrutural: para redução de estigma e 

ampliação do acesso ao CAPS AD através de articulação comunitária 

3) Diminuir barreiras de acesso das pessoas em sofrimento psíquico grave, inclusive 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas à serviços da atenção básica  

4) Articular redes intra e intersetoriais de serviços para o cuidado às pessoas em 

sofrimento psíquico grave, inclusive decorrentes do uso de álcool e outras drogas 

5) Fomentar a participação das equipes intersetoriais no Fórum Intersetorial de Ações em 

Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas  

6) Mapeamento de casos de pessoas em sofrimento psíquico grave, inclusive decorrentes 

do uso de álcool e outras drogas em atendimento nas USFs do território  

7) Implantar um grupo em saúde mental, álcool e outras drogas nas USFs de referência 

(fonte: arquivos do serviço – projeto piloto) 

 

Em 2019, ocorreu na forma desse encontro de Supervisão, com encontros 

formativos tais como o Fórum Intersetorial para Álcool e Outras Drogas, através das 

interconsultas, como se prevê nessa estratégia.  

 

“A interconsulta caracteriza-se por uma ação colaborativa entre profissionais 

de diferentes áreas. Existem diversas modalidades de interconsulta, que vão 

desde uma discussão de caso por parte da equipe ou por toda ela até as 

intervenções, como consultas conjuntas e visitas domiciliares conjuntas. Esse 

encontro de profissionais de distintas áreas, saberes e visões permite que se 

construa uma compreensão integral do processo de saúde e doença, ampliando 

e estruturando a abordagem psicossocial e a construção de projetos 

terapêuticos, além de facilitar a troca de conhecimentos, sendo assim um 

instrumento potente de educação permanente. Porém, dentro da prática do 

matriciamento, a interconsulta tem como objetivo específico a estruturação do 

projeto terapêutico no caso.” (CHIAVERINI, 2011, P. 25,26) 

 

E também, a partir de 2019, com a implantação de um grupo em Saúde Mental 

“Falando aberta-mente” em uma das USFs matriciadas. O grupo ocorre de forma 

quinzenal, com a presença de um ou dois apoiadores e a equipe de referência conduzindo 

o grupo, que trata de temas escolhidos pela comunidade. O grupo é aberto e também é 

formado por indicação dos profissionais do NASF.  

 

5.3.2 Articulação de Redes 
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O CAPS AD possui como um dos integrantes da equipe técnica a figura do 

Articulador Intersetorial ou Comunitário. Em diversos congressos e outros espaços é 

comum as pessoas estranharem tal função, chegando a perguntar se tal atribuição seria 

um projeto exclusivo do Programa Municipal de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 

de São Gonçalo. 

Não é, até por se ter ciência da existência dessa figura também no CAPS AD 

Alameda, pertencente ao município de Niterói, na pessoa da Arlete Inácio, grande 

referência em Redução de Danos e articulação de redes, tendo iniciado este trabalho em 

Niterói em 2006 e sendo inclusive a articuladora anterior no CAPS AD São Gonçalo, 

estando até 2015.  

Até como uma tentativa de falar de um lugar ocupado por quem pesquisa, busquei 

referências sobre este trabalho e encontrei na Educação como um projeto específico, na 

Atenção Básica, mas não em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, a não ser pelo 

Projeto Redes.  

Como atribuições do articulador comunitário, constava no processo seletivo da 

Arlete em 2006 o  

 

“foco de atuação no território, construindo redes de suporte social, com 

a pretensão de criar outros movimentos possíveis na rede de atenção 

integral aos usuários de álcool e outras drogas, facilitando o acesso a 

essa rede, bem como possibilitando lidar com os danos causados por 

essas substancias utilizando recursos que não sejam necessariamente 

integrantes da rede de saúde”15 

 

Se inspirando na descrição do Projeto Redes, entre as funções do articulador de 

redes intersetoriais estão: Apoiar o desenvolvimento junto à gestão local, de estratégias 

de integração intersetorial; Participar de todas as reuniões do comitê gestor municipal e 

comitê estadual (quando necessário) do programa Crack, é possível vencer; Organizar o 

mapeamento dos recursos da rede e sua divulgação em parceria com a gestão local; 

Organizar, facilitar e participar dos fóruns locais intersetoriais em parceria com a gestão 

local; Moderar fórum virtual de articulação de rede, via ferramenta web; Identificar as 

necessidades de formação e supervisão da rede em parceria com a gestão local; Promover 

articulação com instituições formadoras para construção de propostas de formação que 

respondam a demanda local; Auxiliar a construção e implantação de protocolos (linhas 

                                                           
15 Informação retirada da rede social pessoal da Arlete Inácio 
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de cuidado) locais de atenção; Participar das oficinas de formação e troca de experiências; 

Apoiar processos de elaboração de novos projetos na área de álcool e drogas e a 

implantação e implementação de outros projetos no território; Articular e desenvolver 

estratégias de fortalecimento do controle social.   

Me colocando na escrita, a partir do lugar de articuladora de rede posso afirmar 

que a experiência de articuladora, mais do que ser um componente da equipe com funções 

específicas, como teriam um psicoterapeuta, um oficineiro, o médico, etc tem em sua 

função algo de não pronto ou não definido e isso é parte da dinâmica do trabalho como o 

improviso da rua. No trabalho constante de tecer redes e desfazer emaranhados (DORSA 

& CAMPOS, 2008), com o objetivo de defesa do cuidado em liberdade, de lutar por uma 

maior articulação entre saúde mental e atenção básica, de estar com o corpo na linha de 

frente em muitos cenários diferentes, suportando e lidando com os danos causados pela 

desigualdade social, pela proibição de algumas drogas e entre outros determinantes em 

saúde desse público, acaba sendo uma função singular, que tem a ver com o meu modo 

próprio de tecer redes, apoiado por parceiros, pela equipe, pela gestão, ou seja, pelo 

vínculo que construímos em 4 anos de caminhada no e pelo serviço. 

Contextualizando no cenário da pesquisa, em 2019, tais funções da Articuladora 

de Rede se materializavam em algumas frentes de trabalho, tais como: coordenação do 

Fórum Intersetorial para Ações em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas; apoio na 

Supervisão Territorial; Apoio ao CAPSi para casos envolvendo uso importante de álcool 

e outras drogas ou risco social relacionado a; participação em reuniões com a rede 

intersetorial para discussão de casos e construção de fluxos de compartilhamento dos 

casos; idas ao território para fortalecimento das redes próximas ao CAPS AD (serviços 

públicos, associação de moradores, blocos de carnaval e outros espaços culturais, ONGs, 

etc); orientações via web; participação na construção de oficinas de educação permanente 

para os trabalhadores do Programa e das Redes Intra e Intersetorial, articulação com 

movimentos culturais da cidade e presença permanente no território de atuação do Projeto 

Comunidade Viva, sendo referência de alguns casos. Grande parte do trabalho de 

articulação comunitária e de rede se dá através deste Projeto. 

  

5.3.3 Projeto Comunidade Viva  

 

O projeto nasce formado por uma equipe intersetorial articulada pelo Projeto 

Redes (SENAD/ FIOCRUZ) a partir de 2017, por meio do articulador Alexandre Trino e 
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das Secretarias Municipais de Saúde, Desenvolvimento Social, Segurança Pública, 

Educação, Meio ambiente e Subsecretaria de Políticas de Drogas, em parcerias no 

território da cena de uso, como o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e a Associação 

de Moradores do bairro de Neves (AMONEVES).  

Neves é um dos bairros mais violentos (ISP-RJ) e que possui uma rede extensa de 

equipamentos públicos estatais, mas que não garantem acesso da população do território 

às políticas públicas. 

O projeto inicia com os eixos “cuidado”, “proteção social”, “geração de trabalho 

e renda”, “reinserção social e habitação”, “participação social”, 

‘gerencial/administrativo” (TRINO et al, 2017). Muitas das ações propostas inicialmente 

foram redimensionadas no decorrer do tempo. Por escolha dos usuários, foi criada uma 

horta comunitária, que em 2019 era a base do Projeto, permanecendo somente os eixos 

“cuidado” e “geração de trabalho e renda” e permanecendo apenas a secretaria de saúde 

através do CAPS AD e moradores/comunidade. 

Deste modo, o CAPS AD atualizou em 2019 suas funções no Projeto, sendo os 

objetivos:  

1) Articular redes intra e intersetoriais de serviços para o cuidado às pessoas dos 

territórios de Neves nas proximidades da horta; 

2) Auxiliar essas pessoas na promoção de direitos através do acesso à documentação 

básica e políticas públicas; 

3) Cuidar da horta, trabalhando o pertencimento dos usuários e usando tecnologias da 

agroecologia para o cuidado;  

4) Promover ações em redução de danos em nível pragmático: agendamento e 

acompanhamento para teste/tratamento em ISTs, HIV/AIDS e Hepatites Virais, 

imunização, acompanhamento de pré natal para casos de alto risco, etc. 

5) Distribuir insumos (métodos biomédicos de barreira às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis - preservativos, gel lubrificante – panfletos e para uso de álcool e outras 

drogas – soro, lanche, água) 

6) Promover ações em redução de danos em nível estrutural: para redução de estigma e 

ampliação do acesso ao CAPS AD através de articulação comunitária 

 

Para tal, há uma equipe (três membros) dedicada ao trabalho de Campo em um 

turno da semana, que realiza atendimentos individuais e grupais e articulação 

comunitária. Em 2019, contamos como pontos de articulação comunitária lideranças 
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locais; barracas de lanche, barbeiro e um ateliê, atuando em de 5 territórios distintos de 

forma mais intensiva e de forma extensiva em mais dois, uma vez que as pessoas 

atendidas circulam.  

O público atendido no Projeto (alvo: usuários das Cenas de Uso) se assemelha aos 

perfis identificados na pesquisa de Bastos e Bertoni (2016). Trata-se de uma população 

composta em sua maioria por jovens e adultos (mais jovens), de 15 a 40 anos, negros, em 

vulnerabilidade social, trabalhadores “informais”, domiciliados em condições precárias e 

não domiciliados, com baixa escolaridade e pouco acesso à direitos básicos.   

Na Pesquisa de Bastos e Bertoni (op.cit) quanto ao perfil dos usuários de crack de 

forma abusiva das capitais são separados em quatro: Homens marginalizados (adultos 

jovens do sexo masculino, majoritariamente pardos e pretos, com baixa escolaridade, 

sinalizando uma origem familiar e uma inserção social que os expõe às diferentes formas 

de marginalização e estigmatização, como, por exemplo, o racismo), Mulheres 

marginalizadas [São mulheres marcadas pelas mesmas desvantagens sociais e trajetória 

dos homens acima mencionados. Estas usuárias estão gravemente expostas à violência 

sexual (44,5% relataram ter sofrido esse tipo de violência) e à ausência de apoio social na 

gestação (50% das entrevistadas engravidaram ao menos uma vez durante o período de 

uso regular do crack)]. Adolescentes vulneráveis (O componente de estimação da 

pesquisa aponta que 14% dos usuários regulares de crack, vivendo no conjunto de capitais 

brasileiras, são menores de 18 anos) e Adultos socialmente integrados (pessoas que 

experimentaram menos danos em decorrência do uso do crack, alguns por desenvolverem 

estratégias de “gestão” (mais ou menos exitosa) do consumo do crack, trabalham, ainda 

que por vezes em tempo parcial ou de forma temporária, e/ou contam com maior apoio 

social, o que inclui o papel da família e comunidades religiosas).  

De forma sucinta, a presença do CAPS AD de forma permanente nesses 

territórios, atendendo a essas pessoas busca a tentativa de ampliação de vidas, que 

comumente não acessam os serviços de saúde, seja por estigma ou seja pela precarização 

nos direitos básicos, o que faz com que priorizem pensar em seus projetos o que vão hoje  

comer, vestir, beber, onde dormir (porque o tempo na Rua também é diferente). Não se 

objetiva omitir o uso de álcool e outras drogas por parte desse público, mas pensar em 

termos culturais e territoriais, mas principalmente de sobrevivência os vários lugares que 

essas substâncias podem ocupar – como companhia, aquecimento, para perder o apetite, 

para ter algum prazer na vida, para conseguir trabalhar... são muitos os sentidos que 

aparecem para quem está na rua escutando.  
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5.3.4 Fórum Intersetorial para Ações em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas  

 

Por último e não menos importante será apresentado este dispositivo bimensal, 

que ocorre geralmente no auditório da Faculdade de Formação de Professores da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ/FFP.  

O Fórum foi criado em 2014, fomentado pela coordenação do CAPS AD São 

Gonçalo e dentre idas e vindas está se aproximando de sua vigésima edição. 

Em 2019 era organizado por uma Comissão, composta por trabalhadores do 

Programa Municipal de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas e propõe, a partir de três 

ou quatro facilitadores em uma mesa, a discussão sobre assuntos pertinentes ao Campo. 

A mesa costuma ter a duração aproximada de 60 minutos de fala, seguida de uma hora e 

meia de debate e coffee-break no encerramento. 

A mesa é sempre composta de forma intersetorial, ou seja, com diversidade de 

lugares de fala e de serviços, não só das políticas públicas, mas também contando com a 

participação de outros Fóruns, integrantes de projetos sociais, ativistas, usuários e 

familiares da rede municipal.  

A cada edição, de forma democrática, é escolhido o tema da próxima, com o 

direito de voto para todos os participantes e no final tem o momento de integração, troca 

de contatos, etc. 

O objetivo deste dispositivo é o de integração da rede e também ampliação de 

conhecimento dos trabalhadores, visando a melhoria dos atendimentos, nas redes SUS, 

SUAS, Sistema de Justiça, Educação, Assistência Social e outros setores. Para, além 

disso, para os usuários e Familiares pode ser uma oportunidade não só de ampliação do  

conhecimento, mas de promoção de direitos e de visibilidade à demandas que nem sempre 

aparecem nos atendimentos nos serviços. Além disso, pode ser pensado como um 

dispositivo de fortalecimento do protagonismo dos usuários, ao estimular a participação 

na tomada de decisões em uma ação do Programa Municipal. 
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CAPÍTULO 6- CIDADES INVISÍVEIS 
 

 

Fazendo referência ao romance de Ítalo Calvino (1972) neste capítulo se pretende 

apresentar as várias cidades vistas em São Gonçalo. Serão trazidas narrativas a partir da 

minha experiência com alguns movimentos de juventude da cidade que podem ser vistos 

como intervenções em saúde coletiva e também como resistência. Não costumam 

aparecer na grande mídia esses movimentos. 

Ao longo da caminhada com jovens, como já citado, eles não são presença maciça 

nos serviços de referência em tratamento para problemas com drogas, embora sejam 

relevantes os dados referentes ao consumo de tabaco, álcool e outras drogas, que podem 

gerar questões em saúde, a depender do sujeito e contexto e como se relaciona com as 

drogas. 

O cenário desta pesquisa foi o único de referência por algum tempo, para o 

município diverso que São Gonçalo é. A ideia deste capítulo é apresentar algumas apostas 

das juventudes nas ruas, de defesa e cuidado deles e do município, como possibilidades 

de articulação e atenção para ações em saúde mental, álcool e outras droga com vistas à 

integralidade e ao cuidado em liberdade neste contexto.  

 

Uma pequena introdução... 

 

O objetivo desse trecho do trabalho é propor outros olhares para a cidade de São 

Gonçalo, a partir de experiências de jovens que lutam, cada um do seu modo, para mudar 

a imagem do município como uma cidade violenta, pobre, digna de vergonha para alguns 

– tendo a imprensa grande parcela de responsabilidade - mas também alguns fatos 

vivenciados por quem nasceu e vive aqui. 

Eu mesma odiava São Gonçalo. Nasci aqui e me envergonhava disso. Quando era 

adolescente e conhecia alguém nas micaretas16 do Rio de Janeiro, mentia e falava que era 

de Niterói, vendida na grande mídia como A MELHOR em um monte de coisa. E quem 

vivia em Niterói e vive ainda tem muita coisa boa para contar. 

Mas focarei em São Gonçalo. Tal virada na minha concepção da cidade teve a ver 

com uma formação política, que realizei em 2017, onde reunimos jovens de todo o Brasil 

                                                           
16 Festas tipo carnaval fora de época, em que predominavam bandas de axé music e reuniam milhares de 

jovens  
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para discutir a política de drogas e o impacto na favela – o “Movimente-se”, imersão 

organizada pelo coletivo “Movimentos”. Estava morando em Niterói, trabalhando com 

ativismo cultural em alguns territórios e me sentindo um pouco desterritorializada. Passei 

tempo da vida querendo me adequar a certos grupos sociais ou acreditando que por 

ascensão social (talvez depois de me formar em Psicologia, uma profissão elitista) iria 

viver de forma menos complicada ou ter mais acessos. Mas, como diz o Youtuber Yuri 

Marçal, “ledo engano, ledo, ledo, ledo, ledo!”. Me culpava por não conseguir muitas 

vezes bons empregos, bons estágios, por não conseguir morar mais no centro da cidade e 

conseguir sair mais com meus amigos, por n coisas.  

Para eu amar a cidade onde nasci, olhar para tudo que era produzido aqui e para 

as pessoas guerreiras que aqui vivem eu precisei me unir a outros jovens, que periféricos 

como eu, mas graus muito acima em matéria de correria pela favela e ativismo, me 

mostraram que era isso que os privilegiados queriam: a gente fraco, se matando de 

trabalhar, acreditando que a grama do vizinho é mais verde e talvez passar a vida tentando 

ser o vizinho que nunca vou ser, porque meu lugar é bem marcado nesse sistema todo. 

Coube a mim fazer algo com esse lugar de opressão e me inspirei em mulheres 

negras para ir pra essa revolução, primeiro dentro de mim e depois com os outros. Ou 

tudo junto. 

Hoje, com uma pedagogia implicada, como defende bell hooks, atuo na rua com 

jovens buscando cumprir a missão de colocar São Gonçalo no mapa de modo diferente. 

Em um modo “bacurau”17 de se pensar a educação, se voltar ao popular, vigiar para não 

colonizar e talvez ensinar um pouco a desconfiar daquilo que lhe apresentam como 

verdade. 

O caminho é longo, mas não é só. 

 

São Gonçalo com dados e fatos... 

 

São Gonçalo é um município pertencente à Mesorregião Metropolitana do estado 

do Rio de Janeiro. É um município considerado periférico, populoso e pobre, com a área 

da unidade territorial de 248,319 km² e com a população estimada de 1.016.128 pessoas, 

sendo a segunda maior do Estado (IBGE, 2012). A densidade demográfica é de 4036 

hab/km². 

                                                           
17 Referencia ao Filme lançado em 2019.  
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São Gonçalo se divide em cinco distritos - São Gonçalo, Ipiíba, Monjolos, Neves, 

Sete Pontes. Ao todo são 91 bairros oficiais e mais 18 reconhecidos pela população (site 

da prefeitura). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [IBGE, 2010] foi de 

0, 739, sendo o do estado do Rio de Janeiro 0, 761 no mesmo ano, da Região 

Metropolitana apenas Niterói e Maricá estiveram acima do índice do Estado. 

São Gonçalo se divide administrativamente em cinco distritos - São Gonçalo, 

Ipiíba, Monjolos, Neves, Sete Pontes. 

São Gonçalo foi um dos piores municípios em investimento na saúde pública em 

toda região metropolitana durante 2017 conforme dados do Ministério da Saúde (SIOSP). 

Dispõe de 194 estabelecimentos de saúde cadastrados segundo o IBGE, dentre Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), Estratégia de Saúde da Família (USFs), Equipes de Saúde 

Bucal, Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF AB), Serviço de Atendimento 

Domiciliar (SAD), CAPS, Ambulatórios (PAMs e Ambulatório Ampliado), Hospitais 

Gerais, Maternidade, Hospital Infantil. Tem 80% de cobertura na Atenção Básica, sendo 

66% de cobertura de ESF, contando com 25 núcleos de NASF (dados fornecidos pela 

Coordenação Geral da Atenção Básica). O município possui uma equipe de Consultório 

na Rua de modalidade II. 

Com relação à organização da rede de saúde, se divide em cinco Pólos Sanitários: 

Washington Luiz Lopes (Zé Garoto), Paulo Marques Rangel (Porto do Rosa), Hélio Cruz 

(Alcântara), Jorge Teixeira de Lima (Jardim Catarina), Rio do Ouro (Rio do Ouro). Cada 

Pólo possui duas coordenadoras de área e um supervisor do Núcleo Ampliado de Saúde 

da Família (NASF AB). A mortalidade infantil no município passou de 19,4 A esperança 

de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade do Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No município, a esperança de vida ao 

nascer cresceu 5,4 anos na última década, passando de 69,5 anos, em 2000, para 75,0 

anos, em 2010. óbitos por mil  nascidos vivos, em 2000, para 14,6 óbitos por mil nascidos 

vivos, em 2010, na UF, a taxa era de 14,2, em 2010. No Brasil, a esperança de vida ao 

nascer é de 73,9 anos, em 2010. 

No Programa de Saúde Mental a rede se organiza em seis CAPS, sendo dois 

CAPS do tipo II para adultos em sofrimento psíquico (Parada 40 e Paulo Marcos Costa), 

dois CAPS do tipo II Infanto-Juvenis (Alcântara e Zé Garoto), dois CAPS AD (um do 

tipo II e um de tipo III – Gradim e Vila Três, respectivamente), dois ambulatórios 

ampliados (Coelho e Nise da Silveira, no Zé Garoto), um serviço hospitalar de referência 
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com 11 leitos ativos, cinco serviços residenciais terapêuticos e uma clínica psiquiátrica 

sob intervenção. Considerando que a partir de 200.000 habitantes já caracterizaria a 

necessidade de implantação dos CAPS de tipo III, o município é defasado em termos de 

oferta de CAPS na RAPS, os principais ordenadores do cuidado na atenção psicossocial 

às pessoas em sofrimento psíquico grave, junto à atenção básica.  

 

Desde 2014 o Programa de Saúde Mental realiza Apoio Matricial às equipes de Saúde da 

Família. 

Como iniciativa voltada à saúde coletiva de jovens, não governamental, existe o 

movimento Isoporzinho da Prevenção. Inspirado na Prevenção Combinada, uma 

estratégia do Ministério da Saúde que visa responder a necessidades específicas de 

determinados segmentos populacionais e de determinadas formas de transmissão do HIV, 

ISTs, o movimento se configura com intervenções não somente biomédicas, mas que 

possibilitem ofertar práticas de cuidado em Redução de Danos em contextos culturais de 

rua. Hoje o projeto é apoiado pela Universidade Federal Fluminense a partir de um edital 

de extensão voltado à temática de Direitos Humanos e Diversidade. 

Referente à escolaridade, a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino 

fundamental completo é de 57,28%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino 

médio completo é de 45,52%. Em 2010, 81,26% da população de 6 a 17 anos do 

município estavam cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem 

idade-série. Em 2000 eram 76,31% e, em 1991, 69,83%, ou seja, está aumentando. Dos 

jovens adultos de 18 a 24 anos, 12,72% estavam cursando o ensino superior em 2010. Em 

2000 eram 5,83% e, em 1991, 3,57%. O percentual da população de 18 anos ou mais com 

o ensino fundamental completo entre 2000 e 2010 passou de 48,73% para 64,51%, no 

município, e de 39,76% para 54,92%, na UF. Em 2010, considerando-se a população 

municipal de 25 anos ou mais de idade, 4,25% eram analfabetos, 61,72% tinham o ensino 

fundamental completo, 41,49% possuíam o ensino médio completo e 7,12%, o superior 

completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 

11,27%. (Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2018). A cidade possui duas  

universidades  públicas  -  a  Faculdade  de  Formação  de  Professores  da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro e o Pólo da Universidade Aberta do Brasil, que, no Consórcio 

Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), tem cursos   da 

Universidade   Federal    Fluminense (ciências    da    computação    e  matemática), 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (química e física) e Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (administração e turismo). 

Com relação à segurança pública, mesmo antes dos projetos de intervenção 

federal, São Gonçalo já era alvo de operações policiais frequentes em pelo menos dois 

territórios: Complexo do Salgueiro e Jardim Catarina (Observatório da Intervenção, 

Aplicativo Fogo Cruzado). Está em segundo lugar (ficando atrás apenas da capital) em 

municípios da região metropolitana com mais tiroteios, mais mortes mais feridos. Do leste 

metropolitano, o Jardim Catarina lidera o ranking de tiroteios e disparos de arma de fogo 

em 2019 (Fogo Cruzado). 

Com relação a emprego e renda, conforme Castro e Oliveira (2018), 34,7% da 

juventude está desempregada, 49,7% dos empregados tem vínculo formal e 29,8% são 

autônomos. São Gonçalo concentra a maior porcentagem de Micro Empreendedor 

Individual na região (52%), tendo 17.864 MEIs em 2012 (IETS, Portal do 

Empreendedor). 

O município tem forte atravessamento de questões religiosas. É reconhecido pela 

realização anual do maior tapete de sal em homenagem ao corpo de Cristo na América 

Latina. Além disso, São Gonçalo também é conhecido por ter o maior percentual de 

população evangélica do Brasil pelo IBGE (a média nacional é de 20%. Especificamente 

em São Gonçalo, a população evangélica é de 30%). Foi também em São Gonçalo, 

especificamente no distrito de Neves, que foi fundada a Umbanda por Zélio de Moraes. 

Com relação a iniciativas culturais governamentais o município não dispõe de 

agenda de eventos ou programação cultural na cidade.  

Como equipamentos Possui um Teatro o “George Savalla Gomes 

(Carequinha)” que fica no interior de um colégio e não é aberto à população em geral 

que queira se apresentar, precisando entrar em contato com a Prefeitura para acesso. 

Também possui uma Casa das Artes, “Villa Real”, onde são realizadas exposições de 

artes plásticas. Tem um Centro Cultural – Joaquim Lavoura, onde fica localizada a 

secretaria de cultura e oferta um pátio e um auditório para apresentações. Foi inaugurado 

em janeiro de 2020 um Centro de Tradições Nordestinas “Severo, embaixador 

nordestino”, com a parte de gastronomia aberta ao público nos finais de semana, mas 

também funcionando como um espaço de lazer e cultura com pista de patinação, 

playgroung, quadra e academia abertos diariamente. Também foi reaberta, após idas e 

vindas a Lona Cultural Lídia Maria da Silva, no Jardim Catarina um espaço aberto à 

população (com negociação prévia com a secretaria de cultura, com 150 vagas para 
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pessoas sentadas e mais 300 em pé. O coletivo de promoção de direitos, de jovens, “Nós 

por Nós” costuma realizar uma atividade do tipo “Sarau” neste espaço. 

Como iniciativas comunitárias tem o Centro Cultural e Projeto Social “Rede 

Funk”, a Roda Cultural do Alcântara e outras iniciativas ligadas ao rap ou Batalhas de 

Rima, Batalhas de Poesia como o “SLAM Paz em Guerra”, cinema em praça pública 

através da iniciativa “Cine na Praça” e equipes de som Itinerantes como o 

“Ocupasound” e Ginga Rainha Sistema de Som ou “Gingasound”.  

Como forma de acesso a outras linguagens artísticas, os jovens do município 

podem contar também com o coletivo “Ponte Cultural”, que faz fronteira entre os 

municípios de São Gonçalo e Itaboraí e foram fundados por gonçalenses e também podem 

buscar parcerias para desenvolvimento no teatro em dois espaços: o grupo que acontece 

no Colégio Estadual Walter Orlandini, que fundou a companhia Albatroz (de jovens) 

entre outras e o SESC São Gonçalo, que possui, além da programação cultural e atuação 

diversa, alguns projetos específicos de incentivo a esta linguagem, como o Projeto 

Incubadora, que fomenta grupos e companhias de dança, teatro e circo da cidade.   

Na área da educação existe um importante coletivo de jovens que trabalha 

questões étnicos raciais com crianças e adolescentes – o coletivo África em Nós. Há 

pesquisas sobre como questões raciais podem afetar a autoestima de crianças e 

adolescentes, tal como a que foi noticiada no NEXO jornal (2019)18.  

Como iniciativas esportivas não temos conhecimento de alguma de fomento 

governamental, apenas projetos sociais ou comunitários locais, feitos por moradores 

voluntários, nos quais caberia um mapeamento e como grande projeto social o “Craque 

do Amanhã”, que trabalha em três eixos principais: Família, Escola e Esporte e abarca a 

faixa etária de 8 até 17 anos, tendo duas sedes, nos bairros de Neves e Arsenal.  

Como lazer existem encontros em praças e outros espaços urbanos promovidos 

por jovens tais como a festa Gangzilla de Hip Hop e culturas negras, além de casas de 

shows/bares privados. 

Os nomes dessas iniciativas estão grifados com objetivo de dar visibilidade à 

iniciativas culturais que são importantes na transformação do imaginário social 

relacionado à São Gonçalo e às juventudes que aqui vivem.  

Algumas dessas iniciativas serão melhor exploradas na próxima parte do trabalho. 

 

                                                           
18  FONTE https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/01/26/O-impacto-do-racismo-na-

sa%C3%BAde-mental-da-popula%C3%A7%C3%A3o-negra 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/01/26/O-impacto-do-racismo-na-sa%C3%BAde-mental-da-popula%C3%A7%C3%A3o-negra
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/01/26/O-impacto-do-racismo-na-sa%C3%BAde-mental-da-popula%C3%A7%C3%A3o-negra
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AS CIDADES INVISÍVEIS E AS JUVENTUDES 

 
Isoporzinho da Prevenção 

 

Para que não conhece, o "Isoporzinho" é uma prática cultural do Rio de Janeiro, 

em que as pessoas se reunem em determinado local (na rua), muito comum hoje em ações 

voltadas às pessoas LGBTQI+, onde buscam ocupar o espaço como um movimento 

cultural, político, de afirmação de identidades e de autogestão, uma vez que o ato inclui 

levar seus próprios itens para consumo (bebida e comida geralmente, combinados 

pelo grupo). 

O Isoporzinho da Prevenção é um movimento sóciocultural e de saúde coletiva do 

município de São Gonçalo – RJ formatado desta forma em 2018, em que nós – eu e 

Phillipe Rocha19 (jovens), após construção de vínculo comunitário, ofertamos o que se 

desenha como necessário e possível no território de atuação. Hoje ofertamos ações locais 

com distribuição de preservativos, gel lubrificante e informações em saúde, escuta e afeto. 

As informações que trocamos são principalmente relacionadas à saúde sexual, 

reprodutiva, saúde mental e uso importante de álcool e outras drogas. Estamos 

semanalmente na Roda Cultural do Alcântara (RCA), além de ofertar mini cursos e 

oficinas formativas, voltadas para temática de juventudes e diversidade – tendo como 

público a juventude que produz eventos na cidade, a juventude universitária e 

trabalhadores da rede. O objetivo maior é de ampliação de vidas marginalizadas. 

 

                                                           
19 Além de amigo, Redutor de Danos, Acadêmico em Psicologia UFF e Militante pelo SUS com foco em 

populações vulnerabilizadas. 
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Ilustração 1 - Isoporzinho da Prevenção  

 

Ilustração 2 - Ação de distribuição gratuita de preservativos (2019) 

 

 

Cine na Praça 
 

É uma iniciativa de três mulheres jovens – Barbara Rodriguez, Gabriella Morais 

e Luiza Brito com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema na cidade, geralmente 

acontecendo em uma das praças, localizada na região central da cidade, na “Zé” como 

alguns chamam carinhosamente a praça Zé Garoto (ou oficialmente a Estephania de 

Carvalho). Mensalmente as meninas expõem filmes brasileiros, em uma praça onde 

circulam muitos jovens e pessoas em vulnerabilidade. Além do acesso ao filme as 
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meninas costumam também oferecer pipoca, como um comum hábito gastronômico de 

cinema (risos). 

 

Ilustração 3 – Cine na Praça 

(Edição fev/2019 – Filme Bicho de Sete Cabeças seguido de debate) 

 

Roda Cultural do Alcântara 

 

É um movimento comunitário de jovens para jovens, que localmente fica na região 

do Alcântara, na Praça Chico Mendes, mas ocorre enquanto movimento cultural e 

educativo em diversos espaços da cidade e de outras cidades metropolitanas. Conheci 

através de um usuário do CAPS AD, que me indicou o Kevin Lemos, ou o “KL” que foi 

quem me recebeu em uma das reuniões da Roda. Em abril de 2019, quando foi feito o 

manifesto do movimento, contavam com 12 membros na organização, inclusive eu que 

acabei ficando (risos).  

A RCA oferece além de batalha de rima e shows, espaço para liberdade de 

expressão, produção cultural, audiovisual e musical, libertação de livros, espaço infantil, 

produção relacionada a poesia marginal, espaço para venda de artesanatos e produções 

locais, entre outras ações, semanalmente aos sábados à noite. 

É um movimento que acontece há aproximadamente nove anos, já tendo muitos 

formatos. Em 2019 se desenvolveu dessa forma, além de produzir duas seletivas 

metropolitanas de rima (uma forma de trocar experiências entre os MCs), duas edições 

em collab 20com outras rodas, alguns eventos, aulas em universidades, atividade em 

escolas (ou visitas escolares), apoio à outras rodas culturais, saraus, rodas de conversa... 

É importante ressaltar que no início e no final de cada edição os jovens limpam a região 

onde ocupam. Além disso foi através do movimento dos jovens da RCA que a praça foi 

                                                           
20 Parceria nos recursos  
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revitalizada. A RCA é um coletivo muito reconhecida no município pelos jovens como 

espaço de acolhimento, visibilidade para os artistas, forma de geração de renda, acesso à 

culturas, lazer e encontros. Tem também reconhecimento pelos governos, através de carta 

e comenda. Tem uma equipe grande na organização, em que cada um, com suas 

diferenças, se une em prol da melhora do acesso aos jovens do Alcântara, Jardim Catarina, 

Trindade e imediações aos direitos. 

 

 Ilustração 4 - Roda Cultural do Alcântara na Praça Chico Mendes 

 

 
Ilustração 5 – RCA em uma das edições externas ao seu território em parceria com o coletivo 

Identidade Visual  
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Ilustração 6 - I Sarau do Alcântara de arte marginal e periférica  

 

SLAM Paz em Guerra 

 
O SLAM é uma batalha de poesia falada, que tem algumas regras – que mudam 

em cada território/equipe de organização, mas que em geral algumas se repetem como: 1 

– ter pelo menos três poesias autorais, com duração de no máximo três minutos, 2 - não 

poder utilizar objetos cênicos no momento de recitar; 3 - permitir a leitura dos poemas e 

4 – não permitir usar música de fundo, só sendo possível intervenções com o próprio 

corpo. 

Me aproximo do SLAM a partir de amigas, mulheres, jovens, LGBTI. Ressalto 

aqui três que foram fundamentais - Sabrina Martina (do Complexo do Alemão-RJ), Joana 

Gabriela (Hoje da Comunidade Boa Vista – Niterói) e Nathalia D’Lira (do Porto do Rosa 

-SG). Percebi que esse tipo de expressão artística pode reduzir muitos danos psicológicos 

e de outras ordens, ajuda fortalecimento da autoestima e funciona em muitos casos como 

geração de renda. Em são Gonçalo existem dois SLAMs em curso, mas um foi 

interrompido em 2019, então destaco aqui o que resiste que se chama Paz em Guerra. 

Ocorre de forma itinerante em formato de seletivas para o Campeonato Estadual de Poesia 

Falada (SLAM RJ) e tem espaço para outras apresentações artísticas. Idealizado por dois 

jovens, Matheus Cotta (Santa Luzia-SG) e Bruno Rabello (de muitos lugares, inclusive 

da RCA), nada mais gonçalense e jovem do que esse nome,  
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porque muitos dos jovens periféricos tem em comum a característica de buscar a paz em 

meio a territórios de guerra. 

Outro grupo que tem poetas e também lutam para a construção de novas imagens 

do seu território é o Grupo Certo pelo Certo, de Rap, que conheci através dos artistas 

MC Papato (Jardim Catarina-SG) e MC Jhon (Laranjal-SG), quem é apresentador da 

RCA. 

 

 

Ilustração 7 - SLAM Paz em Guerra (edição de 2019). 
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Ilustração 8 - Grupo Certo pelo Certo no evento Turbilhão Hip Hop, clássico na cidade 

 

Coletivo Nós por Nós: Por mais direitos e menos desigualdade social 

 

O coletivo Nós por Nós é uma organização comunitária de jovens negros do 

Jardim Catarina, que oferta pré vestibular comunitário e outras ações associadas além de 

atividades culturais como o “Sarau por Nós”. Conheci o coletivo de forma virtual e 

comecei a acompanhar xs organizadorxs Rhuann Fernandes (sociólogo) e a Suelen Julio 

(historiadora). Hoje tenho a oportunidade de acompanhar mais de perto o trabalho de um 

dos membros que é aRtivista, o Emerson Rodrigues. Emerson tem 24 anos, é cantor, 

compositor e diretor de cultura no Nós por Nós. Além disso, leva arte pra rua em 

diferentes espaços.  
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Ilustração 9 – Nós por Nós (Foto retirada da rede social do movimento (organização de 

2017). 

 

Rede Funk Social  

 

O projeto Rede Funk Social é uma espécie de CAPS da cultura no município. Isso 

porque é um equipamento físico, localizado no Boaçu, que hoje é o único centro cultural 

comunitário da cidade, mas também é um movimento. 

Gosto de destacar a importância do Rede Funk para a cidade é um movimento que 

defende o Funk como cultura. Isso já é uma missão, pois o Funk, como o Hip Hop é 

extremamente criminalizado.  

Além disso, o Rede Funk é o responsável por difundir a cultura do Passinho21 no 

município, oferecendo oficinas e treino ao longo da semana. Sendo um município com a 

maioria da juventude negra e um município que curte Funk, Priscila e Renato (Patrão) – 

MCs não mais jovens de idade, mas o espírito permanece – levam o movimento para a 

frente, estão sempre dispostos a parcerias e seguem resistindo. A Casa do Funk, nome da 

sede do projeto oferece não só atividades culturais, mas acolhimento e brincadeiras, festas 

e mais um monte de coisa que a juventude gosta! 

 

                                                           
21 Mais sobre Passinho no link: https://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,a-danca-do-

passinho-e-patrimonio-cultural-do-rio,70002356472  

https://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,a-danca-do-passinho-e-patrimonio-cultural-do-rio,70002356472
https://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,a-danca-do-passinho-e-patrimonio-cultural-do-rio,70002356472
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Ilustração 10 – Rede Funk Social (Foto retirada da Rede Social do projeto)  

 

Ilustração 11 - Dançarinos de Passinho (Apresentação no Projeto Cultura a Céu Aberto de 

Redução de Danos de Niterói)  

 
África em Nós 

 

O projeto África em Nós iniciou é uma iniciativa de jovens negros periféricos da 

cidade a fim de fazer valer a implementação da lei 10.639/2003, que torna obrigatório o 

ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. 

Esse movimento atua por meio de rodas de conversa, debates e oficinas culturais 

que contribuam para a construção de um ensino antirracista, plural para crianças e 

adolescentes, ensino esse que dialogue com a diversidade do espaço escolar. Os jovens 

que compõem o coletivo são estudantes secundaristas, universitários dos cursos de 
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Arquitetura, Economia, Psicologia, Enfermagem e uma jornalista. Atuam em escolas 

públicas e privadas, contribuindo diretamente na autoestima positiva dos escolares de pele 

escura, através das oficinas de turbante, de pintura e da apresentação de leituras e de 

pessoas negras como referência. Além de também colocarem nas suas cestas de material 

expressivo e lanches, muito afeto. 

 

 

Ilustração 12 – África em Nós (Oficina de Pintura com Joss Dee, DJ, empreendedor e 

Economista - foto retirada da Rede Social do coletivo). 

 
Ilustração 13 - AMOR (Queria mostrar o amor mesmo – Tainara, Psicóloga e Coordenadora) (foto 

retirada da Rede Social do coletivo). 

 

Companhia Albatroz  

 

A companhia Albatroz é uma companhia de Teatro organizada por jovens, 

oriundos das oficinas de teatro do Colégio Estadual Walter Orlandini, colégio este que 

resiste não só ofertando arte e cultura (a oficina segue), mas em estrutura, com sete salas 
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interditadas, aguardando a verba que chegaria da Operação Lava Jato para manutenção, 

o que até 2019 ainda não ocorrera.  

Uma das apresentações recentes da companhia foi o espetáculo inspirado em “O 

Alienista”, de Machado de Assis. Criei muito afeto pela companhia não só por ver o 

empenho dos jovens em manter os trabalhos, mas por saber da importância desse tipo de 

ato para se discutir sobre loucura e normalidade, em tempos tão difíceis. Essa importância 

também é destacada pelo autor Amarante (2007, 2015).  

De forma bem humorada, os jovens trazem como o médico Simão Bacamarte, 

homem de ciência, vai trancando toda a cidade, considerando todos loucos. No final, fica 

a dúvida se não era então Simão o louco....  

 

Ilustração 14 - Companhia Albatroz  

(Apresentação de “O Alienista” no projeto Incubadora - SESC São Gonçalo) 
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CAPÍTULO 7: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 DISCUSSÕES GERAIS  
 

Serão apresentados resultados sobre a caracterização dos sujeitos de pesquisa e a 

seguir os resultados e discussão, a partir das narrativas colhidas nas entrevistas, com base 

em cinco eixos: chegada ao CAPS AD, vínculo com CAPS AD, sentidos de saúde, doença 

e cuidado, formas de busca, acesso e adesão ao cuidado, cuidado de si.  

Quadro 3 - Características de identificação social dos participantes 

 

CÓDIGO IDADE COR 

TERRITÓRIO  

EXTREMAMENTE 

VIOLENTO? DOMICILIADO? 

ID. 

GENERO 

ORIENTAÇÃO 

SEXUAL FILHOS 

A 23 BRANCO NÃO SIM HOMEM HETEROSSEXUAL N 

B 27 BRANCO NÃO SIM HOMEM HETEROSSEXUAL N 

C 27 PARDO SIM SIM HOMEM HETEROSSEXUAL S 

D 24 PARDO SIM SIM HOMEM HETEROSSEXUAL N 

E 23 NEGRO SIM SIM HOMEM GAY N 

F 20 NEGRA SIM SIM MULHER LÉSBICA N 

G 20 BRANCA SIM SIM MULHER LÉSBICA N 

H 18 BRANCO SIM SIM HOMEM BISSEXUAL N 

I 20 NEGRO SIM NÃO HOMEM HETEROSSEXUAL S 

J 29 NEGRA NÃO SIM MULHER HETEROSSEXUAL S 

K 26 NEGRO SIM SIM HOMEM HETEROSSEXUAL N 

 

A maioria dos jovens entrevistados se autodeclarou não branco (unindo pardos e 

negros), a maioria é do sexo masculino e de orientação sexual heterossexual. Tais dados  

coincidem com o perfil dos usuários de crack e similares do Brasil, apresentado na 

Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack (2014).  

Segundo a Pesquisa Nacional Sobre o Uso de Crack (2014) um terço dos usuários 

apresenta idade entre 18 e 24 anos, 79% são do sexo masculino, 79% não brancos, 61% 

solteiros, com escolaridade entre 4ª e 8ª série do Ensino Fundamental (61%), tem como 

forma de renda trabalhar com biscates e outros trabalhos autônomos (65%) e 40% 

estavam em situação de Rua nos últimos 30 dias. A população desse estudo é formada 

por homens jovens, não-brancos, de baixa escolaridade, de renda baixa e instável e alguns 

em condições de vulnerabilidade. 
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Quadro 4 - Escolaridade, trabalho e renda dos jovens 

 

CÓDIGO ESCOLARIDADE TRABALHA JÁ TRABALHOU NO TRÁFICO POR RENDA? 

A EM NÃO NÃO 

B EM NÃO SIM 

C EM NÃO SIM 

D EM incompleto NÃO SIM 

E EM NÃO NÃO 

F EF incompleto NÃO SIM 

G EM incompleto SIM NÃO 

H EM cursando NÃO NÃO 

I EF incompleto SIM SIM 

J EF incompleto NUNCA NÃO 

K ES cursando SIM SIM 

 
Apenas um jovem ingressou no ensino superior e trancou por questões “pós 

surto”. Ao longo das narrativas foi identificado que geralmente após passarem por um 

episódio grave de surto, alguns jovens levam um tempo considerável (aproximadamente 

dois anos) até que as rotinas se reestabeleçam em uma forma que consideram saudável.  

Tal relato aponta a necessidade de pesquisas que se debrucem sobre este tema. 

Seis deles pararam os estudos ou estão cursando o ensino fundamental ou médio 

em defasagem. Quatro concluíram o ensino médio. 

Com relação a trabalho, todos se referem a ter um trabalho como tendo um vínculo 

empregatício através de carteira assinada, nenhum deles tendo este tipo de trabalho. 

Quando explorado melhor o que se considerava trabalho – atividades com alguma 

remuneração - foram identificados três que trabalham de forma autônoma.   

De todos os entrevistados, 10 são domiciliados e residem com familiares, um não 

tem moradia fixa. Três possuem filhos.   

Um ponto de intersecção entre a atenção em álcool e drogas e prevenção às 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (índice que vem aumentando nesta faixa etária 

conforme estatísticas mundiais) é que os dados mostram que mais da metade dos jovens 

pode ser considerada enquanto população prioritária nas estratégias de Prevenção 

Combinada pelo fato de serem negros. Um dos entrevistados, jovem e negro, é 

duplamente prioritário por ser negro e em situação de rua. 
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Os jovens já fazem parte da população chave22 por serem usuários de drogas e 

existe entre este grupo dois outros grupos que fazem parte da população chave: homens 

que fazem sexo com homens (HSH) e profissional do sexo. Segundo a UNAIDS (2019) 

as populações-chave e seus parceiros sexuais representam hoje 54% das novas infecções 

por HIV em todo o mundo, sendo no caso dos HSH o risco de nova infecção 22 vezes 

maior e no caso de mulheres profissionais do sexo 21 vezes maior.  

O município dispõe hoje de três SAE – sendo um no território de abrangência do 

CAPS AD, onde os usuários podem ter acesso ao diagnóstico e tratamento para ISTs, 

HIV/AIDS e Hepatites Virais.  

O quadro 5 mostra dados relevantes para se pensar o cuidado com base nas 

estratégias de Prevenção Combinada. 

 

Quadro 5 - Marcadores de prioridade como população chave da Prevenção 

Combinada 

 

CÓDIGO IDADE COR ID. GENERO ORIENTAÇÃO SEXUAL Pop. Prioritária 

A 23 BRANCO HOMEM HETEROSSEXUAL NÃO 

B 27 BRANCO HOMEM HETEROSSEXUAL NÃO 

C 27 PARDO HOMEM HETEROSSEXUAL SIM 

D 24 PARDO HOMEM HETEROSSEXUAL SIM 

E 23 NEGRO HOMEM HOMOSSEXUAL SIM 

F 20 NEGRA MULHER LÉSBICA SIM 

G 20 BRANCA MULHER LÉSBICA NÃO 

H 18 BRANCO HOMEM BISSEXUAL SIM e HSH 

I 20 NEGRO HOMEM HETEROSSEXUAL SIM e HSH 

J 29 NEGRA MULHER HETEROSSEXUAL SIM e Prof. Sexo 

K 26 NEGRO HOMEM HETEROSSEXUAL SIM e HSH 

  

 

O quadro 6 mostra dados com relação a características em Saúde Mental, Álcool 

e Outras Drogas, como as drogas em consumo, sofrimentos psíquicos outros, sem ser 

decorrentes do uso, uso de medicação psicotrópica e necessidade de internação. 

 

Quadro 6 - Características em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 

 

                                                           
22 A Prevenção Combinada tem como População Chave: Gays e homens que fazem sexo com homens, 

trans, pessoas que usam álcool e outras drogas, pessoas privadas de liberdade, trabalhadoras do sexo e com 

prioridade de intervenção nos segmentos: adolescentes e jovens, população negra, população indígena, 

população em situação de rua. 
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A princípio predomina o uso de maconha – cinco dos entrevistados relataram. A 

segunda droga descrita como mais consumida é o álcool, que aparece em quatro 

entrevistados. Apenas um relatou uso de tabaco como droga, apesar de ser consumida 

também por outros sete quando melhor explorado.  

O Estatuto da Juventude (Lei 12.852/13) aponta na Seção V (Do direito à Saúde) 

o direito ao cuidado integral, incluindo temas relativos ao consumo de álcool, tabaco e 

outras drogas, à saúde sexual e reprodutiva, com enfoque de gênero e dos direitos sexuais 

e reprodutivos nos projetos pedagógicos dos diversos níveis de ensino, o que demonstra 

oportunidade de articulação intersetorial para trabalhar a prevenção também ao uso e 

agravos decorrentes do Tabaco. Conforme já destacado na introdução o fumo do tabaco 

é um dos comportamentos iniciados na adolescência, é um comportamento aceito 

socialmente em praticamente todas as culturas e o uso crônico, assim como os efeitos do 

uso em indivíduos que não fumam, mas estão expostos à fumaça (o fumante passivo), 

determinam uma alta taxa mortalidade.  

Um dado interessante é ter aparecido o remédio também como droga. Na 

discussão da partilha moral sobre drogas, discutida por Vargas (2008) provoca uma 

reflexão sobre quais substâncias são demonizadas e outras até estimuladas, colocando os 

remédios em posição diferente das drogas proibidas, geralmente, chegando a ter até o 

entendimento de “droga boa” em contraposição às “drogas más. Neste caso o usuário cita 

o remédio como uma droga porque entende como algo no seu processo saúde- doença 

que, quando interrompido, retornará a um estado saudável em termos de saúde mental, 

ou, dito de outra forma – este usuário acredita que algo acontecerá e fará não precisar 

tomar mais remédios, mas por enquanto o doutor diz que precisa e toma.  

CÓDIGO

DROGAS EM CONSUMO 

ATUAL COMORBIDADE USA PSICOTRÓPICOS INTERNAÇÃO?

A MACONHA E ÁLCOOL ESQUIZOFRENIA S SIM por surto

B REMÉDIO TRANSTORNO BIPOLAR S SIM, pelo surto

C MACONHA TRANSTORNO BIPOLAR S NÃO, só recolhido em comunidade religiosa

D COCAÍNA e TABACO ESQUIZOFRENIA S SIM, longa por surto

E COCAÍNA e ÁLCOOL TRANSTORNO BIPOLAR S SIM, curta por surto

F CRACK BORDERLINE S NÃO

G ÁLCOOL DEPRESSÃO/BORDERLIN N SIM por atropelamento/uso de álcool

H COCAÍNA e ÁLCOOL ANSIEDADE N NÃO, mas já desmaiou por uso intenso de 

I MACONHA, ÁLCOOL NÃO TEM N NÃO, mas já desmaiou por uso intenso de 

J COCAÍNA E MACONHA TRANSTORNO BIPOLAR S SIM por questões clínicas e por Depressão

K MACONHA, ALCOOL, COCAÍNA ESQUIZOFRENIA S SIM por surto
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Outro dado é que de todos os entrevistados, apenas um declarou não ter algum 

“transtorno mental” ou sofrimento psíquico anterior associado ao uso de álcool e outras 

drogas. Tal característica desse grupo vai de encontro ao que se preconiza no atendimento 

dos CAPS que é propor um cuidado mais intensivo, direcionado às pessoas em sofrimento 

psíquico grave.  

A maioria dos entrevistados já foi internada, no serviço hospitalar de referência, 

sendo 5 por questões que nomeiam como um “surto” ou quadros para além do uso e dois 

que relacionam diretamente por uso de drogas (uma por álcool e outra por múltiplas 

drogas). Dos quatro que não foram internados, um foi acolhido em comunidade religiosa. 

Dos que relatam nunca terem sido internados, dois já desmaiaram após usar drogas sem 

se alimentar. Apenas três dos jovens não fazem uso hoje de medicação psicotrópica nem 

possuem acompanhamento com médico psiquiatra dentro de seus Projetos Terapêuticos. 

Como outros dados relevantes para se pensar o projeto de cuidado, dos 11 jovens 

entrevistados, 5 moram em áreas consideradas pela equipe de extremo risco devido às 

operações policiais e outros conflitos armados, dado que sinaliza a necessidade de se 

incentivar pesquisas que abordem também a violência como determinante social em 

saúde dos jovens.  

Do total de entrevistados, quatro foram comerciantes varejistas de drogas, sendo 

o mais vulnerabilizado quem chegou a fazer carreira e os demais não, exerceram a 

atividade por dias para que pudessem ter acesso a drogas para consumo próprio. A maioria 

deles relataram não ir até o ponto de venda de drogas, mas terem colegas que compram.  

Esta pesquisa oportunizou o acesso à narrativa de um jovem em condições sociais 

que apontam a necessidade de maior reflexão sobre como o comércio de drogas se coloca 

para este e outros - como fonte de renda. Considerando a pesquisa sobre empregabilidade 

realizada pela OSC BEM TV em 2018, atuante no município cenário da pesquisa onde 

destaca que: 

 
Na faixa etária entre 15 e 19 anos cerca de 48% dos informantes em 

cada um dos municípios atua como “autônomo informal”, categoria que 

inclui camelôs, vendedores ambulantes, “biscateiros” ou mesmo 

trabalhadores de empresas; vinculados sem contrato e sem qualquer 

regramento da relação patrão/empregado, situação que identificamos 

como razoavelmente corriqueira, durante o processo de aplicação dos 

questionários. Ao que parece a pouca experiência e ou a pouca 

escolaridade – inerente à juventude - vem sendo acionada pelo mercado 

como argumento para submeter esse segmento social a condições 

precárias de trabalho (P. 61). 
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As juventudes estudadas não querem só comida, diversão e arte23. O trabalho 

aparece como determinante para se sentir mais saudável em duas narrativas.  

 

7.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES A PARTIR DOS EIXOS  

 

7.2.1 Chegada ao Caps AD  

 

Dos onze entrevistados, nenhum buscou o serviço por conta própria. Destes, nove 

foram com a família ou amigos, um foi levado pela escola e um o serviço criou vínculo a 

partir de busca ativa. 

Tal resultado corrobora com o encontrado na pesquisa de Galhardi e Matsukura 

(2018) sobre a importância da família enquanto suporte para o tratamento. Foram os 

familiares que correram atrás para saber onde poderiam buscar ajuda e dos dois que já 

conheciam o CAPS AD e vieram como primeira referência no município foram pelo fato 

de já terem alguma experiência na família em que precisaram do CAPS AD 

 

“eu comecei a me dar conta que eu tava totalmente fora de controle, foi 

aí que eu voltei pra casa, pedi ajuda aos meus pais e como na minha 

família já tinha histórico, a gente já foi direto ao CAPS (AD), já 

conhecia o CAPS (AD) por conta do meu primo” (IDENTIFICAÇÃO 

OCULTADA) 

 

“minha mãe pesquisou na internet e achou um CAPS AD lá na Baixada 

aí tinha ido lá antes de conhecer aqui, aí como era longe, encaminharam 

pra cá” (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA)  

 

Cinco chegaram encaminhados pela rede de urgência e emergência, após alteração 

psíquica que necessitou de intervenção em ambiente hospitalar, sendo 3 internações de 

permanência maior que 3 dias, um em internação no serviço hospitalar de referência (que 

geralmente não ultrapassa 72h) e um a partir de atendimento psicológico, após ter feito 

muitos cortes na pele.  

No caso de automutilação, ao ouvir a narrativa da pessoa entrevistada, não aparece 

crítica com relação ao uso de drogas, refere ter sido encaminhada por depressão  

 

“depressão que me fez causar os cortes nos braços (...) Eu já sabia que eu tinha 

porque eu era muito solitárix, ficava muito na minha, tinha essa coisa, queria 

só morrer, só morrer, só morrer, não tinha mais ânimo de vida, por isso tentei 

suicídio...” (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA) 

 

                                                           
23  Referência à música “Comida” de composição do Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio 

Britto  (1987) 
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O caso encaminhado pela escola chama atenção para a necessidade de se articular 

intersetorialmente, pois ao longo da trajetória dx entrevistadx no serviço foram 

identificadas outras demandas de desproteção relacionadas à/ao adolescente na época, o 

que poderia ter impulsionado conversas com outros serviços protetivos, tais como o 

CRAS ou CREAS, serviços socioassistenciais que dentro de suas atribuições são 

responsáveis pela proteção social básica ou especial de famílias ou indivíduos (BRASIL, 

2014). No trabalho de Oliveira (2013) sobre atenção psicossocial à crianças e 

adolescentes em crise a autora ressalta que não aparece o fluxo existente entre estes 

dispositivos e o CAPS. 

Um dos casos, em que x jovem foi levado pela família e não veio da rede de 

urgência e emergência, também não foi por demanda espontânea, mas por 

encaminhamento via Conselho Tutelar.  

O Conselho Tutelar é responsável por atender, encaminhar e notificar à autoridade 

judiciária situações de desproteção relacionadas à criança ou adolescente, como previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 136 (2013). 

Tal encaminhamento é comum nos acolhimentos dos serviços CAPS AD E 

CAPSi, onde pais buscam uma autoridade responsável pela garantia de direitos, seja ela 

o Conselho Tutelar, Delegacia, Ministério Público por não conseguirem “controlar seus 

filhos” e temem responder juridicamente sobre o fato ou estão tentando cuidar e não 

conseguem. Geralmente esses pais buscam internação ou alguma medida de outro lugar 

que não seja o deles porque se sentem impotentes. Neste caso a família não passava por 

vulnerabilidade social, então o encaminhamento foi único para o CAPS ad, para lidar com 

o uso de drogas “desenfreado” do jovem. O jovem identificava que tinha problema com 

“crises existenciais” que aumentavam seu consumo apesar de não existir ainda uma 

demanda por cuidado. 

 
“eu tava numa fase que eu tava tendo muitas crises, chegava em casa 

muito bêbado, muito chapado e meus pais foram nesse negócio de 

menor que eu esqueci o nome, aí eles falaram com o cara e disseram 

que era situação de CAPS, que eu precisava entrar no CAPS... eu bebia 

muito, tava cheirando muito, chapava de maconha... (...) antigamente 

eu não fazia simplesmente nada eu pensava ah vou diminuir um pouco 

mas não tinha essa preocupação de me cuidar não me preocupava 

muito, como tava tendo muitas crises existenciais ligava o f... pra tudo, 

a única coisa que fazia era tentar reduzir o consumo”  

( IDENTIFICAÇÃO OCULTADA)  
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No caso em que o CAPS AD realizou busca ativa, tal ato faz parte do trabalho de 

campo da equipe, que vai para a rua oferecer ações em Redução de Danos com uma 

equipe multidisciplinar. A equipe tem este trabalho a partir de uma posição ética dos 

trabalhadores em possibilitar acesso em regiões vulnerabilizadas, mas também por 

inspirações oriundas de experiências no âmbito assistencial de sucesso e da ideia de Baixa 

Exigência, tais como o Programa De Braços Abertos (DBA), Corra para o Abraço e 

outros.  

Após pactuação de uma ação coletiva em sintonia com o Programa do Governo 

Federal “Crack é Possível Vencer” em 2013, o DBA foi criado (em 2014) em São Paulo, 

como um ponto de apoio na cracolândia24, buscando a inclusão social dos usuários de 

crack, por meio da oferta de qualificação profissional, trabalho, alimentação e moradia 

digna sem o viés repressivo. As ideais-força que norteiam o Projeto DBA são Baixa 

Exigência, Pacote de Direitos, Ação Integrada entre trabalhadores da prefeitura e rede. O 

conceito de Baixa Exigência tem inspiração na experiência canadense denominada 

Housing First, de oferta de moradia para pessoas em situação de rua e em uso crônico de 

álcool. A experiência demonstrou que após morar nessas casas e sem exigir abstinência, 

as pessoas aumentaram a adesão a serviços de saúde (LANCETTI, 2015). 

O Projeto Corra para o Abraço, de ênfase nos adolescentes e jovens, iniciou em 

2013, também sendo um projeto de integração entre atores governamentais e que tem 

também em seus princípios o conceito de Baixa Exigência. O diferencial do Corra é na 

ênfase relacionada ao acesso à bens culturais. 

 

No Projeto Corra pro Abraço, a arte educação é usada como uma 

metodologia para facilitar processos de aproximação respeitosa, 

afetiva, criativa e produtora com a população de rua, desenvolvendo 

assim, atividades em espaços públicos, em roda, como forma de atrair 

e sensibilizar para a ação. Dessa forma, jogos, brincadeiras, 

instrumentos musicais são utilizados como meios de experimentação e 

interação (MIRANDA, 2016). 

 

Atuando com baixa exigência, tais propostas priorizam o acesso, ou de forma mais 

ampla, a acessibilidade (DONABEDIAN, 1973), sugerindo pensar o acesso para além da 

presença de serviços no território, mas também os recursos que potencializam ou 

enfraquecem a busca por cuidado, como a forma que os serviços se organizam para 

receber e matricular os usuários, com vistas a Integralidade.  

                                                           
24 Cracolândia / cenas de uso são usados no trabalho com o mesmo sentido 



83 
 

Galhardi e Matsukura (2018) ressaltam que na atenção psicossocial à crianças e 

adolescentes deve se focar em esforços na ampliação de redes sociais e seus diferentes 

contextos. Tais discussões podem sugerir que se pense os casos, ao menos no contexto da 

adolescência e juventudes como intersetoriais desde que se chega ao serviço, uma vez 

que outros atores foram envolvidos no processo de chegada ao CAPS AD, seja por 

pesquisa e iniciativa de familiares, seja pela escola ou outros dispositivos da política 

pública, seja por redes sociais e territoriais de apoio. 

 

7.2.2 Práticas de Cuidado e vinculação com o CAPS AD  

 

Dos onze entrevistados em sete apareceu o CAPS AD como um ambiente 

acolhedor e quatro ressaltam como um lugar “sem preconceito”. Essa prática parece se 

aproximar daquilo que Freire (1996) chamou de escuta crítica, ou seja, escutar sem impor 

e com respeito à dignidade.  

Por desconhecerem o serviço anteriormente, muitos jovens tem uma imagem de 

“serviço de tratamento de drogas” diferente do que foi encontrado como aparece na 

narrativa a seguir: 

 
(...) Imaginava que era tipo aquele bagulho de alcoólicos anônimos, que 

aí cada um chegava, falava sobre o problema de droga que tinha e outro 

falava “po, to melhorando no problema de álcool e droga” e todo mundo 

“ahhh”..  Mas aí cheguei la a mulher falou direito comigo fui só com 

minha mãe da primeira vez minha mãe falou pra c... e eu falei quase 

nada aí da segunda vez foi terapia em grupo, eu tava la com a galera e 

não podia falar sobre drogas, tentava evitar esse assunto, nesse dia tava 

falando sobre manicômio, eu acho que é importante falar de outra coisa 

sem ser droga porque as pessoas que usam vão ao médico pra falar mais 

ainda? (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA)  

 

O acolhimento é peça fundamental no trabalho dos CAPS, uma vez que é o 

primeiro contato com a pessoa com quem se pretende construir todo o restante. Silva 

Junior & Mascarenhas (2004) destacam três pontos no acolhimento: postura, técnica e 

reorientação do serviço, que implicam o processo de recepção, escuta, tratamento da 

demanda e criação de uma relação de confiança e apoio. Assim, o acolhimento é o 

momento de construção do “nós”, de pensar a dimensão intersubjetiva na relação 

profissional – usuário.  

Uma preocupação que apareceu em outra narrativa e reitera a importância de se 

pensar o acolhimento é a ter que falar sobre seu problema com alguém que não conhece. 
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Um dos entrevistados diz ter ido ao CAPS AD com medo, após ter tentado suicídio e 

outros com medo do julgamento pelo fato de usar drogas proibidas, mas a forma como 

foi recebido fez diferença em continuar: 

 

foi assustador, não queria falar, não queria conversar, não queria falar 

sobre o que tinha acontecido e eu não queria fiquei assustadx, me abrir 

pra uma pessoa que eu nunca tinha visto, mas acabou que não achei 

nada negativo lá, não vi nada de mal lá, só vi que tinha pessoas que 

queriam me ajudar, as pessoas tinham amor à profissão, estavam ali 

porque gostavam mesmo... (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA) 

 

foi bem interessante eu poder falar em relação a algo que eu estava me 

sentindo culpado pra uma pessoa que não me olhava com olhar de 

julgamento nem de condenação (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA)  

 

se eu tivesse usando (quando chegou) vocês tratariam da mesma forma 

do que quem não ta usando, vocês tratam igual quem usa e quem não 

usa (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA) 

 

 

Mais uma vez o trabalho intersetorial se mostra importante, já que enquanto “um 

desconhecido”, o CAPS AD pode levar um tempo até ganhar a confiança do jovem e criar 

vínculos, o que pode já ter ocorrido em outros pontos da rede, como por exemplo com 

um Orientador Educacional da escola ou a enfermeira da unidade básica, que x conhece 

desde pequenininhx. 

Outro jovem destaca que a forma que é acolhido importa, mas que mais importante 

para vincular ao CAPS AD é como cuida e a “sintonia”  

 

o que conta é como as pessoas saem daqui entendeu? Entram péssimas 

e saem melhor isso pra mim é o ponto principal (...) foi mais um motivo 

para eu ficar aqui, ser bem atendido (...) a gente teve sintonia... eu falo 

as coisas pra elx e elx absorve, questiona, orienta, isso acontece com 

várias pessoas mas tem pessoas que você se abre mais fácil e outras não 

(...) o acolhimento vai de cada um, nem todo mundo vai gostar da 

situação como é tratado até porque você vai encontrar as pessoas de um 

jeito, esse jeito que você se sente à vontade ou não, não é bom dia ou 

boa tarde que faz diferença... (NARRATIVA A) 

 

O que este jovem chama de sintonia parece ter a ver com vínculo ou o “como se 

fala", o que é fundamental para a função do técnico de referência, o trabalhador do CAPS 

AD quem vai gerenciar junto ao usuário o seu plano de cuidado ou em outra nomenclatura 

o Projeto Terapêutico Singular – ferramenta importante, que funciona como um 

organizador do cuidado, incluindo família, história de vida do sujeito, território e relações 

(LANCETTI, 2015). 



85 
 

É o técnico de referência quem constrói junto com o usuário e família direções 

possíveis. Dentre as atividades do PTS de nove dos onze entrevistados consta como uma 

das atividades o atendimento familiar. Essa atividade teve maior importância para um dos 

jovens, em risco social por morar em um território violento, que havia sido expulso de 

sua casa e que hoje, através do CAPS AD “to reconstruindo algo com minha família de 

novo, o CAPS AD me ajudou a não ficar na rua” (NARRATIVA D).  

Em cinco das narrativas aparece o lugar do CAPS AD como referência de ajuda 

para lidar com questões complexas em saúde mental, álcool e outras drogas como precisar 

diminuir ou interromper o consumo de drogas, como voltar a ter vontade de viver ou 

“esperança” e como referência de se colocar limites. 

 

eu não tinha saúde mental e muitas vezes não tinha esperança o CAPS (AD) 

meio que ingeriu uma esperança de uma vida melhor através sempre do grupo 

de reflexão, tinha o grupo de musicoterapia que  Aparecida  fez uma época, até 

conversas a sós com psicólogo ... (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA)  

 

eu fiquei em tratamento no CAPS (AD) e eu nunca mais me mutilei, meu 

consumo de álcool reduziu uns 80% .. Beber agora é raridade, deixo de fazer 

as coisas para ir pro CAPS (...)  o CAPS meio que me colocou na linha (...)o 

CAPS me ajudou, minha psicóloga me ajudou, minha família me ajudou a 

vencer isso, eu nunca mais senti depressão profunda, eu tive tempos ruins mas 

nunca mais tive depressão profunda de querer me matar (IDENTIFICAÇÃO 

OCULTADA) 

 

Eu conto com o CAPS (AD) pra me refugiar das drogas porque é muita 

tentação... Ficando aqui, trocando ideia, dialogando, conversando, vejo filme, 

como coisa boa, ver outras pessoas diferente me ajuda (...) o CAPS foi 

fundamental para me salvar, eu poderia estar morto agora 

(IDENTIFICAÇÃO OCULTADA) 

 

desde que cheguei no CAPS (AD) não tenho vontade de sair daqui pra ir buscar 

crack (...) o CAPS representa tudo ,se eu to aqui é graças a ela (técnica de 

referencia), a essa hora eu taria usando crack ou dormindo (..) eu quero viver 

e é isso que me da força (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA)  

 

Os jovens destacaram a importância de se divulgar mais o CAPS AD, falaram da 

necessidade de mais “propaganda” e a criação de mais serviços como esse. Ao convidar 

a falarem sobre isso, como queriam o CAPS, todos tinham propostas para o serviço.  

Todos defendem o CAPS AD como um serviço que consegue ouvir sobre o 

problema das drogas sem ser repressivo, mas ao mesmo tempo construindo uma proposta 

de cuidado, ajudando a criar questões sobre seu uso.  

 

acredito que deveria ter mais CAPS (AD), que as pessoas deveriam aderir 

menos ao uso de drogas e mais aos CAPS, só que as pessoas também não 

enxergam que precisam de tratamento, acho que é muito difícil um ser humano 

assumir isso (NARRATIVA G). 
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tem muita gente que acho que não vai pro CAPS porque acha que vai levar 

bronca e é pra mostrar o máximo possível que o CAPS não taí pra reclamar 

que a pessoa ta usando drogas, mas para ajudar a pessoa (IDENTIFICAÇÃO 

OCULTADA).  

 

Pesquisas apontam que atualmente os profissionais de saúde mental apresentam 

dificuldades em compreender a fase da adolescência e organizar o serviço para esse 

público. Os adolescentes dificilmente buscam algum tipo de tratamento para a 

dependência de drogas e, quando o fazem, apresentam baixa adesão ao serviço devido à 

precarização de estratégias terapêuticas ofertadas (  et al, 2019; BERNARDI & 

KANAN, 2018; CONCEIÇÃO et al, 2018). 

 A vinculação com o serviço tem a ver com a forma que se fala, se “cria sintonia”, 

se vai ser julgador ou “dar bronca”. Tais dimensões podem ter a ver com a visão do jovem 

como sujeito social, o que coloca os trabalhadores em um lugar de escuta do jovem como 

alguém que possui um saber e autonomia sobre sua saúde, mas ao mesmo tempo, em 

alguns casos, precisa do outro – da família e do seu técnico de referência ativando um 

comum que possibilite o cuidado.25 

Quatro dos entrevistados relataram não frequentar nenhum serviço de saúde ou 

outro ponto da rede anterior ao CAPS, quatro realizavam apenas exames básicos quando 

levados pelos pais e outros três já faziam tratamento em saúde mental, sendo dois de 

forma privada, não pelo SUS. Após inserção no CAPS AD, três do entrevistados 

incorporaram novos pontos de atenção em suas redes, sendo dois construídos a partir do 

CAPS e um, não. Dois deles frequentam o SAE – HIV/AIDS. Tal fato demonstra que o 

CAPS AD foi o primeiro serviço de referência para oito deles. É importante pensar que 

aspectos podem vincular um jovem ao cuidado, entendendo o cuidado como direcionado 

não necessariamente a uso muito intenso de drogas, mas à complexidade que envolve o 

“problema das drogas” e o fato de surtarem de vez em quando, que determina muitos 

processos de exclusão.  

 

7.2.3 Sentidos de Saúde, Doença e Cuidado 

 

Ao realizar as entrevistas, para falar sobre cuidado foi preciso “voltar casas” e 

ouvir um pouco sobre sentidos de saúde e doença para estes jovens.  

Quando perguntado sobre se sentirem saudáveis, automaticamente os jovens 

respondem questões ligadas a saúde física e o mesmo acontece quando se pergunta de 

                                                           
25 Referência de LANCETTI (2008).  
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como cuidar – automaticamente aparecendo atividades como comer bem, fazer atividade 

física.  

Explorando melhor de acordo com a história de vida e história no serviço dos 

jovens e também discutindo a partir dos sentidos de doença, aparecem aspectos mais 

subjetivos. Em muitos casos o cuidado aparece associado a entrada do CAPS AD na vida 

dos jovens após episódios de surto, associando então o cuidado como ajudar a ter 

pensamento organizado, se autopreservar e controlar o uso por exemplo. Um deles coloca 

estar sem uso de drogas como saúde. E outro o afastamento do comércio de drogas. 

 
até surtar não tinha nenhum problema de saúde e saúde para mim é 

acima de tudo ter bons pensamentos, não adianta nada fazer exercício, 

praticar exercício, se alimentar bem, mas a mente ser obscura, não ter 

pensamentos de paz” (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA)  

 

abriu meus olhos pra realidade sobre drogas sobre álcool eu to 

conversando com minha psicóloga sobre a morte do meu irmão, queria 

vingar a morte dele e eu conversando com ela que não quero fazer 

besteira, estragar minha vida (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA) 

 

Como doença aparece em seis narrativas o sentido de “fica fora do eixo” ou 

“desorganizado”, que tem a ver com: interromper atividades comuns – como comer, 

tomar banho, levantar da cama – ou usar muito intensamente alguma droga, ter crise 

existencial e vender drogas. Os jovens consideram esses comportamentos como comuns 

ao que chamam de surto.  

Um dos jovens traz em sua narrativa que só se sentirá saudável quando não 

precisar mais ir ao CAPS AD. Este jovem é um dos que possui um diagnóstico 

relacionado a sofrimento psíquico para além do uso de álcool e outras drogas – 

Esquizofrenia. Para ele “não precisar tomar remédio é estar mais saudável (...) não sei se 

tem cura pra isso, mas vou encontrar um estágio legal para viver bem” (NARRATIVA 

A). No caso deste jovem, após seu surto, toda a sua vida se desorganizou parou de sair, 

parou de se relacionar afetivamente, tinha medo de ouvir música (por causa do 

“comando” que podiam trazer) e parou de produzir letras e poesia, interrompeu o sonho 

de investir na carreira musical. 

Outros três jovens trouxeram o fato de após o surto terem sua vida desorganizada 

e levarem um tempo até reorganizar ou entender o que tinham, para assim construir o 

cuidado de si  

 
“meu último namoro foi com (x anos), de lá pra cá não namorei mais 

ninguém, eu surtei, aí nunca mais sai nem fiz nada, to so me cuidando 
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e eu não tenho pensado nisso não qualquer coisa eu bato uma (...) É 

porque eu sou (diagnóstico) agora.. porque eu não era assim, mas 

apareceu isso agora.. A doutora já tinha me falado desde que eu cheguei 

aqui, mas eu fui aceitar agora, há pouco tempo...” (IDENTIFICAÇÃO 

OCULTADA) 

 

“Demorou (para entender o que era), quando eu surtei achei que estava 

tendo uma experiência sei lá, espiritual, só que não tinha lucidez 

nenhuma, eu não tinha um bom senso das experiências... como eu 

gostava de usar droga e gostava de estar em certos ambientes que tinha 

uso de droga eu não quis aceitar e por muito tempo fiz tratamento só 

pela minha mãe até que eu tive um baque muito grande e me perguntar 

o que tava fazendo da minha vida...” (IDENTIFICAÇÃO 

OCULTADA) 

 

Todos trazem nas narrativas o sentido de cuidado do CAPS relacionado a ser uma 

peça que entra nesses itinerários pós surto ou algum acontecimento relacionado ao uso 

intenso de drogas para ajudar a entender seus surtos, (re)organizar suas rotinas e voltar a 

levar a vida.  

 

7.2.4 O que buscaram no CAPS AD ou o que foi ofertado por busca ativa do 

serviço 

 

De todos os entrevistados nove chegam ao CAPS AD com a demanda de 

tratamento em álcool e drogas, mesmo que por via de familiares ou encaminhamentos, 

como já exposto. Destes, cinco chegam com o pedido de auxílio para interrupção do uso, 

por conta de “surtos”. Todos os cinco acreditam que quem tem algum sofrimento psíquico 

mais intenso anterior ao uso de drogas não deve usar drogas, pois passa mal. Além disso, 

x responsável, por não saber muito lidar com a questão ou tratando de modo repressivo, 

acaba gerando muitas vezes conflitos e sentimento de culpa no jovem, que pede para 

interromper o uso como condição de continuar no ambiente familiar. Ao mesmo tempo, 

a demanda por tratamento por parte dos responsáveis antes dos jovens pode oportunizar 

o vínculo com o serviço para posteriores desdobramentos no cuidado, como aparece nas 

narrativas a seguir: 

 
Eu já identificava que tinha problema com o uso, mas a falta de compreensão 

dos meus pais e da minha volta.. eu achava que ninguém se importava... aí só 

queria me destruir... só hoje e só aqui eu consigo ver que se importam mais do 

que eu penso (..) eu só trazia sofrimento à minha família meu pai tem diabetes 

emocional eu acho que esse problema que acarretou a ele é por culpa minha 

(IDENTIFICAÇÃO OCULTADA)  
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No início foi um acolhimento realmente pra minha mãe, foi muito importante 

pra minha família, foi importante ter um apoio, acho que serviu mais para a 

minha mãe do que pra mim no caso... (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA)  

 

Quando minha mãe descobriu (o uso de macoha) infelizmente foi uma tristeza 

para ela, um embate (...) por muito tempo fiz tratamento só pela minha mãe 

(IDENTIFICAÇÃO OCULTADA)  

 
Outro dado relevante é que em quatro dos casos o uso de drogas era relacionado 

a colocar em risco a vida - dois tendo o uso como autoextermínio, um de exposição ao 

risco no comércio varejista de drogas e um com desorientação na rua como efeito do uso. 

O CAPS AD, segundo as narrativas, atuou nestes casos não falando diretamente sobre 

drogas, mas sobre o que os jovens estavam sentindo para estarem nessa situação de risco.  

 
(..) com 14 anos eu sofri bullying e tive uns certos traumas (...) eu 

preciso me amar primeiro pra depois amar outro alguém (...) aquilo é 

meu prazer as pessoas gostam de transar eu gosto de usar crack.. Aliás, 

gostava (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA) 

 

eu não queria buscar o tratamento, eu fui obrigada a buscar porque foi 

necessário ... me cortei toda, fiquei toda cortada, minha mãe ficou 

arrasada, meu pai ficou arrasado e eles falaram: Cê faz um tratamento! 

Então foi pedido e eu acabei ficando... (IDENTIFICAÇÃO 

OCULTADA) 

 

O CAPS (AD) também me ajuda a evitar relação com o tráfico porque 

isso me prejudica mais do que o consumo, aqui é um freio pra mim 

(IDENTIFICAÇÃO OCULTADA)  

 

(...) eu me sentia muito mal eu sei lá, ia jogar... hoje quando eu vejo que 

to usando demais sei que o CAPS pode ajudar, para além da questão de 

consumo, porque não vou dizer que o CAPS age nisso completamente, 

a própria pessoa precisa querer se ajudar, né, mas acho que ajudou 

muito em conversar comigo e com essa coisa de levar em outros 

lugares, rodas de conversa, me ajudava a socializar com outras pessoas, 

conhecer outras pessoas, é importante e ajudava a gente a respirar ares 

novos, novas energias... (IDENTIFICAÇÃO OCULTADA).  

 

Em todas essas narrativas, o CAPS AD esteve construindo junto os PTS, que 

formalmente seria composto por atividades como atendimentos individuais e em grupo, 

para a família e em domicílio, ações de reabilitação psicossocial, promoção de 

contratualidade e ações em Redução de Danos, conforme preconiza nas diretrizes técnicas 

governamentais, mas que o sentido para os jovens aparece como “conversa”, “levar pra 

passear”, “socializar”, “dar um freio”, “respirar novos ares”. Ao que parece o CAPS AD 

conseguiu pensar junto aos jovens novos modos de levar a vida a partir do que ofertam e 

a partir do que estes desejavam no plano de cuidado.  
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O caso que se encaixa como busca ativa, ou seja, ele não foi levado por ninguém 

ao serviço e nem buscou por conta própria, mas o serviço investiu nele será melhor 

discutido a partir de sua narrativa destacada em outro momento. 

 

7.2.5 Cuidado de Si e com os outros  

 

Este eixo se refere à discussão sobre modos de busca de cuidado de si e dos outros 

principalmente quando na ausência do CAPS AD, seja pela limitação do horário de 

funcionamento ou por outros aspectos que impedem ou interrompem o acesso e 

frequência.   

Para compreender esses modos foram feitas questões disparadoras a respeito da 

relação do jovem com outras redes, intersetoriais, comunitárias, familiares e sobre 

relações afetivas. 

Cinco das entrevistas, como já discutido aqui, apresentaram a figura da mãe como 

fundamental ponto de apoio e suporte, seguido de quatro que falam de práticas religiosas 

(cristãs e umbanda) como orar, pedir oração, ouvir músicas, rezar e frequentar alguma 

Casa/Terreiro.  

Na pesquisa de FRANÇA, QUEIROZ & BEZERRA (2016) foi identificado que 

por parte dos profissionais de saúde, emergiu o desconhecimento do contexto 

sociocultural dos usuários e das políticas afirmativas do SUS para Povos de Terreiro, 

concluindo que tais saberes pouco dialogam, necessitando de mediações para tal. Esse 

conhecimento é recente sendo aprovada em 2006, a Política Nacional de Saúde Integral 

da População Negra que traz em suas diretrizes a necessidade de integração com esses 

saberes (BRASIL, 2009). 

Praticamente metade dos entrevistados (seis) revelam que evitar se expor à droga 

é uma medida de cuidado de si quando estão com dificuldade em ter o uso controlado. 

Três trazem nas narrativas que estar namorando é algo que ajuda no controle do 

uso ou até mesmo a suspensão. Importante ressaltar a necessidade de pensar sobre os 

afetos com xs jovens, já que para além dessxs três, em uma das narrativas a droga entra 

no lugar de uma relação afetiva e sexual (NARRATIVA F).  

Somente quatro dos entrevistados relata ter outros pontos de atenção para cuidado, 

para além do CAPS AD.  

Dois relatam o trabalho como cuidado de si, seja para ocupar a mente, seja para 

comprar coisas novas e dois colocaram ouvir música como algo prazeroso e que ajuda a 
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aliviar a tensão. Também aparecem em mais de duas narrativas caminhar ou praticar 

algum tipo de exercício físico. 

 

CAPÍTULO 8: ITINERÁRIOS  
 

Utilizando como referência Gerhardt e outros (2016), a reflexão sobre o itinerário 

escolhido neste trabalho vem de encontro à outras pesquisas realizadas no campo, onde 

foi dado destaque às diferentes lógicas na busca por cuidado (só quando vê um sintoma 

físico / só quando vê que precisa mudar seus pensamentos e buscar vida), ao uso de 

direções duras ou pragmáticas estabelecidas a partir de fluxos pré-definidos (como a 

busca pelos serviços de urgência/emergência) e também às escolhas dos usuários a partir 

de suas vivencias pessoais, das crenças individuais e coletivas do território, suas tomadas 

de decisões e escolhas de pontos de suporte.  

O trabalho demonstrou redes ara além das de serviços que participam do cuidado 

de alguma forma (comércio de drogas, pessoas das cenas de uso, territórios hostis) e que 

ao mesmo tempo dificultam no tecer das redes, por se tratar do “problema das drogas” 

que tensiona entre uma prática de saúde pública e um delito ou algo que coloca a equipe 

em risco, graças à política brasileira de proibição de algumas drogas e todo o estigma que 

o usuário dessas drogas proibidas (principalmente negros) carregam.  

Os casos escolhidos também trazem desafios ao pensar a integralidade a partir da 

intersecção entre raça, gênero, sexualidade e classe social. Todos os usuários pertencem 

a classe social próxima, então foram escolhidos com ênfase nos outros marcadores. Isso 

porque, no primeiro itinerário vemos um jovem negro, heterossexual mas com prática de 

relações sexuais como trabalho e como fonte de prazer, tendo dois sentidos diferentes 

então para o que se poderia pensar falando de “sexo”, alguém sem acesso a direitos 

básicos como documentação civil e que vem construindo o cuidado a partir da equipe – 

não demandava nada em saúde. No segundo itinerário é uma mulher jovem negra, lésbica 

e que enfrenta desafios nas suas relações de um modo geral – era muito tímida, sofreu 

bullying (ou racismo?), cola muito rápido nas pessoas, oscila muito entre a desistência de 

viver e viver intensamente. Ambos com uso intenso de drogas e tendo alguma referência 

à família – seja como ponte para o cuidado ou como algo que lhe remete à culpa por fazê-

los sofrer. 
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Os itinerários destacados possibilitam pensar elementos para tecer o cuidado 

integral para além das drogas e a partir dos vários sentidos de se ter uma família/ viver 

só, sobre trabalho e renda, sobre vivências referentes à sexualidade, relações afetivas e 

prazer (um tema pertinente de discussão atual e com poucas publicações ainda) e sobre 

como é o processo de escolher coisas – como Buscapé que nem sabia o que era capoeira, 

mas topou e gostou e como Lara que escolhe trabalhar no comércio de drogas como forma 

de autoextermínio e não como fonte de renda para sustento ou consumo de drogas, o que 

pareceria comum. Ela pôde também mudar sua escolha por morrer e passar a querer viver. 

Mas ainda há muito que se conversar sobre isso... Por conta de barreiras de acesso físicas 

como a violência urbana por exemplo, os jovens podem acabar conhecendo poucas coisas 

para poder escolher... é importante pensar formas de chegar a quem não pode sair de casa 

também.  

O itinerário de Lara também demonstra a relação entre os CAPS AD e a 

potencialidade de um serviço de atenção 24h, para casos em que algo no projeto intensivo, 

mesmo tecendo redes com a família escapa e ter um serviço aberto 24h facilita o acesso.  

 

 

8. 1 ITINERÁRIO DE BUSCAPÉ 

 

 

8.1.1 Um pouco da história de Buscapé 

 
Na experiência de atender pessoas como Buscapé, na rua, muitos protocolos e 

procedimentos definidos a priori não funcionam, exigindo que as escutas, conversas e o 

pensar junto estejam quase sempre em movimento, ou em outras palavras, no passeio ou 

no caminho. 

Buscapé é desses que atendemos na e com a rua, em uma clínica peripatética 

(LANCETTI, 2008).  

Buscapé tem uma família consanguínea extensa. Sua mãe é uma mulher de 

história de vida muito dura, também acompanhada pela equipe. Eles tem alguns conflitos 

às vezes, na relação mãe – filho, que é uma relação recente. Das mulheres da família de 

sua mãe, que são muitas, só uma irmã sabe ler e escrever e é quem auxilia bastante no 

acesso aos direitos básicos.  A mãe de Buscapé também faz uso de drogas e por vezes 

fica em sofrimento intenso, psíquico e físico. Esta também tem muitos conflitos com sua 

mãe, a avó biológica de Buscapé, que chamarei de Yiá. Yiá é  muito “durona”, é quem 
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coloca ordem no território em que vive, tendo ela muitos filhos, que segundo ela uns são 

bons e outros não… Yiá, por ser essa que manda, hoje sofre com problema de “coração 

grande” como dito por eles. Passa mal, por vezes tem sido hospitalizada. Yiá é mãe e é 

pai de muitos jovens e adultos do território, é muitas vezes quem nos indica quem precisa 

de cuidado por ali. Cuidar dela é que é um desafio.  

Voltando à Buscapé, seu pai é alguém que teve algum contato, mas não traz sobre 

ele, não participa mais de sua vida. Tem consideração hoje por seu padrasto.  

 Buscapé considera que foi criado por ele mesmo, na rua. Com menos de 18 teve 

um filho, do qual não tem muito contato, a mãe é de outra cidade e segundo ele, queria 

ter um filho, mas não com ela, mas com a namorada atual. Fala que “ralou muito no 

tráfico” para fazer chá de bebê e festa de um ano luxuosos. Hoje parece que a mãe da 

criança o registrou com o nome do atual companheiro. Buscapé vive com sua família, por 

vezes está morando com eles, por vezes está pela rua ou na casa de conhecidos. Como 

disse certa vez um tio, ele “dibra” – muda de território com frequência, porque cansa, 

porque sente saudade de alguém, porque apronta alguma...  

De forma resumida Buscapé é então um jovem negro, de escolaridade baixa, 

usuário de drogas, sem acesso à direitos básicos como documentação civil, “ex 

traficante”, sem emprego, sem habitação fixa, cuja fonte de renda para sustento é 

oriunda de biscates. 

A narrativa de Buscapé consta no apêndice. 

  

8.1.2 Processo de construção da narrativa  

 

Semanalmente o CAPS AD vai até o território de Buscapé, mas por conta de seus 

“dibres” nem sempre o encontramos. Para a realização da entrevista foi feita a busca por 

dois meses. Aceitou sem questões participar da pesquisa, pelo vínculo já existente com a 

equipe. Era véspera de um passeio conosco inclusive, em comemoração ao seu 

aniversário, então também estava bem entusiasmado. 

Acima de tudo é importante assumir aqui uma posição ética em dizer que o CAPS 

AD também vai até essas pessoas, como Buscapé, porque tem carinho por elas. 

O princípio atuando em cenas de uso é a troca de sentimentos, de respeito, de 

amor. Eles falam que sentem saudade da gente. Sentem até ciúme. Para nós não importa 

o que fazem de certo ou errado, não nos cabe o julgamento moral. Mais do que a função 

de um agente redutor de danos, muitas vezes somos “o amigo de Buscapé que é da saúde”, 
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é quem abre a possibilidade de cuidar de outros. Conforme dito em entrevista pelo 

Redutor de Danos Domiciano Siqueira (LANCETTI, 2008), amigo é quem se pode 

confiar e abrir caminhos.  

Se faz necessário trazer aqui o fato de Buscapé ser alguém com quem tenho muita 

proximidade profissional e afetiva, exigindo o esforço de marcar do lugar de pesquisadora 

para ele no momento da entrevista e mais ainda para mim mesma. Ter vínculo com este 

sujeito foi não só um facilitador, mas condição de possibilidade para a entrevista.  

Porém era preciso construir esse lugar, não com o argumento da neutralidade 

advindo das ciências naturais que me exigiria distância ou corte, mas pensando, que 

mesmo em uma pesquisa de base nas ciências sociais, em que toda a experiência está 

sendo considerada em seus atravessamentos culturais, epistemológicos, afetivos é preciso 

“desapaixonar” em algum grau do sujeito de pesquisa para que se possa ver a pesquisa 

acontecer.   

Agendei inúmeras vezes, sem sucesso e a entrevista aconteceu depois do agente 

redutor de danos me informar que estava em campo com ele. É muito difícil encontrar ele 

às vezes, principalmente quando está sem celular, tendo que buscar informações no 

território e com as crianças. Sendo assim, deixei o que estava fazendo em casa e fui até 

ele, reservamos uma sala em um dos pontos de atenção do território e fizemos a entrevista, 

com certa pressa que já é comum no modo de viver desse jovem.  

O mesmo ocorreu para a revisão da narrativa com ele. Foi na revisão do seu 

material que escolheu o nome fictício. Vibrou muito ao ouvir sobre sua narrativa e até 

pediu para fazer mais dessas, gostou disso. Perguntou se eu acho que ele consegue 

escrever um livro. Já embarquei nessa junto.  

Aqui serão trazidos recortes não lineares nem necessariamente conectados, mas 

que emprestarão trechos da narrativa de Buscapé para se pensar sobre cuidado, construído 

com ele e com o território. 

 

8.1.3 A construção do cuidado 

 

Buscapé inicia o vínculo com o agente redutor de danos em 2017, mas de forma 

sutil através de um projeto intersetorial no território. O CAPS AD já o conhecia pelo 

nome apenas pelo fato de ter recebido solicitação de um órgão de garantia de direitos para 

avaliar o caso, mas não nunca o encontrava nas tentativas de visita domiciliar.  
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Inicia o acompanhamento mais efetivo em meados de 2018, com a chegada de 

mais um profissional no investimento com ele e com certa reorganização do trabalho no 

campo pelo serviço. Tal reorganização se assemelha ao que Lancetti (2008) chama de 

internação invertida; embora neste caso não estejamos falando de um dispositivo de 

internação, penso que se assemelha à medida em que, ao invés de institucionalizar no 

interior do CAPS AD aqueles que estão em maior vulnerabilidade, os trabalhadores são 

quem se desinstitucionalizam e vão até eles nas ruas, nos becos, em lugares onde muitos 

dos trabalhadores não desejam estar. Muitos sujeitos que precisam da atenção 

psicossocial não chegam ao serviço. 

O acompanhamento de Buscapé inicia em uma das idas ao campo em seu território 

de circulação e dormitório mais comum, onde é encontrado com uma necessidade de 

atendimento de emergência, o que faz com que se suspendam as ações do campo deste 

dia para levar Buscapé ao hospital, onde permanecem por muitas horas. Ao longo desse 

tempo um dos profissionais lhe oferece um biscoito e outro um suco, que ambos tem nas 

bolsas, pois eram 21h e Buscapé não havia comido nada no dia.  

Após o ocorrido, Buscapé não demandou da equipe nenhum pedido em saúde. Em 

sua visão, se sente saudável. Para ele e também para outros sujeitos de pesquisa - já que 

aparece em outras narrativas - estar doente é ter HIV, ter câncer, ver o pênis pingando... 

conforme consta em sua narrativa “para mim estar doente é quando vejo algum 

machucado”.  

Ao longo das idas ao campo para criação de vínculo e escuta é identificado que 

Buscapé faz parte da população chave e população prioritária da Prevenção Combinada, 

por ser usuário de álcool e outras drogas, por fazer sexo com outros homens e por ser 

jovem e negro. Mais da metade dos entrevistados faz parte da população chave.  

Buscapé é um jovem em vulnerabilidade social, exigindo escuta para várias de 

suas relações – com o que é básico como comer, dormir, beber, vestir, mas também  

 

sobre questões referentes à sua relação com o uso de drogas e o território e também suas 

relações sexuais. No desafio de pensar a integralidade para este jovem então, é preciso 

considerar as dimensões sociais, político-institucionais e comportamentais que o colocam 

em risco de exposição ao HIV (AYRES, 2009) e também em relação a um uso mais 

problemático de drogas.  

Vulnerabilidade é uma noção discutida por Ayres (2003, 2009) neste recorte 

populacional em um artigo sobre adolescência, drogas, HIV, IST e AIDS, como uma 
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condição em que marca diferentes chances que todo e qualquer indivíduo tem de se 

infectar (e se aplica também ao fato de ter problemas que envolvem o uso de drogas) 

dadas certas características individuais e sociais de seu cotidiano. Mais do que a 

vulnerabilidade associada a comportamentos, o autor aponta uma discussão sobre a noção 

de vulnerabilidade social, que inclui pensar sobre aspectos como: acesso à informação, 

investimentos em saúde pela autoridade local, acesso a serviços de saúde, aspectos 

epidemiológicos, aspectos sócio-políticos e culturais como questões de gênero por 

exemplo, grau de liberdade de pensamento e expressão e relação entre gastos militares e 

com saúde. 

O autor aponta ainda como plano de redução de vulnerabilidade identificar se há 

ações institucionalizadas especificamente voltadas para o problema.  

Desta forma, um dos pontos do plano de atendimento de Buscapé pelo CAPS AD 

é ida com regularidade ao CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento, serviço que 

realiza teste rápido para HIV, Sífilis e Hepatites Virais e fica junto do SAE - Serviço de 

Assistência Especializada em HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs). Tal ação foi construída a partir do vínculo e do seu relato de que não gosta de usar 

preservativo, um método biomédico de barreira contra as ISTs. É a forma 

institucionalizada que se tem de lidar com a questão pela autoridade local. Pelo fato de 

Buscapé carregar consigo o estereótipo bandido26 – andando por vezes sem camisa, sem 

chinelo, com aparência descuidada e corpo marcado pelo trabalho de rua, sem 

documentos – se faz necessário o uso dos corpos dos trabalhadores do CAPS AD para 

acesso a determinados serviços. 

Em sua narrativa Buscapé traz como relevante ter vínculo para a informação sobre 

diagnóstico de HIV. Por ser uma condição de saúde ainda muito estigmatizada, muitos 

usuários relacionam ter HIV à morte e ficam extremamente nervosos e ansiosos no 

momento do teste 

 

“Aí a gente vai na van com aquele coroazinho da van, a gente vai fazer teste 

de HIV ... Imagina eu chegar lá e o cara falar que eu tenho HIV? Eu quebro a 

cara dele…  Qual foi ?! O cara falar q tenho AIDS? Examina direito essa p...! 
 

Outro ponto a ressaltar é que embora Buscapé viva em uma região vulnerável e 

com provável indicação epidemiológica para, não está disponível a testagem em 

                                                           
26 Termo discutido por Vera Malaguti (2003) geralmente usado para falar de jovens negros e favelados  
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HIV/AIDS e Hepatites Virais em seu território, hoje tendo que se deslocar cerca de 3,5 

km ao CTA mais próximo (no município estes centros são em três unidades).  

Embora CTAs e SAEs não sejam pontos componentes da RAPS - o que faria 

sentido já que a Redução de Danos tudo tem a ver com isso e é a lógica de cuidado que 

conduz a clínica dos CAPS AD - pensando o cuidado de forma integral, são pontos 

fundamentais para se pensar nas vulnerabilidades das juventudes, já que os índices de 

infecção por HIV e ISTs vem aumentando entre os jovens conforme demonstrado no 

Boletim Epidemiológico de 2019.  

 A Redução de Danos é uma lógica de cuidado que nasce no Brasil como estratégia 

para redução dos índices de HIV/AIDS na década de 90, sendo uma abordagem que busca 

diminuir a barreira técnico-científica que distancia profissional – usuário para que 

possibilite o vínculo e construção do cuidado, fundamental para tratar de temas como o 

diagnóstico de HIV que não é algo simples de ser aceito por qualquer pessoa e pode ter 

maior impacto nas pessoas em sofrimento psíquico grave, ou seja, o público alvo da 

RAPS.  

Vista sob a perspectiva da Redução de Danos como ampliação de vida, esta é a 

clínica do desvio daquilo que é lido como mortífero e é quem “abre uma fenda no muro 

que separa os drogados dos não drogados” (LANCETTI, 2008, p. 83), ampliando o 

acesso. A articulação entre CAPS ADs e SAEs se faz necessária e é apontada por esta 

narrativa.  

Campanhas de prevenção como a de 2019 “HIV/AIDS. Se a dúvida acaba, a vida 

continua” são importantes para que se incentive as juventudes a ter acesso à informação 

sobre o diagnóstico e tenham o tratamento como prevenção, ações previstas nas 

estratégias de Prevenção Combinada. Além disso, retiram o pânico moral ainda associado 

ao HIV, muito herdado da epidemia das décadas de 1980 e 1990 em que ter HIV era 

caminhar para a morte.  

Buscapé tem em seu plano muitas ações de Redução de Danos, dentre elas a 

Imunização, prática comum nos serviços de Atenção Básica e também prevista na 

Prevenção Combinada, não culturalmente praticada pelos jovens, que pouco acessam as 

unidades conforme já destacado por Ayres (2009). Sobre o uso de ações em Prevenção 

Combinada não se tem literatura sobre, já que a estratégia é recente, lançada em 2016.  

Enfim, em meio aos “dibres” de Buscapé, são feitas as vacinas de acordo com a 

sua idade e necessidades. A carteira de vacinação original está em seu prontuário no 

CAPS AD e ele fica com uma cópia por conta do risco de perder. Embora Buscapé tenha 
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um serviço que dispõe de vacinas em seu território, como não costuma ser bem recebido 

nos serviços, o CAPS AD auxilia nesse acesso, acompanhando ou apresentando pessoas 

que possam auxiliar. Certa vez fomos recebidos com “põe uma camisa!” no lugar de boa 

tarde em um dos serviços, o que marca o fato de que o acesso não é só ter um serviço de 

saúde construído no seu território, mas dependente da disponibilidade do serviço em 

atender ao usuários.  

Por conta do seu “pouquinho de problema com drogas”, no cuidado a Buscapé se 

fala de drogas, mas se fala também de outras coisas. Há ainda uma dúvida na equipe com 

relação a essa pouca intensidade no uso, já que relatou já ter “apagado” certa vez. Mas, 

um aspecto importante nesta parte da narrativa é que este “apagar” após uso intenso de 

Maconha também aparece com outro sujeito entrevistado, que na ocasião também estava 

sem se alimentar. Seria esse desmaio por uso de Maconha ou por fome? Os dois?  

A relação de Buscapé com as drogas começou cedo, na rua, por vezes para aliviar 

a fome. Em seu caso, a fome é um elemento para se pensar o cuidado. 

Buscapé já foi um pequeno traficante27, fazendo carreira de “atividade” até ser 

“frente de um preço”28. Buscapé não trabalhou no comércio de drogas do varejo para ter 

droga para o próprio consumo, mas como fonte de renda. É possível que esse fato – 

trabalhar para ter droga para consumo, que aparece em outras narrativas, aponte uma oytra 

gravidade na relação com as drogas, que Buscapé não apresenta, então.  

 Até o fim desta pesquisa Buscapé não identificou que tem grandes problemas 

com o uso de drogas, vai ao CAPS AD com pouca frequência e não faz uso de nenhuma 

medicação psicotrópica.  

Sendo o CAPS AD um serviço de referência para pessoas em uso importante de 

álcool e outras drogas que cuidado é ofertado para Buscapé? 

Conforme discutido por (SILVA, 2014) é comum a afirmação de só poder existir 

tratamento a partir de uma demanda do “paciente”, demanda essa que pode ser nomeada 

também como desejo ou força de vontade. O que a autora ressalta é que essa demanda, 

desejo ou seja lá qual nome seja escolhido para definir muitas vezes não é dada, mas 

construída. No trabalho pela e na Redução de Danos, por muitas vezes emprestamos 

                                                           
27 Ressalta-se a posição de pequeno traficante, pois há um esforço da mídia hegemônica e da sociedade em 

afirmar a figura do traficante como um grande perigo e inimigo a combater, geralmente chamando de 

bandido um jovem negro em atividade no tráfico de drogas hoje proibidas em determinado local, que 

responde a alguma chefia invisível pertencente ao narcotráfico. Tal tema é discutido por autores do campo 

do Direito como Vera Malagutti, Nilo Batista e Orlando Zaconne. 
28  Hierarquia narrada por ele como pertencente ao sistema do comércio de drogas varejo, acima do gerente.   
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nossos corpos e nossas histórias para fazer ver. É preciso conhecer a cultura de cuidado 

de si e daquela família/território para que se construam ações em saúde que façam sentido 

para o sujeito. E mesmo assim, como destaca a autora, devemos estar preparados para a 

frustração, porque nessa clínica do movimento, fluida, na rua, o que pode ser feito é 

apostar. Por vezes não há também um concluir, mas só um pouco do caminhar.  

Reunindo a narrativa e também observações no campo, é possível afirmar que 

neste caso, partindo da ideia de meditar sobre aquilo que se apresenta e não calcular os 

possíveis atos de cuidado ou descuidado, no uso de drogas e no caminhar da vida, era 

preciso um passo anterior à reflexão sobre cuidado, que era ouvir deste jovem se ele 

achava que tinha um problema de saúde. 

Isso porque os jovens atendidos no interior do CAPS AD, que por vezes chegam 

por demanda familiar e de Justiça, ainda que de forma não muito implicada, conseguem 

dizer que estão ali para “tratar” de alguma coisa.  

Buscapé, alguém que traz em sua narrativa que leva a vida sozinho – desde para 

os cuidados básicos, aqueles programados mesmo de higiene e preservação da vida como 

tomar banho, comer, dormir até para a construção de estratégias para lidar com o nervoso 

– consegue elaborar o que é cuidado em saúde e como é o cuidado hoje prestado pelo 

CAPS AD? Para chegar a essas questões, foi preciso um caminho.  

 

8.1.4 Cuidado a partir de referências 

 

Para iniciar a reflexão sobre o cuidado produzido para e por Buscapé, um dos 

aspectos trazidos é que a produção do cuidado em saúde se dá a partir do vínculo que ele 

tem nos técnicos de referência. Tal vínculo com as pessoas não se dá de forma imediata, 

a vida lhe fez bem desconfiado...  

Buscapé escolheu quem dá a mão no caminhar. Certa vez em campo diz que não 

iria realizar um procedimento com outro técnico em trabalho no território na ocasião e 

quando perguntado porque, diz “com ele não, ele não tem nada a ver com a gente”. Em 

alguma medida, Buscapé se identifica com seus técnicos, um deles talvez por raça ou 

gênero e a outra talvez pela dimensão dos afetos. Ambos gostam de abraçar. E de comer 

açaí também.  

Buscando entender aspectos intersubjetivos no vínculo, quando peço para 

Buscapé falar sobre essas pessoas que escolheu para caminhar diz: 
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“vocês são tipo aquela pessoa que não conhece, mas gosta da pessoa 

sem conhecer e cuida da pessoa. É assim: vocês são chatos, sabe, vão 

lá em casa chama, chama, chama aí eu falo, “po vou ter q atender essa 

porta, não dá não!” (risos) então pra mim o que vocês mais faz na 

redução de danos é insistir, é insistir pra cuidar. (...) Vocês gasta a onda 

(...) pra mim são abraço e consolo (...) A gente conversa sobre o que 

faço no dia, por exemplo como eu durmo e como me alimento...(...) Não 

tenho pessoas que ajudam (no cuidado). Não tenho ajuda da família, 

nem de amigos.”  

 

O que Buscapé traz como um trabalho de insistir vai de encontro ao que Lancetti 

(2008) traz como “Função ba”, definida pelo autor como a “disposição para cuidar e 

nunca desistir. É a capacidade de sustentar um tratamento mesmo sabendo que um novo 

desastre pode vir a acontecer” (P. 106).  

Talvez Buscapé acredite no trabalho investido pela equipe do CAPS AD porque 

acha que eles se importam. Certa vez até disse “vim aqui porque sabia que ia encontrar 

vocês!”. O fato de ter um horário e dia fixos para ida ao campo facilita essa construção. 

E de fato é um trabalho de insistir. Às vezes ir ao território e ocupar. Sem esperar muita 

coisa. Ou esperando o tempo das coisas e das pessoas.  

Buscapé também vê na figura de sua avó uma referência. Yiá, mesmo sendo 

aquela que briga, bate, manda, é pra lá que ele volta no fim das contas. Para esse colo. 

Quando fiz o último contato para ir ao campo tentar acessá-lo sua mãe prontamente diz 

“ah, se ele não tiver no lugar x, tá em Mãe”. Buscapé tá sempre por ali e quando pergunto 

o que busca quando vai à sua avó diz que “gosta de perturbar ela”. Elaa tá sempre por ali. 

O trabalho em redução de danos é o trabalho na contra-mão. O “conjunto-droga”29 

faz com que o trabalho se faça de diferentes formas, sem perder o foco na ampliação das 

vidas, não importando se é a vida de alguém “errado” por fazer parte do conjunto de 

alguma forma. Vemos cenas difíceis. Mas não dá pra desistir.  

De todos os entrevistados, Buscapé foi o único que não relatou ter algum 

sofrimento psíquico mais intenso anterior ou associado ao uso de drogas. A droga parece 

um detalhe, principalmente se pensando em qual a experiência de cuidado de Buscapé, 

alguém que leva a vida “dibrando”, de bala, da prisão, da fome, da solidão, que se criou 

na rua em parte da vida, fazendo “de tudo um pouco” e nem sempre atos seguros para a 

sua vida? O sentido de saúde e doença que traz na sua narrativa tem a ver com doenças 

físicas, vistas, mas o que traz em sua narrativa como relevante para o seu cuidado são 

                                                           
29 Termo cunhado por LANCETTI (2008) para designar todo o complexo que constitui a produção, a 

comercialização e o uso de drogas, a circulação e repressão  
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aspectos não biomédicos como se sentir abraçado; ter alguém que se responsabiliza junto 

pelo cuidado e conversa sobre como andar a vida; alguém que gasta a onda, que ri, alguém 

que lhe dispensa não preservativos, mas afeto.  

Há também o desejo de seus técnicos em investir não só em Buscapé, mas neste 

território, com as pessoas atendidas neste território. Quando se lança no campo, a equipe 

coloca na sua bolsa de insumos sim, preservativos, gel, água, que para algumas pessoas 

serão parte em seu cuidado, mas acima de tudo também tá na bolsa as história de vida e 

de formação dos trabalhadores que possibilitou um modo de clínica que não se separa da 

dimensão política, vê o cuidado como integral e entende que o CAPS AD tem que estar 

ali, com aquelas pessoas, ofertando o que é possível ofertar e de acordo com o que essas 

pessoas constroem como necessidade. Os trabalhadores reconhecem o direito das pessoas 

escolherem. Consideram a sabedoria que elas tem, anterior à chegada da “Saúde” nas suas 

vidas. Ajuda a construir desejos, que podem começar pelo investimento em uma primeira 

ação em saúde como atravessar a rua e ir se vacinar, mas que para além de uma ação em 

saúde, é uma ação para cuidar de si mesmo e cuidar da sua comunidade.  

A partir da narrativa de Buscapé pode parecer que há pouco direcionamento do 

cuidado para a sua relação com a Maconha e outras drogas, talvez ele perceba como não 

cuidado disso, até porque em sua experiência local já viu pessoas com “muito problema 

com droga”, como um vizinho que infartou após usar uma droga estimulante. Mas algo 

dentro das ações de redução de danos se produz, havendo ainda oportunidades de ofertar 

mais informações em saúde para qualificar essas ações. 

Tais ações de cuidado podem ser arriscadas, porque Buscapé, quando se sente mal 

fica sozinho, toma um remédio que pode baixar sua pressão arterial...  

Hoje uma das ações que ele tem de cuidado de si é estar trabalhando em uma 

pensão, onde consegue se alimentar nos dias de trabalho. Um direito acaba sendo uma 

ação individual. Embora o município disponha de um Centro de Referência Especializado 

da Assistência Social para a População em Situação de Rua, que poderia fornecer 

alimentação e higiene, auxiliar na emissão de documentos e acesso ao mercado de 

trabalho, este fica muito distante do território e não cobre toda a população.  

Para caminhar talvez Buscapé precise de mais mãos. Quais mãos possíveis?  

Talvez, considerando seus dibres, haja possibilidade de falar mais sobre sua 

relação com maconha, mas também com as pessoas, pensar sua rede de apoio, que existe 

em alguma medida. Será que existe possibilidade de levar a vida menos sozinho na 

conjuntura de hoje? Está mesmo tão só? Buscapé traz em sua narrativa que o Muay Thai 
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foi uma ação de cuidado pro seu nervoso. Será que foi pensada sozinha? Ele topa o que 

lhe propõem a fazer em termo de trabalho, mas já pensou em um trabalho que queira? 

Que seja pelo seu movimento de busca?  

Nas vias de finalização da pesquisa soubemos que sua companheira está 

esperando um filho dele. Era esse seu desejo, não era? Como será (e será?) exercida essa 

paternidade?  

O cuidado desse jovem passou por saber quem era, por “adotá-lo”, lhe dando a 

mão em muitas situações (como quando tem que aguentar a agulha entrando na pele, ele 

fez uma cena! risos), pela escuta de suas dores existenciais e também de seus possíveis 

amores (consegue hoje dizer que ama açaí com Oreo – uma iguaria do território - risos), 

pelas conversas onde sentados na praça se falava sobre sexo, afetos, comida e o que quer 

da vida. Onde trouxe muitas de suas confidências. Onde já pediu várias orientações para 

tentar trazer outros pro cuidado. O cuidado de si passa pelo cuidado do outro, desde as 

suas vacinas, até lidar com o nervoso para não brigar com os outros.  

Mas há ainda muito que se escutar e se fazer, até aqui foi um pedaço do caminho, 

que também não acaba. 

 

8.1.5 O Itinerário Terapêutico 

 

Utilizando o Itinerário Terapêutico como estratégia metodológica para 

compreensão dos modos de busca do cuidado, chegamos a ilustração a seguir.  

Foi feito um recorte do itinerário de Buscapé a partir da entrada do CAPS AD no 

seu caminhar, em 2017. Buscapé tem forte vínculo com a equipe, que o atende no 

território da praça na maior parte das vezes. Nem sempre o encontra, mas aciona outros 

pontos da rede que facilitam a busca – como o açaí, a lan house e o barbeiro que ficam 

em outra rua. Para além de serem pontos da rede onde se sabe o paradeiro do menino que 

“dibra”, o barbeiro e o açaí possuem vínculo também com a equipe, construído a partir 

dessas visitas, hoje sendo pontos onde os jovens tem acesso a preservativos externos e 

gel lubrificante.  

Yiá também tem em sua moradia esses itens para dispensar pros jovens do seu 

território. Além disso, é quem muitas vezes chama atenção ou dá colo para vários, do 

modo dela. Tá sempre muito preocupada, de olho em tudo... É um ponto fixo de notícias 

sobre o território.  
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O acesso à serviços de saúde são limitados para Buscapé e também não tem muita 

paciência. Sente-se envergonhado em ir sem camisa, sem documentos. Depende do CAPS 

AD para ir até o serviço ou em outros pontos da rede, mesmo existindo alguns no seu 

território, bem próximos, é o CAPS AD “que desenrola” isso para ele e que vai 

conversando com ele enquanto aguarda os atendimentos, tentando amenizar a angustia 

em esperar. Cada um tem um tempo das coisas não é?  

Hoje Buscapé trabalha de modo informal ajudando em um restaurante, no bairro 

vizinho. Vê isso como forma de cuidado de si, pois consegue se alimentar e beber água 

potável. Além disso, relata gostar bastante do senhor que o chamou para trabalhar, gosta 

de ajudar ele. Apesar de tantos elementos aparecerem em seu itinerário como pontos de 

atenção, Buscapé diz se cuidar sozinho.  

No itinerário destacamos linhas de movimento do Buscapé, linhas de movimento 

do CAPS AD e linhas de movimento juntos. 

 

Ilustração 15 - ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE BUSCAPÉ  
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8.2 ITINERÁRIO DE LARA  

  

8.2.1 Um pouco da história de Lara 

 

Lara é uma jovem que nasceu e foi criada em uma comunidade violenta do 

município de São Gonçalo, uma das mais midiatizadas por conta do projeto de guerra às 

drogas. Diz que “lá é difícil, a boca fica na sua rua...”. Onde ela mora é considerada uma 

área de extremo risco, então a equipe não consegue fazer visitas em sua casa. Mora com 

pai, mãe, gatos e cachorro. 

Com relação à conjuntura familiar, seu pai é aposentado e a mãe vende 

salgadinhos, quando consegue produzí-los, pois por conta de estados depressivos quase 

não sai da cama... Ela não gostou de propostas de cuidado ofertadas pelo CAPS AD em 

que precisa falar, então hoje se cuida para este problema em saúde apenas tomando 

remédios e frequentando a igreja. Os pais de Lara tiveram outra filha, que Lara não 

menciona muito. Lara pretende ter filhos, que prefere que sejam adotivos. 

Lara interrompeu os estudos por conta de bullying aos 14 anos e não quer voltar 

a estudar no momento. Não pensa a possibilidade de estudar à distância. Com dezessete 

anos deu seu primeiro beijo em uma menina e identificou ser lésbica. Também foi o 

período que começou a beber de forma considerável, para aplacar um pouco da timidez e 

da ansiedade em sair, porque diz que o trauma com o bullying a fez ficar muito nervosa 

quando precisava se expor. Já fez uso de múltiplas drogas, tendo como de escolha hoje o 

crack, reconhecendo que tem problemas com uso, além de um sofrimento psíquico 

anterior ao uso associado, que é o diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline.  

Lara relata nunca ter trabalhado na vida, a não ser ajudando na barraca do pai. Ao 

longo de sua narrativa trouxe que já trabalhou no comércio de drogas no varejo, mas não 

com objetivo de gerar renda e sim como autoextermínio, segundo ela lá a vida vale pouco. 

Também já tentou outras vezes pôr fim ao seu sofrimento através de intoxicação por uso 

de grande quantidade de medicação e outros tipos de violência autoprovocada. Diz 

também já ter tido episódios de convulsão, o que chama atenção para possíveis riscos de 

intoxicação grave. Relata ir ao CAPS AD (só) quando sente vontade de viver. O CAPS 

AD com regularidade constrói projetos de intensividade, onde passa o dia inteiro no 

serviço e quando há necessidade, se articula com o CAPS AD III (24h) para acolhimento 
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noturno. Lara criou um vínculo importante com o CAPS AD III, onde também tem uma 

profissional de referência e fez amigos. Gosta de visitar eles. 

Sua família é suporte para idas ao tratamento e também na administração da 

medicação, de forma limitada, pois nem sempre é administrada conforme prevê a 

indicação do PTS de Lara. Sua mãe já chegou a mencionar que acha que às vezes o 

remédio faz mal... O CAPS AD tem trabalhado isso com a família, mas é difícil porque a 

mãe não é de muita conversa...  

Lara é então uma jovem mulher negra e lésbica, que performa masculinidade 

e reside em uma comunidade extremamente violenta, filha de pais também em 

vulnerabilidade, com ensino fundamental incompleto, sem nenhum desejo de voltar 

à escola, tendo como experiência de trabalho o comércio de drogas no varejo, jovem 

esta que faz uso importante de crack e outras drogas e que por vezes sofre violência, 

autoprovocada ou de terceiros.  

A narrativa de Lara consta no apêndice. 

 

8.2.2 A construção da narrativa 

  

Lara, como é domiciliada e vai o CAPS AD com alguma frequência, foi alguém 

que combinei os encontros a partir destes lugares. Foi um tempo de quase um mês, apesar 

das facilidades de ter uma residência fixa e ter um projeto terapêutico no interior do 

serviço para acesso à Lara e início da entrevista, pois entrou em um momento de crise, 

usando intensamente crack e outras drogas, se afastando um pouco do serviço.  

A entrevista para construção da narrativa foi feita enquanto estava em 

intensificação do seu projeto em regime de acolhimento noturno no CAPS AD III do 

município, quando a equipe e sua técnica de referência avaliou ser possível, uma semana 

após o acolhimento.  

Topou sem problemas participar da pesquisa pelo vínculo de confiança com a 

técnica de referência e comigo, ficou feliz em contribuir para o conhecimento sobre 

drogas e juventude e até já adiantou logo que acha que o CAPS AD deveria ter mais 

passeio e verba para curso de violão (risos).  

Enquanto aguardava Lara para fazermos a entrevista umx usuárix, que se 

identifica como “ex travesti” emite a frase: “eu já fui assim, agora me libertei”. Essa 

pessoa se referia à sexualidade de Lara, que não entendeu como dentro da norma. Lara 
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prontamente respondeu “eu sou assim e isso não tem nada a ver com não acreditar em 

Deus!”.   

Fomos para uma das salas de atendimento do CAPS AD III e realizamos a 

entrevista. Essa foi uma das mais extensas porque embora tenha usado quase o mesmo 

roteiro, ela estava bem falante e expansiva.  

A outra dificuldade foi em reencontrar Lara para revisão de sua narrativa e 

possíveis contribuições. Levei cerca de mais de um mês na tentativa de marcar esse 

encontro, pois estava ausente do serviço neste período. Essa parte acabou acontecendo 

via internet. 

 

8.2.3 O cuidado a Lara 

 

Lara, diferente de Buscapé, que é desconfiado, não desconfia de quase ninguém, 

é uma pessoa que faz amizade rápido. Muito afetuosa, quase sempre chega ao serviço 

falando com todas as pessoas, costuma falar bastante e interagir bastante. Por vezes 

arrisca umas “cantadas” nas mulheres que encontra no percurso, inclusive nas 

profissionais do serviço, já chegando a dizer a uma delas que estava apaixonada. 

As características individuais e sociais de Lara também a colocam como alguém 

em vulnerabilidade – principalmente com relação ao uso de drogas e violências 

relacionadas ao gênero e orientação sexual. Nas relações da vida, não é raro questionarem 

seu modo de se vestir e sua orientação sexual. No Brasil, segundo dados do SINAN-MS, 

mesmo havendo subnotificação desses casos, em 2017 seis mulheres lésbicas foram 

estupradas por dia, em média.  

Lara cria vínculos a partir dessas paixões por onde passa. A rotina dela é ficar na 

rua quando está mais animada. Dificilmente para em casa. Não relata fazer nada em sua 

rotina, sendo mais específica. Apesar disso não frequenta nenhum outro lugar ou serviço 

além do CAPS AD e a casa de amigos.  

 

8.2.4 Cuidado a partir de referências  

 

 Lara é muito vinculada à sua técnica de referência “eu só tenho gratidão por ter 

colocado ela no meu caminho, ela é tudo, se eu to aqui é graças a ela a essa hora eu taria 

usando crack ou dormindo…”  
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Quando perguntada sobre o lugar do CAPS AD na sua vida diz que “sem o CAPS 

não faço nada para me cuidar, emburaco. Não tem muito como raciocinar eu vou atrás 

de prazer, aquilo é meu prazer, as pessoas gostam de transar eu gosto de usar crack. 

Gostava... Eu não quero mais voltar”. 

Lara fala do crack como algo que lhe traz prazer, mas também como algo que te 

traz muito desconforto, principalmente referente à sua autoestima - “esteticamente de um 

dia pro outro eu to na capa do Batman”. Tal relato da visão dual sobre drogas vem de 

encontro com a pesquisa de Galhardi e Matsukura (2018).  Seu uso é julgado pela equipe 

como muito intenso. 

Neste trecho também aparecem questões com a vivência da sexualidade de Lara. 

Relata não conseguir se relacionar afetivo-sexualmente no momento, colocando no lugar 

o crack. Que oportunidades se tem de escuta sobre isso? A mesma pesquisa aponta que 

muitos estudos ainda se baseiam na perspectiva do uso de drogas como doença, não 

enfatizando outras motivações ou aspectos subjetivos que tem relação com o uso.  

Como apontado por Ayres (2009), no trabalho com adolescentes em uma 

perspectiva de cuidado integral, um dos maiores obstáculos a qualquer trabalho 

preventivo é a forma estereotipada e naturalizada com que tratamos os jovens. É preciso 

escutar sobre o jovem e buscar construir com eles proteções que os coloquem como 

sujeitos de sua própria saúde. Neste caso, olhar para além do problema com drogas, mas 

olhar outros problemas de relação com as coisas e as pessoas. Além disso, com os seus  

marcadores enquanto mulher negra e lésbica, estamos nós preparados para discutir isso?  

Poucos trabalhos tem sido desenvolvidos com a temática da mulher negra e lésbica.  

Werneck (2016) destaca que a saúde da mulher negra não é uma área de 

conhecimento ou um campo relevante nas Ciências da Saúde, sendo pouco expressiva a 

produção de conhecimento nessa área, além do tema não fazer parte do currículo dos 

diferentes cursos de graduação e pós-graduação em saúde, com raríssimas exceções. Com 

relação ao recorte de mulher negra e lésbica, há muito que se discutir com relação ao que 

se espera enquanto “coisa de mulher” e “coisa de criola”, como estudado por Ana Beatriz 

da Silva em sua dissertação (2018). A boa notícia é que tem muitos movimentos de 

mulheres discutindo a temática e no campo da Saúde Mental tem também o movimento 

de pelo menos três mulheres de referência na discussão entre Gênero e Saúde Mental, a 

Rachel Gouveia, a Melissa Oliveira e especificamente no campo de Álcool e outras 

drogas a Flávia Fernando. Conforme discutido por Crenshaw (1991) gênero, raça e classe 

se entrecruzam e produzem modos de experiência singulares no que se refere à vivência 
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das violências sofridas por mulheres negras. A experiência de Lara de discriminação e 

violência passa não só pelo marcador social de classe e pelo fato de ser usuária de drogas, 

mas pelos marcadores de raça, gênero e sexualidade também, que se entrecruzam 

agravando sua condição de vulnerabilidade.   

Lara pelo fato de ser domiciliada e ter o apoio familiar para tratamento, tenderia 

a ter facilidade em seguir o tratamento com regularidade se fosse somente esta a questão 

– identificar a doença a ser tratada, pensar um plano medicamentoso e terapêutico e 

programar idas regulares ao serviço. Mas tal aposta não daria conta, somente o olhar sobre 

questões biomédicas e propostas universais de tratamento não dariam conta. 

Ayres (2003) aponta que para pensar planos de cuidado relacionados a jovens em 

vulnerabilidade é preciso pelo menos três planos analíticos básicos: o individual, o 

programático e o social. Neste caso, é preciso pensar que a exposição ao risco é menos 

da ordem da vontade, é preciso pensar sim sobre os comportamentos individuais que 

podem colocar os jovens em risco, mas também sobre conjuntura social e de acessos que 

esse jovem possui.  

Identificar que Lara por vezes se coloca em risco pelo seu movimento na vida é 

um ponto importante, programar intervenções a partir dos indicadores de saúde da 

população em geral e do conhecimento técnico sobre esses riscos também se faz 

necessário, mas há uma dimensão, social que deve ser considerada para se pensar o 

cuidado integral em igual ou em alguns casos maior peso – neste caso, vivendo em 

território violento, sentindo culpa por “aborrecer” seus pais – com o uso de drogas e com 

a sexualidade, já que não é heterossexual e sua mãe é de uma religião que pode pensar 

sua existência como desvio... do que tratar no caso de Lara em um serviço em saúde 

mental, álcool e outras drogas? Lara costuma direcionar para o corpo o seu sofrimento, 

com intoxicações e violências autoprovocadas. Do que tratar considerando a identidade 

de gênero e orientação sexual enquanto determinantes sociais em saúde,, como apontado 

na Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transsexuais (2003)? 

Lara com frequência pensa em dar fim à sua existência. Além da tentativa pelo 

comércio de drogas no varejo, que “tinha certeza que ia morrer porque lá a vida é curta e 

vale pouco” tentou outras vezes ingerindo grande quantidade de remédios, entre outros.  

Lara faz uso de medicações psicotrópicas, é acompanhada também por umx 

medicx de referência. Um dos pontos de seu plano de atendimento é que essa medicação 

seja administrada pela mãe, para diminuir a chance de tentativa de suicídio. A mãe tem 
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questões com os remédios. Lara diz tomar remédios para suas “oscilações” e sobre ter o 

diagnóstico de personalidade Borderline, diz que o diagnóstico foi dado na emergência, 

quando houve o episódio de intoxicação com remédios.  

Aspectos facilitadores para o cuidado que seria reconhecer que tem um problema 

relacionado ao uso de drogas, ter uma família, ter apoio, ter uma casa, ter comida, não 

precisar trabalhar para o autosustento, ter vínculo com o serviço, acreditar que o serviço 

pode ajudar não fazem com que Lara deixe de ter problemas em saúde que a colocam 

como tendo um uso importante de drogas, que no processo saúde – doença, por vezes está 

mais intenso e por vezes não.  

O itinerário na vida hoje de Lara se resume a ir ao CAPS AD, ir ver amigos ou ir 

usar drogas, em diferentes cenários onde consiga ir a pé de seu território de moradia. Não 

consegue namorar e amar a pessoa que deseja, não vinculou a outros serviços que possam 

dar suporte, sua rede de amigos faz parte do uso intenso de drogas ou são amigos novos, 

fluidos.  

Lancetti (2008) aponta os borderlines como aqueles cujo movimento é paradoxal 

e onde fica explícita a dificuldade do serviço na oferta de cuidado – que pode se resumir 

de certa forma a atuar “apagando incêndios”, entre atos de “viver a vida plenamente”, 

intensificando o uso de drogas e “buscar a morte”, seja pelo uso intenso de drogas ou 

pelas situações de risco, em que o sujeito se coloca, inclusive por vezes de forma 

intencional, para auto extermínio. Nesse modo de cuidar, que cuida defendendo a vida e 

interrompendo cursos de morte, como diz o autor “navegamos por águas escuras e 

operando manobras de alta complexidade” (P. 107). Lara fala de seu movimento em ir ao 

CAPS AD quando sente vontade de viver. A equipe não consegue estar na sua residência 

insistindo no cuidado quando ela interrompe suas idas para a vida, devido ao território 

de alto risco. Que outros modos de cuidar são possíveis?  

A última aposta no projeto de Lara ao longo da pesquisa foi, segundo sua técnica 

de referência, criar espaços para expressão e em criar vínculo com o Centro de Referência 

LGBTI, um serviço que compõe a rede SUAS do município como atenção especializada 

às pessoas que estão em risco ou em violação de direitos por conta da sua orientação 

sexual, identidade de gênero, etc.  Talvez se faça necessário pensar para Lara e com Lara 

outras pessoas que desempenhem a função bá, alguém que te lembre sempre de se cuidar 

quando pensar em desistir de viver, alguém que seja proteção e acolhimento, para além 

dos CAPS AD e seus pais. 
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8.2.5 Itinerário terapêutico de Lara 

 

Lara tem um itinerário mais restrito que o de Buscapé. Traz em sua narrativa que 

seus pontos de atenção e cuidado são seus pais e o CAPS AD. Geralmente chega ao CAPS 

AD com seus pais, após um período de ausências. Na última ausência, quando 

intensificou seu sofrimento e sentiu que estava em descontrole com relação ao uso de 

crack, Lara foi sozinha até o CAPS AD III (24h), até por ser mais próximo de sua casa, 

dá para ir a pé.  A equipe notou isso como um avanço em sua autonomia.  

Isso porque, em algumas situações Lara pode estar em risco e necessitando de 

acolhimento para além do que pode ser oferecido na intensividade do seu Projeto 

Terapêutico em dois turnos. O CAPS AD III vem como um complemento neste cuidado, 

podendo ofertar atenção de forma mais intensiva e em até quatro turnos, nos seus 

momentos de crise e em situações de risco social que não precisam de intervenção 

hospitalar.  

Foi bem difícil revisar com Lara sua narrativa, pois novamente entrou em crise – 

referido pela família como um estado muito agitado, onde fica na rua usando 

intensamente álcool e outras drogas.  

Um fato curioso em algumas narrativas é a presença do comércio de varejo de 

drogas como um ponto de atenção em seus itinerários. A relação com este ponto tem 

múltiplos sentidos, desde alguém que avisa à família que é preciso dar um limite, pois a 

pessoa está com muitas alterações de comportamento até como alguém que intervém 

diante de uma situação de emergência, como neste caso, um episódio de intoxicação grave 

e em outro caso, quando x jovem foi atropeladx. A família de Lara não tem costume de 

buscar ajuda no serviço hospitalar de referência em saúde mental, ocorreu em episódio 

isolado por intoxicação com medicamentos.  

O território de Lara é muito violento, em termos de violência armada, 

notoriamente, mas também chama atenção outras violências a ela impostas pelo fato de 

ser mulher e lésbica. Narra que por vezes foram feitas tentativas de abuso e que não 

conseguiu reagir, só chorar. A violência é um determinante importante na saúde de Lara, 

até por conta de seus marcadores sociais de raça, gênero e classe. Outros atores estão 

previstos no seu PTS atual para pensar junto essas questões. 
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ILUSTRAÇÃO 16 - ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE LARA  
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POEMA SOBRE REDUÇÃO DE DANOS 

 

 

Me perguntam qual o meu trabalho 

Parece uma pergunta simples, mas 

Quando penso que o meu trabalho é estar com o corpo na rua, me vem tanta coisa que 

até embaralho 

 

O meu trabalho é do SUS 

Sistema que grita pela Universalidade, Igualdade e Equidade 

Mas... isso é uma meta do tempo de Jesus… 

 

Jesus agora virou comunista  

Ninguém quer assumir que é egoísta e muitas vezes racista  

Movimento social é atentado terrorista  

Se abrir a boca para defender os direitos humanos tu toma tiro e vira só estatística 

 

Mas eu quero falar do meu trabalho 

O meu trabalho é uma política pública e não caridade 

É chegar para atender e saber que a droga é o menor dos problemas do usuário, mas que 

é a justificativa Acusada para explicar os erros das autoridades  

 

Políticas públicas falhas 

Muitas falhas são de propósito 

Tudo para alimentar a lógica de que se é preto, pobre, favelado e drogado, o único 

destino é o óbito 

 

Mas, resistimos  

Redução de Danos é oferecer cuidado onde ninguém quer estar 

É entender que se os governantes tivessem preocupados com as drogas mandavam 

fechar uma porrada de bar 

 

A Redução de Danos é pensamento e é ato  

Se você não pensa em que contexto tá atuando o que você fez foi só “teatro” 

 

Temos como princípio o respeito, a escuta, o afeto 

Não importa se o assunto hoje vai ser comida, sexo, drogas ou os seus projetos  

 

Para esse trabalho é preciso disponibilidade 

Diferente de oferecer um horário na agenda ou no serviço, às vezes é preciso oferecer 

para um usuário uma tarde  

 

A Rua é campo imprevisível 

Muitos atores ao mesmo tempo  

E é preciso ter o ouvido sensível 

Na tentativa de dizer o indizível, afirmo: 

Que é GRAÇAS A ESSE TRABALHO QUE MUITOS AINDA ESTÃO VIVOS 

 

Kassia Rapella, 2019
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9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho buscou trazer uma reflexão sobre o Cuidado a partir da escuta de jovens 

vinculados a um Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras drogas – CAPS AD, não 

como um dado geral sobre a temática, mas com elementos que possam subsidiar novas 

pesquisas e novos modos de se produzir o Cuidado a partir da autonomia dos jovens. 

É ainda um desafio pensar em um modo de clínica com juventudes que não tenha uma 

direção única ou direções repressivas, afinal são pessoas que em sua maioria ainda estão ou 

acabaram de sair da proteção dos pais e da Lei por conta da faixa etária. Este trabalho buscou 

trazer um pouco do que a juventude pensa sobre a própria vida e um pouco da juventude 

sozinha, ou melhor dizendo – o que pensa o jovem por ele e não pelos pais e outras instancias. 

O fato de estarem em desenvolvimento aponta a necessidade de várias mãos para tecer 

o cuidado junto aos jovens. De início, por eles mesmos, podem não ver questões para tratamento 

e é preciso desconstruir muitas vezes, ao longo do processo, o que esperava ser um tratamento 

e o que tem como questão.  

Isso porque, ao chegar no CAPS AD demandando interromper o uso de drogas soa como 

um sentido de droga como causa e consequência para problemas diversos, o que a partir de uma 

atitude de cuidado voltada à integralidade, pode se desdobrar em muitas perguntas – para o 

usuário e para a família - mais do que respostas. 

Esse momento de construção do que o usuário está tratando no serviço é atravessado 

pelo vínculo. Assim, famílias que chegam desesperadas por uma solução para o uso desenfreado 

de seus filhos, ou que temem a morte deles por risco social podem não estarem dispostos 

incialmente em investir em apostas de cuidado abertas ou que lhe passem a imagem de algo não 

prático ou de solução em médio e longo prazo. O processo de tornar o CAPS AD casa ou 

acolhida para a família, para que seja paciente com o tempo de movimento dessas questões vai 

depender do processo de acolhimento, em como se escuta as queixas sem montar para eles a 

demanda, mas mostrar que está junto e que entende o que está sendo exposto.  

Jovens e suas famílias não chegam no CAPS AD trazendo como queixa a falta de 

Cuidado. Trazem questões existenciais, questões sociais que impedem o acesso a uma série de 

direitos, histórias de violência e violações de diversas ordens, questões institucionais e 

territoriais, QUESTÕES.  

No tecer do Cuidado pelo CAPS AD se faz necessário entender o que estão lendo como 

problema – na vida e em saúde; o que fazem que promove cuidado ou pode estar piorando o 
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estado de saúde no momento e se desejam pensar sobre isso juntos e acima de tudo estar aberto 

a conversar, como trabalhador da saúde, mas também como pessoa, em relação sobre o que 

está acontecendo, sem as drogas. Dizer que está preocupadx. Tentar a partir dessa conversa 

construir movimentos mais protetivos do que de risco. Tentar pensar com o jovem quem ele é 

sozinho, mas também pensar junto como pedir ajuda possíveis outros que podem ajudar e talvez 

não se lembre. Ajudar a identificar que tem alguém (ou alguéns), não está totalmente para os 

movimentos de cuidado, como no caso Buscapé.  

Ter uma escuta atenta, sem preconceito, demonstrando estar interessado no que o jovem 

tem a dizer, sem tantas barreiras ou burocracias aparecem como aspectos facilitadores da 

criação do vínculo para o cuidado. O falar não repressivo, o falar sobre outras coisas da vida 

para além das drogas, sem ser de modo caricato ou da posição de adulto que se dirige a alguém 

“menor” – ou seja – colocar o jovem no lugar de sujeito para falar sobre sua vida, o que sente, 

o que tem escolhido ou feito como caminho de cuidado parece ter efeito no criação de uma 

“sintonia”, como dito por um dos jovens, possível para pensar juntos os projetos de vida, no 

fluir em que o CAPS se fizer importante.  

Por vezes o jovem se afasta do CAPS ou não traz queixa alguma com relação à situações 

que transmitem para a família ou para o serviço certa gravidade, por risco social, por exemplo. 

Se faz necessário falar sobre isso com o jovem; tentar entender melhor sobre suas relações 

familiares, pensar sobre isso junto, além de, aqui no nosso campo da academia fomentar mais 

pesquisas em álcool e outras drogas de forma qualitativa com ênfase em projetos autônomos de 

cuidado, não pautados em uma direção única, entendendo que o caminho é singular para cada 

sujeito e não universal, principalmente no recorte de juventudes, onde foi visto que eles tem 

muito a dizer e sabem sobre suas condições de saúde. É necessário também ouvir os jovens que 

não conseguiram construir projetos de cuidado no CAPS AD e se afastaram definitivamente, 

pois a presença do recorte jovem nos CAPS AD é discreta.  

Com relação aos aspectos dificultadores do cuidado por exemplo, aparecem elementos 

como a violência urbana e acesso e documentos básicos como grandes barreiras de acesso, 

necessitando fortalecer a articulação intersetorial e a atuação com a Estratégia de Saúde da 

Família, mesmo em tempos de ataque às políticas públicas. O fato de apresentar um serviço 

para o jovem, principalmente para aqueles em condição de vulnerabilidade não é 

necessariamente possibilitar acesso, uma vez que o acolhimento, se burocrático, pode criar uma 

nova barreira.  
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A proposta foi trazer histórias. Dos jovens, da lógica de trabalho do CAPS AD, da 

Redução de Danos, dos desafios em tecer redes e também trazer um pouco da potência do 

município de São Gonçalo, cidade invisível. Ou visível só quando tem operação policial.  

Este trabalho trouxe alguns recortes de algumas histórias, para que se pense os modos 

de cuidado e atenção psicossocial dirigidos aos jovens em uso de drogas, que, imersos em uma 

política de drogas que proíbe algumas drogas e estimula outras, os coloca em situação de risco 

por arma de fogo ou por outras violências mais do que o uso de drogas a depender de seus 

marcadores sociais.  

A proposta com esta pesquisa não foi dar voz aos jovens vulnerabilizados, pois eles 

sempre tiveram, mas mostrar um pouco do que foi escutado a partir dos limites do recorte da 

pesquisa e da pesquisadora e pensar caminhos possíveis (e intersetoriais) no cuidado pautado 

na autonomia e no vínculo, considerando os jovens enquanto sujeitos sociais. 
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APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

IDENTIFICAÇÃO  

 

Título do Projeto: O CUIDADO NA PERSPECTIVA DOS JOVENS EM UM CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS AD 

Pesquisadora Responsável: Kássia Fonseca Rapella e Aluísio Gomes da Silva Junior 

Instituição a que pertencem os Pesquisadores Responsáveis: Universidade Federal Fluminense 

Contato dos Pesquisadores: (21) 981604342; e-mail kassiarapella@gmail.com e (21) 99874-

5174; e-mail: agsilvaj@gmail.com 

 

Nome do participante:__________________________________________________ 

Idade:_______ anos                                      

Responsável legal (quando for o caso): 

____________________________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa O CUIDADO NA 

PERSPECTIVA DOS JOVENS EM UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS AD, que tem como responsáveis a pesquisadora 

Kássia Fonseca Rapella e o Professor Aluísio Gomes da Silva Junior. 

A pesquisa tem como objetivo e justificativa conhecer de que forma os jovens se cuidam em 

relação ao uso de drogas, considerando o uso de drogas como um ponto importante de atenção 

na saúde pública, devido ao alto índice de mortalidade associado ao uso além de violências 

envolvidas.  

A sua participação é voluntária e se concordar em participar, assinando esse termo de 

consentimento livre e esclarecido, sua participação no projeto será a partir de entrevistas 

individuais, com duração de aproximadamente 1 (uma) hora cada, sobre esse tema. As 

entrevistas serão gravadas (áudio) e serão incluídas na análise da pesquisa. Serão realizadas no 

seu local de escolha, na data e hora combinadas. 

Esta pesquisa não causa riscos à saúde a não ser algum desconfortos provocado por algum grau 

de impaciência, durante a entrevista.  Caso isso ocorra, a entrevista pode ser interrompida em 

qualquer momento, bem como qualquer dúvida ser esclarecida ao longo do processo de 

entrevista. 

A pesquisadora do projeto é psicóloga e poderá acolher sobre possíveis desconfortos 

psicológicos ao narrar fatos de sua vida. 

O participante também poderá obter respostas e esclarecimentos de quaisquer dúvidas acerca 

dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa, entrando 

em contato com a pesquisadora pelo número do telefone citado no início do documento.  

Com relação aos benefícios esta pesquisa contribuirá para melhorar o conhecimento sobre a 

saúde dos jovens em uso de álcool e outras drogas, ajudando a prevenir possíveis prejuízos 

devido ao uso, melhorar o auto cuidado, além de produzir dados para melhor planejamento do  

 

serviço CAPS AD para atenção à saúde dos jovens. Também tem a função de incentivar novas 

pesquisas sobre o tema. 
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Este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do 

tratamento (se for o caso) ou qualquer outra penalização. 

 Será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas com a privacidade dos 

entrevistados. Não haverá nenhuma despesa por parte dos entrevistados e também não 

receberão nenhuma quantia por participar. Os resultados da pesquisa serão analisados e 

publicados, mas a identidade não será divulgada, pois utilizaremos números em substituição 

aos nomes e não publicaremos dados singulares sobre as histórias de vida de forma detalhada.  

Para qualquer outra informação que não conste nesse documento, você poderá entrar em contato 

com os pesquisadores no endereço Av. Marquês do Paraná, 303 - Centro, Niterói - RJ, 24033-

900 – anexo ao Hospital Universitário Antônio Pedro – Instituto de Saúde Coletiva. Contatos: 

(21) 981604342; e-mail kassiarapella@gmail.com e (21) 99874-5174; e-mail: 

agsilvaj@gmail.com. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração 

os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham 

acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram 

defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e 

participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. 

Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou 

telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, ________________________________________, declaro ter sido informado e concordo 

em participar do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, ________________________________________, responsável legal por 

____________________________________, declaro ter sido informado e concordo com a 

sua participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

São Gonçalo, _____ de ____________ de _______ 

 

____________________________________ 

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 

_____________________________________ 
Pesquisador Principal 

 

 

 

 

  

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE 2: ROTEIRO 
 

 

 

 1 - Identificação  

Nome:  

Data de Nascimento:  

Território:  

Contexto sócio-familiar:  

Cor/raça:  

Gênero:  

Local no complexo de produção de drogas:   

Já foi detido?  

Comorbidades  

  

2 - Como chegou ao CAPS AD   

 

Demanda espontânea / demanda dos responsáveis/ encaminhamento da rede / busca ativa ou 

abordagem da equipe  

Como foi: história do uso / identificava problema com o uso?   

  

3 - Como foi / está sendo o processo de cuidado no CAPS AD 

  

Acolhimento diurno  

Atendimento individual  

Atenção às situações de crise  

Atendimento em grupo  

Práticas corporais  

Práticas expressivas e comunicativas  

Atendimento para a família  

Atendimento domiciliar 

Ações de reabilitação psicossocial  

Promoção de contratualidade  

Ações em Redução de Danos   

  

4 - Como se cuida fora do CAPS?   

 

Práticas de cuidado de si - quando você vê que tá mal? O que faz para ficar melhor?   

Família  

Amigos  

Religião  

ONGs  

Projetos sociais  

Serviços de Saúde  

Serviços da Assistência Social  

Escola, instituições de ensino
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APÊNDICE 3: NARRATIVA DE BUSCAPÉ 
 

 

 

Meu nome é Buscapé, sou cria da Mangueira, mas hoje moro em São Gonçalo. 

Aqui eu fui preso 2 ou 3 vezes com menos de 18 anos. Fiquei lá naquela casa da Ilha do 

Governador, Padre Severino não é? De cor, acho que sou preto não é não? Sou moreno, 

sou preto, negro. Meu gênero é masculino, orientação sexual... Esse bagulho aí não 

entendo não... sei que me relaciono só com mulheres... 

Escola eu não estudo, não. Estudei até minha quarta série só. Tive três escolas, 

duas no Rio de Janeiro e outra em Paraty. Fui para Paraty com 13, 14 anos, fui adotado 

no abrigo e com 13, 14 anos mesmo pulei e não voltei mais pros estudos.  

Eu não fui criado pela minha mãe, eu fugi de casa com 6 anos ainda no Rio de 

Janeiro. Aí aquele pessoal que pega criança na rua me pegou e até os 14 anos fiquei 

entre abrigo, Paraty e rua.  Cheguei a ficar na rua quando criança e sozinho. Já roubei, 

já fiz várias coisas... para sobreviver na rua ou pedia, ou arrumava dinheiro pra comprar 

doce e vendia doce na rua. 

Hoje fico por aí, às vezes na casa da minha mãe, às vezes durmo na casa de um e 

de outro. Já tive muitas namoradas, morei com algumas, não com todas porque tive umas 

20. Os namoros duram 2, 3 meses, o tempo máximo foi 7 meses. Ah, não! o maior foi com 

minha última namorada, que inclusive ela tá grávida… fiquei 2 anos. Não considero que 

fui apaixonado por nenhuma delas porque ninguém se apaixona por mim também, sabe... 

Amor então, nunca amei ninguém. Quando eu ouço “te amo” eu falo “amor só de pai e 

mãe e quando cuida e olhe lá heim, ta de bobeira?!” 

Às vezes eu falo que amo para não ficar sem transar. Não por relação de amor. 

Quando eu namoro eu não uso camisinha, porque me dá alergia. Se eu colocar 

lubrificante arde. Então faço sem e faço teste com regularidade para ver tenho alguma 

coisa. Quando eu transo por dinheiro eu uso camisinha, assim mesmo. Agora solteiro tô 

usando camisinha também, às vezes escapa porque na hora é difícil parar para colocar… 

não aguento. 

Hoje parei com essa coisa de fazer sexo por dinheiro, tô me virando, mas já fiz 

algumas vezes. Eu não trabalho de carteira assinada porque não tenho documento ainda, 

não servi à Marinha, esses bagulho. Só tenho certidão de nascimento e não sei onde está.  

Nunca trabalhei de carteira assinada, mas faço uns biscatinho, capino um quintal, mais 

um monte de coisa, arrumo um dinheiro, o que der para fazer eu faço. Tenho dado banho 

em uns cachorros por aqui, levo pra passear… isso dá uns trocados.  

Tenho um filho, deve estar com uns quase 3 anos por ai. Maior tempão que não 

vejo ele, tenho o número da mãe dele, mas não ligo não porque não gosto.  Eu quis ser 

pai, mas não queria com essa mãe. Não tá registrado no meu nome... Então nem quero 

saber.  

Não costumo ter problema com polícia, eu nunca tinha tomado uma dura, agora 

chegar a entrar na minha casa já. Entrar na minha casa já entraram umas 5 vezes, tava 

dormindo e acordei já com tapão na minha cara. Apanhei não sei nem porque, parceiro. 

Talvez porque eu já tenha trabalhado no tráfico. Fiz carreira por três anos, mas saí faz 

tempo. Fui tomar uma dura esses dias, acredita?! 

Com relação às drogas meu bagulho é só maconha. Com relação ao que eu uso, 

já usei pó uma vez só pra nunca mais. Bebo Vodka, energético, Balantines, Red Bull,  
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mulheres... que nem naquela música: tem várias mulheres de varias idades de várias as 

cores de vários estilos... 

Já usei bala, loló, lança já usei isso tudo. LSD também. LSD é química de hospital 

ne? LSD É aquele quebra cabeçazinho né, é um papelãozinho pequenininho q coloca na 

língua e fica doidão ne? Eu botei na língua e fiquei muito na mola, fiquei vendo a pessoa 

fazendo assim que nem uma cobra, assim... Car..., eu tô maluco ! Eu uso de vez em 

quando, eu uso quando tem no morro e é difícil achar. Bala eu só usei uma vez .. o vizinho 

lá teve 4 infarto por causa de bala...  

Com relação à saúde acho que tenho um pouquinho de problema com drogas. 

Mas eu que uso a droga, não deixo a droga me usar. Fumo um baseado, aperto a 

maconha, fumo e fico tranquilão, em vez de ficar em casa estressadão, vou lá, aperto um 

baseado, fumo e fico tranquilo... Baseado é pra relaxar ...  

Eu só uso de vez em quando, quando fico nervoso. Acho meu uso controlado, 

ontem não fumei, anteontem não fumei, hoje fumei 2 baseado e to na onda até agora. Sei 

que devo me alimentar, mas não gosto de tomar café, nem almoçar, só jantar. De manhã 

e de tarde como só besteira. Água eu bebo 2,3 litros por dia. 

Antes de vocês aqui eu não gostava de ir a nenhum serviço de saúde. Sei nem 

explicar direito o que é saúde porque nunca pensei nessas coisas, não. Me sinto saudável 

porque não tenho nada, um machucado, não sinto nada, dor de nada, então tô saudável. 

Não tenho HIV, não tenho câncer, meu pau não tá pingando, não tenho nada, só  tenho 

um machucadinho no pé de bicicleta, fora isso não tenho nada, para mim estar doente é 

quando vejo algum machucado.  

Se não fosse pelo acompanhamento do CAPS eu só buscaria algum tipo de serviço 

se tivesse uma dessas coisas: machucado, pinto pingando, etc. E outra coisa: agora eu 

sei ir sozinho pra testar, mas não tenho documento, então vocês que desenrolam lá. 

A primeira vez que fui no CAPS, cheguei lá e sentei na sala, fiquei lá maior 

tempão, peguei um livro (e até trouxe o livro pra casa!), tomei injeção com uma pretinha 

lá que esqueci o nome dela (para o pé infeccionado), depois a mulher enfiou uma agulha 

no meu pé (que eu queria dar um soco nela!), ficou de noite e vim embora. 

Gosto de vocês porque são brincalhões… Também gostei muito daquele biscoito 

que você me deu! Aí nós vai na van com aquele coroazinho, nós vai fazer teste de HIV... 

ele é maneiro.  

Das coisas que a gente fez pelo CAPS AD: já fez teste, injeção no hospital, gastar 

a onda , gosto de rir com vocês... E vamo sair amanhã isso também conta?  

Nunca fui internado por causa do uso de drogas ou adulto, só quando criança, por causa 

do ouvido. Mas já apaguei por causa de maconha. Uma vez na barraquinha (de lanche 

que tem no território) eu tava chapadão de maconha, muita maconha que eu fumei, fui 

abaixar para comprar um lanche, quando abaixei a cabeça, desmaiei. Acordei, me deram 

um lanche e ainda paguei pelo lanche mesmo passando mal...  

Geralmente eu não compro comida. Eu passo lá aí sobrou um salgado e me dá. 

Nem todo dia consigo comer comida. 

Sei que tenho que comer, vocês já me explicaram que é uma forma de me cuidar 

melhor. Isso que vocês me explicaram sobre redução de danos eu acho bom, vocês 

incentivam as famílias a ir no hospital cuidar da saúde, sei lá, vocês são tipo aquela 

pessoa que não conhece mas gosta da pessoa sem conhecer e cuida da pessoa. É assim: 

vocês são chatos, vão lá em casa chama, chama, chama aí eu falo, “pô vou ter q atender 

essa porta não dá não” (risos), então pra mim o que vocês mais faz é insistir, é insistir 

pra cuidar. Se fosse definir vocês em palavras, para mim são abraço e consolo. 
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Cuidado para mim é carinho. Vocês são até “grude”! Mas eu gosto. A gente 

conversa sobre o que faço no dia, por exemplo como eu durmo e como me alimento. Se 

eu dormir eu apago, então tem que ser em um lugar seguro. O que mais como no dia é 

bala. Gosto de comer comida quando tem. Não costumo almoçar, só jantar.  

Não costumo pensar em me cuidar. O modo como sei se estou passando mal é 

quanto tô tonto ou tô com falta de ar. Aí eu paro assim e fico ... se eu ver que tô muito 

tonto assim falo “pô, tô passando mal”. Aí fico esperando passar, sozinho. Fico no sofá, 

espero a dor, se for vir se quiser me desmaiar desmaia, se quer baixar pressão, me 

mata...que se f... Marco umas 3 horinhas, 4 horas de dor de cabeça... aí quando a cabeça 

tá doendo muito tomo um remédio ou bebo água, aí durmo e aí passa. 

 Não tenho pessoas que ajudam no cuidado. Não tenho ajuda da família, nem de 

amigos. Conto com minha avó para me dar esporro (risos). Fui contar para ela que vai 

ser bisavó e ela me bateu (risos). Mas ela tem me dado camisinha, porque sabe que tô 

solteiro…  

Não frequento nenhum serviço ou projeto social. Fazia Muay Thai só, quando era 

do abrigo. Era bom pra lidar com o nervoso. Hoje só bato pra defesa pessoal mesmo.  

 Quero voltar a estudar, mas tenho que tirar meus documentos. Agora posso tirar! 

Quando tomei a dura, vi que meu nome tá limpo! Acho que escola é bom, ocupa a cabeça, 

ajuda a organizar a vida... Às vezes se der uma coisa pra mim, eu quebro a cabeça, mas 

eu conserto, eu sou interessado. Tipo capoeira, não gostava de capoeira, depois que fiz 

capoeira sei fazer tudo, sei dar mortal... 
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APÊNDICE 4: NARRATIVA DE LARA 
 

 

Me chamo F,. Moro com meus pais, meu cachorrinho e meus gatinhos em uma 

comunidade bem violenta. Sempre morei onde moro hoje, no x, nunca fui abrigada. 

Sou preta, mulher e sou feminista. É até uma ofensa me chamarem de homem, as 

pessoas confundem, mas não levo a mal não. Minha orientação sexual é lesbica.  

Com relação à escola eu parei no nono ano, repeti algumas vezes, menos de 5 

isso. Troquei de escola porque com 14 anos eu sofri bullying e tive uns certos traumas. 

Achava que sempre tinha alguém me observando, começava depois de um certo tempo a 

não querer sair sozinha, só ficava em casa e foi piorando aí com 17 anos eu perdi meu 

BV, comecei a sair, que eu namorava virtualmente, comecei a beber a namorada me 

decepcionou e eu comecei com ela a ser lésbica.  

Nunca trabalhei na minha vida, só trabalhei na barraquinha quando meu pai saiu 

da empresa de ônibus ele abriu uma barraquinha na garagem, de doce, de mantimentos 

de alimentos, tipo baleiro, mas com alimentos, uma merceariazinha. Meu pai é 

aposentado e minha mãe vende coxinha, vende salgadinho ela faz e revende pizzas 

também. Ela traz pra cá às vezes (pro CAPS AD), a gente come é e muito bom.  

Não tenho filhos ainda mas pretendo adotar de preferência porque tem muita 

criança no mundo sem amor. Quero ter filhos héteros.  

Com relação a uso de drogas eu uso e já tive envolvimento com o tráfico porque 

eu tentei me matar. Fiquei lá uma semana, aí minha família descobriu, aí me colocou no 

curso de barbeiro, aí eu tava pegando dinheiro da passagem pra ir andando pra T pra 

comprar droga … tava viciada. Eu fiz curso de barbeiro porque até gosto, mas é mais 

pra ação social, vir aqui… como profissão quero ser neurocientista, vou insistir nisso! 

pode ser psicóloga também? Se sim, quero os dois e também ser tatuadora.  

Eu trabalhei pra me destruir, apesar de trabalhar, ter chance de morrer... eu 

usava droga e ia gastar meu dinheiro todo com droga, mas antes mesmo de ganhar eu 

pensava em matar muito antes, foi um surto. Não me prostituía então eu simplesmente 

dava minha vida por X reais.   

Já fui parar na Delegacia várias vezes em outra cidade. Se não tivesse família ia 

tomar umas porradas da delegada... Quanto às duras, já me jogaram no chão, 

apalparam, não foi de forma abusiva, mas eu não gosto que me toque e ela me tocou pra 

achar meu dichavador e eu não gostei. Já me mandou parar de frescura e isso foi de boa, 

mas encostar é invasivo pra mim.  

Na rua já tomei umas porradinha, já tomei porrada de mendigo pedindo teco, já 

tomei porrada de um viciado que parecia que tava possuído e eu tava com uma faca e 

comecei a chorar porque eu não consegui simplesmente matar ele, eu não consigo fazer 

mal a ninguém, sabe? Eu tava com uma faca porque qualquer coisa que pudesse dar 

merda eu poderia reagir e quando teve essa chance eu simplesmente não reagi, comecei 

a chorar, eu só pedi um teco a ele e ele queria outras coisas… Eu falei que não, eu saí e 

eu voltei, quando eu voltei ele queria me agredir, ele queria abusar de mim na frente do 

bar. Depois ele pediu desculpa depois q tomou uns paus.  

Quanto às drogas que uso de início foi cigarro, bebida, maconha que eu amo… 

isso com uns 16 anos.  Eu defendo muito agora que entrei no CAPS eu tipo meio que sou 

ativista medicinalmente, isso existe? Uso medicinal? Não recreativo. Mas, depois que fui 

pro pó que foi meus piores momentos... que eu mais tentei me suicidar ... 
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E depois eu parei com pó indo pro crack. Pó eu usava todo dia, dia sim e dia sim. 

Crack foi o que eu entrei e comecei a vender tudo, era muito intenso, a depre pós crack 

não era 5 segundos, mas uma hora...  

Experimentei várias drogas, outras não consegui ter oportunidade. Minha droga 

de escolha hoje é crack, me tirou do pó, a preferência é crack. Desde que cheguei no 

CAPS não tenho vontade de sair daqui pra ir buscar crack (ESTAVA ACOLHIDA). Eu 

uso crack há um ou dois anos, não sei ao certo, mas o suficiente pra me destruir e roubar. 

Roubo só em casa… e aprendi que isso era roubo porque antes pra mim era pegar 

emprestado, eu sempre achei q ia repor, ta ligado, vc não tinha intenção de roubar, tinha 

intenção de pegar emprestado por um tempo pra depois devolver, só que.. Nossa... 

perfume de 80 conto por 30 conto meu celular vendi por 50.... 

Eu tenho Transtorno de Personalidade Borderline. Não lembro o nome do Doutor 

que me deu esse diagnóstico porque eu cheguei lá dopadona, mas foi la no Palmier 30.  

Tava chapadona porque tomei remédio pra me matar. Nessa época eu tava nessa, tava 

fazendo tratamento no CAPS só que desregulado, eu ia quando queria, tava usando pó e 

foi muito intenso.   

Teve uma vez tomei mais de 51 remédios fortes e fora as gotinhas de clonazepam 

que tomei tudo. Eu dormia o dia inteiro, dei convulsões… Descobri que tenho 

convulsões...Dei convulsões na boca, que é pertinho da minha casa, aí os meninos me 

levaram pro meu pai e meu pai me botou no carro e me levou pro médico perto do Luiz 

Palmier. Fiquei deitada naquelas cadeira tomando soro, falaram que era espiritual. 

Fiquei mais de 3 dias tonta na cadeira com minha mãe me segurando, olha a situação! 

Cheguei no CAPS através do ex marido da minha mãe. Cheguei usando só pó. Eu 

tinha certeza que tinha problema com o uso. Eu queria me destruir e não queria viver 

então eu tacava o foda-se e a falta de compreensão dos meus pais e da minha volta eu 

achava que ninguém se importava só hoje e só aqui eu consigo ver que é mais do que eu 

penso mais do que eu imagino…  o que me fez tomar a atitude de ir pro CAPS foi a 

vontade de querer viver. 

Pra mim isso é estar doente, estar destruída. estar saudável para mim é estar bem 

e fazer bem à minha família. Eu tava destruída mentalmente e eu só trazia sofrimento à 

minha família. Meu pai tem “diabetes emocional” e eu acho que esse problema que 

acarretou a ele é por culpa minha. 

O acolhimento no CAPS na primeira vez não lembro tanto, mas de primeira a 

secretaria, como é o nome dela?! Eu a amo! Sempre que vou lá é sempre aquele sorriso, 

aquele carisma! Aquela quem fez meu acolhimento foi muito carinhosa, carismática, eu 

só tenho gratidão por ter colocado ela no meu caminho, ela é tudo, se eu tô aqui é graças 

a ela a essa hora eu taria usando crack ou dormindo…  

De atividades no CAPS eu já fiz Grupo 12x 8, passei pela Nathalia (médica), fiz 

grupo com você (grupo de jovens), teve essa terapia intensiva (atenção à crise) que eu 

faltei algumas vezes, atendimento pra família e passeio. Sem o CAPS não faço nada para 

me cuidar, emburaco. Não tem muito como raciocinar eu vou atrás de prazer, aquilo é 

meu prazer, as pessoas gostam de transar eu gosto de usar crack. Gostava... Eu não 

quero mais voltar 

Não frequento nenhum outro lugar ou serviço além do CAPS. pretendo ir à igreja, 

cresci na Maranata. Nunca fui no ginecologista, nunca fiz exame de HIV, eu sou virgem… 

eu sou eu tenho certeza... independente disso precisa fazer exame preventivo...  

 

                                                           
30 Serviço Hospitalar de Referência para pessoas em sofrimento psíquico inclusive decorrentes do uso de 

álcool a outras drogas do município.  
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ne?! Eu falo várias vezes que sou virgem porque não acreditam, as pessoas perguntam 

como eu tenho dinheiro e volto drogada e porque vou pra casa de um homem de 50 e 

poucos anos… mas ele é meu amigo, as pessoas não entendem... enfim, eu tenho vontade 

de fazer preventivo! 

Eu queria namorar, sabe, mas hoje eu não consigo parar de usar crack para namorar.  

O amor da minha vida essa pessoa aqui que eu amo (mostra a tatuagem) me pediu pra 

voltar e eu não conseguia com essa saúde mental descontrolada como namoro? Eu 

preciso me amar primeiro pra depois amar outro alguém.  

Estou com a saúde mental descontrolada, primeiro pelo vícios, e também porque 

esteticamente... bem, nunca me importei, mas esteticamente de um dia pro outro eu tô 

“na capa do Batman”31.  Esse distúrbio faz com que uma hora eu esteja assim, outra 

hora esteja de outro jeito... aqui (no CAPS AD III) eu tenho estado mais controlada. 

Geralmente eu oscilo entre Depressão e Ansiedade, mau humor… as vezes eu sou bem 

ignorante. Eu tomo alguns remédios: oscitalopram, diazepam, que no momento pra mim 

eu não durmo e quero tomar carbamazepina, no antigo CAPS me receitava uns (faz sinal 

de bom). 

Eu acho que o CAPS tinha que ter além dos atendimentos mais passeio, palestra, verba 

pra curso de violão … são coisas que gostaria de fazer. 

Eu por exemplo, não gosto de sair pra baile, baile para mim é só pra usar droga. Podia 

ter mais coisa na cidade pra gente fazer também. Eu gosto de música, não sei desenhar 

nem tenho nenhuma habilidade artística, mas quero aprender... quem sabe não me ajuda 

com a profissão de tatuadora?!  
  

                                                           
31 Termo que se refere a estar muito emagrecida  
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ANEXO 1: MAPEAMENTO DE ALGUNS MOVIMENTOS DE 

JUVENTUDES DE SÃO GONÇALO – 2020 

 
 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Roda Cultural da Lagoinha 

 

https://www.facebook.com/Roda-cultural-da-Lagoinha-2865466426828566/ 

https://www.instagram.com/rodaculturaldalagoinha 

Território: Praça da Lagoinha  

Segundas Feiras às 20Hrs Da Noite 

Fotografia (Layla Adla) 

Batalha de rima 

MIC aberto para poesias  

Pockets Show 

 

TERÇA FEIRA 

 

Roda Cultural Da Amsterdã (interrompida momentaneamente por questões de 

violência) 

 

https://www.facebook.com/rcdaa/ 

https://instagram.com/batalha_da_amsterdan?igshid=1vvmdd7rgmulm 

Território: Praça da Cedae - Jardim Catarina Novo 

Terças Feiras às 19Hrs Da Noite 

Batalha de rima 

Sarau De Poesias  

Pockets Show 

Encontro de Poesia  

 

Terças a partir das 19h  

MIC aberto para poesia 

batalha de poesia no dia valendo produção de vídeo 

Acompanhar pela página da Roda Cultural do Alcântara  

 

QUARTA-FEIRA 

 

https://www.facebook.com/Roda-cultural-da-Lagoinha-2865466426828566/
https://www.facebook.com/Roda-cultural-da-Lagoinha-2865466426828566/
https://www.instagram.com/rodaculturaldalagoinha/?fbclid=IwAR2qP1WN_baT_JkGyRXSjM3VnaCRqOn1uHefi-cq4gUeXHpoCzYaTT4z74M
https://www.facebook.com/rcdaa/


140 
 

Batalha do Tanque  

 

Território: Praça dos Ex Combatentes - Patronato  

Quartas Feiras a partir das 20h 

Batalha de rima 

 

Cine na Praça 

 

www.facebook.com/cinenapracasg 

https://instagram.com/cinenapraca?igshid=d3oncro8g2ed 

Território: Praça Estephânia de Carvalho – Zé Garoto 

Toda segunda quarta-feira do mês 

Cinema aberto  

 

SEXTA-FEIRA 

 

Festival de Rap de São Gonçalo 

 

https://www.facebook.com/FestivalDeRapDeSaoGoncalo/ 

https://instagram.com/festivalderapsg?igshid=1sskr86jg0842 

Território: Praça da Trindade  

A partir das 20h 

Batalha de rima 

Libertação de Livros  

 

 

SÁBADO 

 

Roda Cultural do Alcântara 

 

www.instagram.com/rodaculturaldoalcantara 

www.facebook.com/pg/rodaculturaldoalcantara 

Território: Praça Chico Mendes – Alcântara 

Produtora Cultural 

Fotografia e Videomaker (Klone)  

Sábados a partir das 19h 

- Som Ambiente 

 

- Varal de artes Matheus Bittencourt (MABI) 

http://www.facebook.com/cinenapracasg
https://www.instagram.com/rodaculturaldalagoinha/?fbclid=IwAR2qP1WN_baT_JkGyRXSjM3VnaCRqOn1uHefi-cq4gUeXHpoCzYaTT4z74M
https://www.facebook.com/pg/rodaculturaldoalcantara
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- Espaço infantil 

- Malabarismo 

- Skate 

- Libertação de livros 

- Artesanato local 

- Grafite 

- Microfone Aberto 

- Pista de dança Aberta 

- Poesia Marginal/Slam 

- Batalha de rima e de break 

- Aula de Break 

 

Gangzilla  

 

https://www.facebook.com/gangzillaoficial/ 

https://instagram.com/gangzillaoficial?igshid=10nw0aj1vyf61 

Festa itinerante de enaltecimento às culturas negras e também de entretenimento  

 

DOMINGO 

 

Batalha da Lona  

 

https://www.facebook.com/Roda-Cultural-do-Jardim-Catarina-Batalha-da-Lona-

234965316658506/ 

https://instagram.com/batalhadalona28?igshid=gtrxk559ncu1 

Território: Jardim Catarina Velho 

Domingo a partir de 20h 

Batalha de rima  

 

OcupaSound  

 

https://www.facebook.com/ocupasound/ 

https://instagram.com/ocupasound?igshid=1asx9hxwlzahq 

Território: Camarão / itinerante  

Música na bike, reúne todas as artes, oficinas, gastronomia e moda em seus eventos. 

 

 

MOVIMENTOS E COLETIVOS ITINERANTES E SEM DATA FIXA  

https://instagram.com/gangzillaoficial?igshid=10nw0aj1vyf61
https://www.facebook.com/ocupasound/
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Ginga Rainha Sistema de Som  

 

https://www.facebook.com/gingasound/ 

https://instagram.com/gingasound?igshid=1xjokv16eohou 

Sistema de som de reggae  

 

Rede Funk Social 

 

https://www.facebook.com/redefunksocial/ 

https://instagram.com/redefunksocial?igshid=1u95vj3sya0g8 

Projeto social de valorização do funk 

Treino de Passinho 

Oficinas  

Aluguel do espaço  

 

SLAM Paz em Guerra  

 

https://www.facebook.com/slampazemguerra/ 

https://instagram.com/paz_em_guerra?igshid=1oo97qw54ufi 

Batalha de poesia falada  

 

Coletivo Ponte Cultural  

 

https://www.facebook.com/coletivopontecultural/ 

https://instagram.com/coletivopontecultural?igshid=59wtrwt4pfav 

Projeto Social 

Produtora Audiovisual  

Produtora Cultural  

- Cursos  

- Oficinas 

- Palestras  

- Workshops  

- Cineclube 

- Sarau  

- Biblioteca  

 

Coletivo Nós por Nós  

https://instagram.com/gingasound?igshid=1xjokv16eohou
https://instagram.com/redefunksocial?igshid=1u95vj3sya0g8
https://instagram.com/paz_em_guerra?igshid=1oo97qw54ufi
https://www.facebook.com/coletivopontecultural/
https://instagram.com/coletivopontecultural?igshid=59wtrwt4pfav
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https://www.facebook.com/npnjc/ 

https://instagram.com/npnjc?igshid=1lh5v8qx1o16e 

Pré-vestibular universitário 

Ativismo em defesa dos direitos das juventudes  

Saraus e atividades culturais 

 

Coletivo África em Nós  

 

https://www.facebook.com/aafricaemnos/ 

https://instagram.com/africaemnos?igshid=1npw9cgqvbh1u 

Projeto social que fomenta e prioriza o debate sobre a temática do racismo nas escolas  

 

Movimento Isoporzinho da Prevenção  

 

https://www.facebook.com/isoporzinhodaprev/ 

https://www.instagram.com/isoporzinho_/ 

Movimento social de Redução de Danos voltado à promoção de direitos das juventudes 

e acesso à informação em saúde  

 

Festival de Cinema São Gonçalo - Cine Tamoio  

 

https://www.facebook.com/cinetamoio/ 

https://instagram.com/cinetamoio?igshid=1e9lw2iuypprw 

Festival de cinema anual produzido pelo Coletivo Ponte Cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/npnjc/
https://instagram.com/npnjc?igshid=1lh5v8qx1o16e
https://www.facebook.com/aafricaemnos/
https://instagram.com/africaemnos?igshid=1npw9cgqvbh1u
https://www.instagram.com/isoporzinho_/
https://www.facebook.com/cinetamoio/
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ANEXO 2 – PARECER DO COMITÉ DE ÉTICA 

 

 

 

 

 

 


