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RESUMO 

MELO JÚNIOR, Raimundo Valdocí de. Redução de Danos e o saber-fazer de profissionais 

de um CAPS ad em Natal-RN. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, [2011]. 

 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar como os profissionais de um CAPS ad do 

município de Natal-RN concebem o saber-fazer no que se refere à Política de Redução de 

Danos (PRD) em álcool e outras drogas. Para o seu alcance, pretendeu-se: 1) Verificar as 

possibilidades e limites da implementação da PRD em um CAPS ad do município de Natal-

RN; 2) Relacionar o conhecimento dos profissionais de um CAPS ad de Natal quanto à 

Política de Redução de Danos; 3) Enumerar as ações programáticas à PRD na referida 

instituição. A pesquisa configurou-se como exploratória, descritiva e de abordagem 

qualitativa, norteada pelos conceitos de biopoder e do cuidado de si, propostos por Michel 

Foucault. A coleta dos dados foi realizada entre os meses de junho e julho de 2011, 

empregando-se a técnica do grupo focal. Em seguida, o material recolhido em campo foi 

analisado, utilizando-se como método a análise de conteúdo de Minayo. Os resultados 

evidenciaram uma aproximação conceitual e prática entre a estratégia da redução de danos e o 

saber-fazer dos profissionais do CAPS ad. Os modelos discursivos acerca do uso de drogas, 

com destaque para o modelo jurídico-moral, ainda possuem espaço significativo no cotidiano 

desses profissionais sendo amplificado pela natureza de algumas demandas que chegam até 

esses ou pelo próprio discurso instituído. Os sujeitos reconhecem a necessidade de práticas 

menos proibitivas e mais socializadoras, identificando-as com a lógica da Redução de Danos 

(RD), quando é sendo perceptível uma compreensão coerente e fundamentada pela maioria 

dos profissionais acerca da RD. Visões distorcidas e reducionistas acerca da RD pelos 

profissionais, como considerar apenas a função instrumentalizadora dessa estratégia 

(distribuição de insumos), configuram-se como uma das maiores barreiras a sua 

implementação.  Há um número reduzido de atividades programáticas no interior desse CAPS 

ad, que guardam relação com a estratégia da RD, o que dificulta uma apropriação mais efetiva 

por parte da equipe de trabalho. Os processos de trabalho e as posturas adotadas pelos 

profissionais do CAPS ad nos últimos tempos demonstram que muitas de suas práticas e 

concepções foram modificadas em detrimento das novas necessidades que as demandas 

atendidas lhes trouxeram. Por consequência, a noção do cuidado de si descortina-se, fazendo-

se necessária a valorização do papel desempenhado por esses agentes do cuidado, ou seja, a 

sua contribuição individual e coletiva. 

 



 

 

Palavras-chave: Centros de tratamento de abuso de substâncias. Redução do dano. Saúde 

mental. Transtornos relacionados ao uso de substâncias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

MELO JÚNIOR, Raimundo Valdocí de. Harm Reduction and the Knowledge-Practice of 

Professionals at a CAPS ad Unit in Natal-RN. 2011. Dissertação (Mestrado) ― Programa 

de Pos-graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 

[2011]. 

The present study had as a main objective to analyze how the professionals at a CAPS ad unit 

in Natal-RN conceive the knowledge-practice process with regard to the Harm Reduction 

Policy (HRP) towards alcohol and other drugs. For the accomplishment of this proposal, it 

was intended: 1) Verifying the possibilities and limits of the HRP implementation at a CAPS 

ad unit in Natal-RN; 2) Relating the professionals‘ knowledge at a CAPS ad unit in Natal in 

regard to the Harm Reduction Policy; 3) Enumerating the HRP programmatic actions at the 

institution. The research had exploratory, descriptive and qualitative approach aspects, guided 

by the concepts of biopower and self care proposed by Michel Foucault. Data collection 

occurred in June and July – 2011, in which the focal group technique was used. After that, 

collect field material was analyzed through the content analysis method proposed by Minayo. 

The results showed some conceptual and practical approach between the harm reduction 

strategy and the knowledge-practice of the professionals at this CAPS ad unit. The discursive 

models about drug usage, especially the moral-legal model, still have a significant role in the 

daily lives of these professionals, being amplified by some demands of their jobs or even 

through the instituted discourse. The individuals recognize the need for less prohibited 

practices and more socializing ones, identifying them with the Harm Reduction (HR) logic, 

when there is a coherent and well-founded understanding about HR among the professionals. 

Distorted and reductionist views about HR as considering the simple instrumental function of 

this strategy (distribution of basic supplies) among the professionals, represent one of the 

main barriers for its implementation. There are few programmatic activities that are related to 

the RD strategy at this CAPS ad unit which makes a more effective appropriation by the 

working team difficult to reach. The working processes and the postures adopted by this CAP 

ad unit professionals have been showing that many of their practices and conceptions were 

modified to the detriment of new necessities emerged from the demands. Consequently, the 

self care notion is revealed which brings the need for the valorization of these care agents‘ 

roles, that is, their collective and individual contribution. 

Keywords: Substance abuse treatment centers. Harm reduction. Mental Health. Substance-

related disorders. 
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Nóia – preocupação 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais presentes nos debates que se referem à saúde mental, as 

estratégias e modalidades de tratamento para dependentes químicos passaram, ao longo do 

tempo, por diversas modificações, seja no caráter normativo, ou na sua esfera epistemológica 

e cultural.  

As ações de Redução de Danos (RD) — decorrentes do uso de produtos, 

substâncias ou drogas que causam dependência — encontram no cenário atual das políticas 

públicas em saúde um espaço conflituoso onde as drogas se configuram, ora como questão de 

segurança pública (através do narcotráfico e da repressão à oferta), ora como questão de saúde 

pública (na busca da redução de danos sociais e à saúde). 

Cabe aqui um esclarecimento entre as definições de risco e dano. Segundo 

Heather et al. (1992 apud DIAS et al., 2003, p.344) ―risco pode ser definido como a 

possibilidade ou probabilidade da ocorrência de um evento. O dano prevê a ocorrência do 

evento em si‖.  Segundo Dias (2003), a redução dos riscos configura-se no campo das 

prevenções, uma vez que o evento ainda não ocorreu. Quanto à redução do dano, esta deve 

caracterizar as ações que diminuam os danos inerentes a um evento que já ocorre ou vem 

sendo praticado por um indivíduo ou coletividade.  

Deter-nos-emos na questão do dano, por ser a partir da problemática atual 

sobre álcool e outras drogas que desenvolvemos a presente pesquisa. A RD pode ser definida 

como ―um conjunto de medidas em saúde com a finalidade de minimizar as conseqüências 

adversas do uso/abuso de drogas‖ e pautada no princípio da ―liberdade de escolha‖ (NARDI; 

RIGONI, 2005, p.274). A RD surge como alternativa dirigida aos usuários ou dependentes 

que não consigam, ou não queiram interromper o referido uso, tendo como objetivo reduzir os 

riscos associados sem, necessariamente, intervir na oferta ou no consumo (BRASIL, 2005). 

A RD teve origem na Inglaterra em 1926, com o relatório Rolleston, que estabelecia 

a possibilidade de o médico prescrever, legalmente, opiáceos para dependentes 

dessa droga como parte do tratamento. Não obstante, somente na década de 1980 as 

ações baseadas nesse princípio foram sistematizadas em programas. O primeiro 

surgiu na Holanda, por iniciativa de uma associação de usuários de drogas 

preocupados com os índices de transmissão de hepatite B entre usuários de drogas 

injetáveis (NARDI; RIGONI, 2005, p. 274). 

   

  Tomando como parâmetro a legislação brasileira pertinente à questão das 

drogas, Garcia, Leal e Abreu (2008, p.268) nos lembram que dispomos de regulamentação 

sobre drogas desde 1938, através do Decreto nº 891/38, Lei de Fiscalização de Entorpecentes, 
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seguido de campanhas governamentais antialcoólicas, voltadas especificamente para os 

trabalhadores.  Com relação à RD, Santos (2008, p.14) destaca que: 

É possível afirmar que foi a partir do fortalecimento e da efetividade da redução de 

danos no campo da AIDS que esta se afirmou como uma estratégia de saúde pública 

e se desenvolveu em vários países, assumindo características diferenciadas em razão 

dos contextos e das políticas nacionais e internacionais.  

 

  Silva (2007) comenta que, ao longo da história da AIDS no Brasil, pode-se 

assistir a uma intensa mobilização de grupos específicos (gays, profissionais do sexo e 

usuários de drogas) que, ao invés de se absterem dos prazeres que usufruíam, dedicaram-se a 

criar outras formas de cuidado, afirmando seus estilos de vida como bandeira política.  

  Em uma espécie de cultura de si, essas mobilizações trouxeram à tona novas 

formas de executar o cuidado. Para Foucault (2007, p.50), é preciso entender que o cuidado de 

si adquiriu um conceito bastante geral: 

O preceito pelo qual convém ocupar-se consigo mesmo é em todo caso um 

imperativo que circula entre numerosas doutrinas diferentes; ele também tomou 

formas de uma atitude, de uma maneira diferente de se comportar, impregnou 

formas de viver; desenvolveu-se em procedimentos [...] ele proporcionou, enfim, um 

certo modo de conhecimento e a elaboração de um saber. 

 

Na perspectiva do cuidado de si foucaultiano, vislumbram-se (de um lado) os 

diferentes estilos de vida como ações afirmativas em termos de resistência de saberes-fazeres 

locais e/ou individuais, que também podem tomar um contorno ou expressão coletiva. Por 

outro lado, a ausência de um trabalho de busca ativa, somada ao estigma e as dificuldades de 

acesso desses indivíduos aos serviços de saúde pode ter contribuído de maneira considerável 

para a criação de barreiras na abordagem aos portadores de HIV/Aids, que eram dependentes 

de algum tipo de substância química.  

  Com a promulgação da Carta Cidadã de 1988 e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 

nº 8080/90), seguidas do Movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira, o próprio conceito de 

saúde foi ampliado, e as questões e ações referentes ao uso/abuso de drogas enfatizaram as 

estratégias de prevenção e tratamento (NARDI; RIGONI, 2005).  

  Em 2001, com o advento da III Conferência Nacional de Saúde Mental, os 

olhares sobre o fenômeno da dependência química criaram uma nova perspectiva às questões 

de saúde ali discutidas. A Redução de Danos passou, então, a ser um dos princípios e 

diretrizes pactuadas naquela Conferência, tomada como um importante eixo de articulação 

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

Drogas, iniciada em 2003, dentro de um amplo contexto de reformulação da gestão do 

Ministério da Saúde‖ (BRASIL, 2004; SOUZA, 2007, p.77). 
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  A IV Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial (CNSM-I), realizada 

entre os meses de junho e julho de 2010 em Brasília (DF), retoma as discussões acerca da 

problemática do uso de drogas enfatizando o desafio que esta temática representa para a 

implantação e desenvolvimento, nos três níveis de atenção em saúde, de políticas públicas 

intersetoriais para álcool e outras drogas. 

  Em seus princípios e diretrizes gerais o texto da CNSM-I, torna explícita a 

necessidade de ampliar a rede de atenção em saúde mental direcionada aos usuários de drogas 

lícitas e ilícitas, com a expansão do número de CAPS‘s ad III, CAPS ad atualizando a Portaria 

GM 336/2002. A consolidação da estratégia de Redução de Danos também é destacada 

quando se propõe-se a ampliação dos financiamentos governamentais à Política de Redução 

de Danos como forma de garantir o acesso universal às pessoas em uso abusivo de drogas 

lícitas e ilícitas (BRASIL, 2010b). 

O relatório final da IV CNSM-I ainda reforça que os CAPS‘s ad devem 

trabalhar com a lógica da Redução de Danos tendo em vista que essa estratégia considera o 

sujeito em sua singularidade, respeitando suas escolhas para além dos preconceitos e estigmas 

associados à questão do consumo de álcool e outras drogas (BRASIL, 2010b). 

Antes de discorrer sobre as principais experiências da RD no Brasil, faz-se 

necessária a compreensão de como a temática sobre drogas foi desenvolvida ao longo de 

décadas no país e de que forma esses conceitos ainda implicam e dificultam a compreensão de 

novas estratégias de redução e prevenção ao consumo de substâncias psicoativas, em especial 

o álcool e outras drogas. 

   Garcia, Leal e Abreu (2008) afirmam que o problema mais enfatizado em 

nível de discurso de líderes políticos e governantes é o comércio ilegal de drogas. O conjunto 

de interesses por trás do narconegócio envolve: indústria bélica, exploração camponesa, 

indústria farmacêutica, indústria de bebidas alcoólicas, indústria de fumo, para citar apenas 

alguns (IULIANELI, 2000 apud GARCIA; LEAL; ABREU, 2008, p.268). 

  Moraes (2006) lembra que, atualmente, no centro das principais contradições 

relacionadas à questão do uso de drogas, está o comércio dessas mercadorias, num contexto 

capitalista em que a mercadoria torna-se fetiche através do ilícito e das transações comerciais 

que entram em jogo. 

  Garcia, Leal e Abreu (2008) trazem o entendimento de que diversas alterações 

legislativas, no curso da história brasileira, marcaram o cenário político das discussões acerca 

do uso/abuso de substâncias entorpecentes. Nesse período prevalecem ações governamentais 

de enfoque repressivo que buscaram controlar o tráfico e o consumo de substâncias 
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psicoativas, encaminhando para a prisão tanto traficantes como usuários. A lógica aqui parece 

ser aquela em que é preciso punir exatamente o suficiente para impedir (FOUCAULT, 2009, 

p.90): 

Através dessa técnica dos sinais punitivos, os reformadores pensam em dar ao poder 

de punir um instrumento econômico, eficaz, generalizável por todo o corpo social, 

que possa codificar todos os comportamentos e consequentemente diminuir todo o 

domínio difuso da ilegalidade.  

 

Nesse sentido, conforme os estudos de Michel Foucault, destaca-se, outrora, a 

sociedade disciplinar e a biopolítica na atualidade. 

  Vários órgãos de vigilância foram criados no Brasil desde a década de 1970. 

Do Sistema de Prevenção, Fiscalização e Repressão (vinculado ao Ministério da Justiça), 

passando pelos Conselhos de Entorpecentes Nacionais, Estaduais e Municipais (CONFEN, 

CONENS e COMENS, respectivamente), tendo estes últimos um foco na abstenção-repressão 

(GARCIA; LEAL, ABREU, 2008). 

  Na esfera da saúde, o discurso médico em épocas anteriores possuía (e/ou 

ainda possui) uma conotação muito mais normatizadora do que preventiva quanto ao abuso de 

substâncias psicoativas lícitas. As campanhas antialcoólicas (por exemplo) explicitavam um 

imaginário social urbano em transformação onde a preocupação era com a elaboração de 

estratégias de controle sobre a população trabalhadora. Essas estratégias remontam ao modelo 

de medicina de trabalho (uma das etapas de formação da medicina social) caracterizado pelo 

controle da saúde e do corpo das classes mais pobres para torna-las mais aptas ao trabalho e 

menos perigosas às classes mais ricas (GARCIA; LEAL; ABREU, 2008; FOUCAULT, 

2010). 

  Com relação à aproximação da problemática do álcool e de outras drogas no 

campo da saúde mental, coaduna-se no Brasil o Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM), que protagoniza, a partir da década de 1970, os anseios e as iniciativas pela 

reforma da assistência psiquiátrica nacional. Configura-se como um movimento que, em 

principio, busca a transformação da assistência psiquiátrica vigente (centrada no modelo 

médico-hospitalocêntrico) para uma política alicerçada na desospitalização (AMARANTE, 

2008). 

  Nesse panorama, com a promulgação da constituição de 1988 e da Lei 

Orgânica de Saúde de 1990, o Ministério da Saúde (MS) formula um conjunto de proposições 

de enfrentamento às questões relativas aos usuários de drogas, com ações nas áreas de 

prevenção e tratamento. A assistência psiquiátrica passou a ter um enfoque preventivo e a ser 
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estruturada em um referencial de organização de planejamento e sistemas de serviços de 

saúde (GARCIA; LEAL; ABREU, 2008).  

  Dessa forma, ―a toxicomania passa a ser alvo das mesmas intervenções que 

marcam o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil, que visa implantar um novo paradigma 

de atenção em saúde mental‖ (MORAES, 2006, p.123). A política de atenção integral do MS 

passa a preconizar ações que contemplem a prevenção, o tratamento e a educação. Como 

estratégia de intervenção, definiu-se a Política de Redução de Danos (PRD), o 

estabelecimento dos Centros de Atenção Psicossocial em álcool e outras drogas (CAPS ad) e 

as redes assistenciais (BRASIL, 2004). 

 A Política de Redução de Danos (PRD) compreende intervenções que: 

[...] consistem em um elenco de ações desenvolvidas em campo por agentes 

comunitários de saúde especialmente treinados (denominados ‗redutores de danos‘ 

ou simplesmente ‗ redutores‘), que incluem a troca e distribuição de seringas, 

atividades de informação, educação e comunicação, aconselhamento, 

encaminhamento, vacinação contra hepatite e outras ações (BRASIL, 2001, p.12).  

 

  Para Nardi e Rigoni (2005), o redutor opera num sentido de ―busca ativa‖ dos 

usuários de drogas, mapeando suas redes sociais, locais de consumo e práticas de risco. Ainda 

é responsável pelos encaminhamentos, sempre respeitando o momento e a vontade dos 

usuários, sendo que, pouco a pouco, estabelecem-se formas de ―cuidar de si‖ que perpassam 

tanto o usuário quanto o próprio redutor.  

A atenção psicossocial tem como proposta compreender a determinação 

biopsíquica e sociocultural do processo saúde-doença, na medida em que privilegia a história 

social dos sujeitos, respeitando as suas subjetividades e intervindo na organização das 

relações intra-institucionais, além de horizontalizar as ações e valorizar o caráter 

multidisciplinar da assistência prestada (MORAES, 2006).  

A partir desse momento, a lógica de atenção ao dependente químico traz 

consigo a natureza do cuidado voltado para os dispositivos extra-hospitalares, a ampliação da 

compreensão do conceito de ―território‖, de ―rede‖ e a busca pela redução de danos causados 

pelo uso abusivo de drogas.  

[...] a apropriação da política de ―álcool e drogas‖, referida no interior da Política 

Nacional de Saúde Mental é inegavelmente um fato marcante [...] sendo construída 

em um contexto político de revisão do modelo de assistência em saúde, de 

fortalecimento do controle social, além do respaldo dado pelas Conferências 

Nacionais de Saúde Mental (GARCIA; LEAL; ABREU, 2008, p. 271). 

    

Vale lembrar que a referida política e o estabelecimento das suas diretrizes 

baseiam-se, entre outros documentos, na Política Nacional de Humanização – Humaniza SUS 

– observando os princípios da integralidade e da intersetorialidade. Ela ainda tem como 
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pressupostos a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da 

saúde, tais como: usuários, profissionais e gestores (MORAES, 2006). 

Assim, torna-se necessária a ampliação das discussões acerca da drogadição e 

das alternativas de minimizar os efeitos advindos do uso abusivo de substâncias psicoativas 

buscando-se novas abordagens que contemplem a integralidade e a singularidade dos sujeitos 

envolvidos com o uso/abuso de drogas.  

O trabalho em redução de danos conquistou um espaço  mais amplo, 

abrangendo não somente usuários de drogas injetáveis, mas de outras substâncias como o 

álcool, a cocaína e a maconha. Mesmo com tais avanços, percebemos as dificuldades 

encontradas para a inserção institucional da RD e sua implementação pelos serviços de saúde 

(NARDI; RIGONI, 2005).  

Diante da problemática em foco, elaboraram-se algumas questões de pesquisa: 

Quais seriam os motivos que não permitem a ampliação e discussões acerca da PRD na 

realidade institucional/local? Por que muitos profissionais dos serviços substitutivos insistem 

em reproduzir um modelo de atenção centrado no curativismo, que não transpõe as paredes da 

instituição? Qual o entendimento destes trabalhadores a respeito da estratégia da RD em sua 

prática profissional? De que forma o poder público contribui para a inércia das ações que se 

apresentam? Como o entendimento de profissionais de um CAPS ad sobre a PRD poderia 

influenciar no cotidiano das ações e intervenções implementadas? 

Tais questionamentos aguçaram a busca que ora se empreende sobre o saber-

fazer de profissionais de um CAPS ad do município de Natal-RN. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

  

Na tentativa de elaborar uma possível análise de implicação acerca do referido 

objeto de estudo, expõem-se aqui fatos relacionados aos meus primeiros contatos com o 

campo de práticas na saúde mental. Para Paulon (2005) a necessidade de incluir-se no 

processo investigativo a subjetividade de quem pesquisa, como categoria analítica, já 

anuncia as bases do conceito institucionalista de implicação. 

Em 2004, iniciei a experiência profissional como enfermeiro em um CAPSad. 

O que deveria ser uma tarefa nova e motivadora passou a ser um desafio diário e 

conflituoso para mim. Os ―novos discursos‖, amparados pelas diretrizes do SUS e da 

Reforma Psiquiátrica brasileira, alternavam-se às ―velhas práticas‖, que podem ser 

exemplificadas aqui por uma persistência de ―encomendas‖ de usuários que chegavam ao 

serviço, ao invés de demandas apropriadas àquele tipo de assistência, assim como a 
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instituição de horários pré-estabelecidos para o ritual de ingresso dos usuários no serviço, 

dentre outras velhas soluções insitucionais. 

  O cotidiano das práticas profissionais ajudou-me a entender a necessidade dos 

vínculos terapêuticos com os usuários, a possibilidade de articulação com outros serviços 

e a aquisição de outros saberes. A tão almejada rede de serviços de saúde mental 

(articulada e hierarquizada), não se concretizava, enquanto que os esforços para sustentar 

o que já existia, forçavam os profissionais e o serviço a cederem às exigências da grande 

demanda reprimida e espontânea que se apresentava. Estava consolidado um modelo de 

saúde centrado na doença, na exigência de abstinência dos usuários que buscavam o 

CAPS ad também pautado em um discurso moralista sobre a dependência química. 

  Com o passar dos anos, fiquei convencido da complexidade e dos 

atravessamentos que constituem o fenômeno da dependência química. A violência, as 

relações familiares fragilizadas, a segregação e a criminalização daqueles que fazem o uso 

abusivo das substâncias químicas são alguns dos reflexos diretos com que tive contato. 

Somados a isso, os danos físicos e psíquicos causados pelas drogas comprometiam 

progressivamente o estado de saúde daqueles sujeitos que procuravam o referido CAPS 

ad. 

  Vendo a complexidade dessa problemática e compartilhando das inúmeras 

tentativas de diálogo com os gestores, percebi um descrédito por parte destes, não só 

relacionado às condições mínimas de trabalho, mas a um silêncio que não permitia 

discutir as novas estratégias e políticas voltadas a reduzir os danos causados pelo 

uso/abuso das substancias psicoativas na realidade local. 

Continuei buscando junto à literatura e ao convívio com os colegas mais 

experientes estratégias que pudessem dar (mesmo que a médio ou longo prazo) respostas 

mais eficientes às já existentes terapêuticas instituídas e às modalidades de acesso ao 

serviço, como forma de garantir o direito e a cidadania aos usuários de drogas. A partir 

desse momento, entrei em contato com o que se denomina de ―Política de Redução de 

Danos‖. Por muitas vezes, nem mesmo no plano do discurso, a estratégia de Redução de 

Danos conseguia se firmar dentro da instituição como política e como movimento social, 

acrescido ao descaso dado pelo poder público local em relação à saúde mental. A cada 

ano, as demandas do serviço aumentavam e exigia-se dos profissionais novas posturas 

relacionadas, principalmente, aos aspectos teóricos e éticos da RD. Embora tenham sido 

proporcionados espaços de discussão (durante as assembleias e fóruns com servidores e 

usuários, debates em nível de Conselho Municipal de Saúde, pré-conferências de saúde, 
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dentre outros momentos), não percebi terreno, nem muito menos iniciativas à discussão e 

implementação da PRD nos dois CAPS ad no município de Natal-RN. 

  A partir dos fatos presenciados e da necessidade de aprofundar os 

conhecimentos sobre a PRD, aliados à necessidade de buscar subsídios para a minha 

prática como enfermeiro, encontrei a possibilidade de desenvolver o presente estudo a 

partir da aprovação no mestrado acadêmico em enfermagem da UFRN, estudo esse que 

ora se coloca na perspectiva da presente dissertação.  

  Daquele momento em diante, comecei a questionar com maior profundidade o 

verdadeiro papel do profissional de saúde dentro do CAPS ad, em particular, o 

profissional enfermeiro — agente indispensável à composição da equipe mínima desse 

tipo de serviço (BRASIL, 2002) e a própria contribuição deste dispositivo na atenção local 

aos usuários de drogas. 

  Os relatos iniciais encontrados na literatura sobre esse assunto que encontrei 

davam-me conta de que as publicações científicas sobre a temática da RD são recentes, 

Santos (2008); as primeiras datavam de 2002, e que dessas, os aspectos teóricos e éticos 

da redução de danos representava 10% da produção científica existente. 

  Parte da relevância que damos ao estudo se dá ainda pelos gastos com 

tratamento, internações e investimentos nas políticas sobre álcool e outras drogas 

existentes no país. Destacam-se os prejuízos de ordem social — desemprego, violência, 

desordens familiares — provocados pelo uso abusivo daquelas substâncias, quase sempre 

não mensuráveis pelos inquéritos já mencionados. 

  Ainda sobre a escolha de se discutir a estratégia da RD no campo da saúde 

mental/ álcool e outras drogas, enfatiza-se a importância de seus princípios, tais como:  

―liberdade de escolha‖, reflexões acerca ―do que é melhor para a saúde‖, entendimento 

sobre as vulnerabilidades individuais e coletivas e, principalmente, do direito à cidadania. 

Esses princípios encontram sintonia com aqueles já explicitados pela Constituição 

Federativa do Brasil, de 1988, e pela Lei Orgânica de Saúde ( Lei 8.080/90), e  constituem 

motivo de interesse em minha prática profissional, notadamente voltada para a articulação 

das necessidades do meu cotidiano de trabalho e para a relevância social e científica que 

se vincula, incontestavelmente, aos estudos acerca da problemática da rede de atenção em 

saúde mental e do enfrentamento terapêutico do uso/abuso de álcool e outras drogas.  

  Por todos esses aspectos ligados à análise de implicação referida  neste estudo, 

algumas hipóteses puderam ser formuladas, dentre elas: 1) a de que o discurso instituinte  

(proferido pelos profissionais do CAPS ad) ainda trazia uma carga de estigmatização e 
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patologização relacionada à dependência química; 2) o desconhecimento por parte da maioria 

dos profissionais de um CAPS ad acerca da Política de Redução de Danos dificulta uma 

compreensão mais ampla sobre esta e  outras estratégias atualmente utilizadas para reduzir os 

danos causados pelo uso e abuso de drogas; 3) a rejeição na compreensão de suas bases 

conceituais pode ser vista como uma barreira à aceitação desta estratégia pelos profissionais 

envolvidos no tratamento e ressocialização dos dependentes químicos; 4) a dificuldade em 

operacionalizar uma agenda de discussões acerca da RD, somada ao descaso do poder local 

para as questões dessa natureza, adiam e tolhem as poucas iniciativas de implementação da 

RD dentro do próprio espaço institucional; 5) outras instituições sociais, a exemplo do poder 

judiciário e de instituições psiquiátricas tradicionais, contribuem para a inércia das ações de 

RD dentro do CAPS ad, uma vez que reforçam, através de seus encaminhamentos e 

solicitações, uma resposta moralista e proibicionista acerca da dependência química. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL:  

 

 Analisar como os profissionais de um CAPS ad do município de Natal-RN 

concebem o seu saber-fazer no que se refere à política de Redução de Danos em 

álcool e outras drogas. 

 2.2 ESPECÍFICOS:  

 

 Verificar as possibilidades e limites da implementação da Política de Redução de 

Danos (PRD) em um CAPS ad do município de Natal-RN; 

 Relacionar o conhecimento dos profissionais de um CAPS ad de Natal-RN quanto 

à Política de Redução de Danos; 

 Enumerar as ações programáticas relacionadas à PRD que possam existir na 

referida instituição.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 SOBRE DROGAS, BIOPOLÍTICA E BIOPODER   

 

Temática de interesse público, a toxicomania (palavra de origem grega toxikon 

= ―veneno‖ + mania = loucura) foi definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

como ―um estado de intoxicação periódica ou crônica, nocivo ao indivíduo e à sociedade, 

causado pelo consumo repetido de uma droga, natural ou sintética‖ (OLIEVENSTEIN, 1980, 

p.11). Na sociedade atual, questões relacionadas ao uso de drogas ainda são discutidas de 

maneira pouco democrática, em meio a muitas generalizações (ACSELRAD, 2000). 

Os adultos, chocados com a descoberta do uso de drogas pelos seus 

descendentes, foram os últimos a ser informados, e os novos usuários confirmaram o que o 

autor chamou de ―abismos‖ entre as gerações de jovens. ―Nesse abismo entre as gerações as 

drogas são mais um sintoma, um discurso ao mundo, do que a causa‖ (OLIEVENSTEIN, 

1984, p.7).  

Em nossa sociedade, a visibilidade do usuário e da própria droga 

(especialmente as ilícitas),  está distante de ser positiva. As opiniões formadas acerca do uso e 

dos sujeitos dependentes químicos ―se aproximam daquelas relativas à marginalidade, 

compondo o código moral que localiza o mal nesses indivíduos‖ (NARDI, RIGONI, 2005, 

p.275). Para Garcia, Leal e Abreu (2008), os indivíduos dependentes de substâncias 

psicoativas são considerados, nessa perspectiva, como populações flutuantes, não-

socializadas, cortadas de seus vínculos e que ameaçam a ordem social. 

  Situação semelhante se dá com relação à loucura, como refere Medeiros e 

Guimarães (2002, p. 576) ―... estas projeções não se dão de forma gratuita, mas obedecendo à 

lógica do paradigma racionalista que engendra o modelo da normalidade das sociedades 

modernas hegemonicamente capitalistas. Ainda sob tais projeções subtrai-se dos anormais a 

condição de cidadania, prerrogativas dos ajustados”. (grifo das autoras) 

Ainda discorrendo sobre cidadania no cenário atual, Amarante (2008) mostra 

que a busca pela cidadania é uma luta geral, compartilhada por amplos setores da sociedade 

civil, tomada a partir de várias questões de ordem ideológica, embora reforce particularidades 

no que se refere ao portador de algum transtorno mental. Isso pode ser aplicado quando se 

pensa sobre as dificuldades enfrentadas durante o processo de ressocialização dos usuários de 

drogas psicoativas. ―... pelas peculiaridades cientificamente estabelecidas quanto à categoria 

de doença mental, o doente é despojado de seus direitos jurídicos, políticos e civis, tornando-
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se, dessa maneira, um não-cidadão‖ (AMARANTE, 2008, p.15). Em um sentido de 

desconstrução e inclusão social, 

[...] a rede enunciativa que define a RD e, por conseqüência, o trabalho do redutor 

de danos, se apóia na promoção do exercício da cidadania do usuário, o que 

significa, em primeiro lugar, o reconhecimento da condição de cidadão portador de 

direitos, antes da condição de usuário de drogas na sociedade (NARDI; RIGONI, 

2005, p.277). 

 

  Acerca dessas discussões, é provável que diversos fatores colaborem para a 

construção da drogadição como problema social, dentre eles: a violência, os agentes políticos, 

ou, quem sabe ainda, o poder da mídia.  

Nascimento (2006) propõe a existência de duas filosofias que orientam as 

políticas públicas direcionadas aos usuários de álcool e outras drogas no Brasil. A primeira 

classifica o usuário como criminoso e organiza ações com o objetivo de ―proteger‖ a 

sociedade dos problemas decorrentes do uso de drogas. A criminalização e a normatização 

pelo Estado são as concepções fundamentadoras desta abordagem. A segunda reduz o usuário 

à condição de doente e utiliza-se da patologização como medida de segurança para o 

indivíduo e para a sociedade. 

Essas duas filosofias apresentadas dizem respeito, sobretudo, à questão das drogas 

ilícitas, quando então ambas as filosofias, estão imbricadas: o individuo é 

―descriminalizado‖ desde que submetido ao tratamento médico. Ou seja, o poder 

policial é relativizado pelo poder médico que passa a ser central a partir do 

momento em que a questão das drogas se institui como problema de saúde 

(SOUZA; KANTORSKI, 2007, p.3). 

 

Portanto a sociedade disciplinar, nesse caso, assim como em outras questões de 

ordem social, transita do discurso disciplinar para o discurso da biopolítica, mantendo, porém, 

seu caráter de discurso competente e de tutela sobre o indivíduo e as coletividades.  

  A repercussão do consumo de drogas no Brasil e no mundo pode ser expressa 

também pelos números. Diversas instituições governamentais (nacionais e internacionais) têm 

realizado levantamentos sobre o cultivo, o tráfico e o consumo de drogas pela humanidade.  

Além dos efeitos orgânicos provocados pelo uso das drogas, outro aspecto 

relevante diz respeito à criminalidade, principalmente relacionada ao tráfico. Em seu estudo 

Introdução a uma Sociologia das drogas, Baratta (1994) traz a discussão sobre o 

distanciamento entre a imagem e a realidade da ―cena‖ da droga, afirmando que a 

dependência das drogas ilícitas é menos curável do que deveria ser se, nesta pequena fração 

do problema social da dependência das drogas, não tivesse havido a intervenção da justiça 

penal. 
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 Foucault (2009) alerta que a Lei e a Justiça hesitam em proclamar sua 

necessária dissimetria de classe através de uma linguagem incompreensível para a maioria dos 

cidadãos, linguagem esta que pretende ser universal.   

  No Brasil, a Constituição Federal de 1988 representa uma conquista da 

democracia na história do País. Entretanto, é indispensável analisar as políticas 

antidemocráticas sobre as drogas, que se firmaram no seio da própria democracia (SOUZA, 

2007). Os interesses políticos e econômicos implícitos no interior dessas políticas foram uma 

constante na adoção das mesmas em diversas nações do mundo.  

Ainda dentro da lógica do ―Estado de guerra‖, cria-se no Brasil a Lei nº 6.368 

de Entorpecentes de 1976 e, em 1988, surge a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD).  

Historicizando esses acontecimentos numa perspectiva foucaultiana, poderíamos compará-los 

a uma espécie de biopolítica que, a partir do século XVIII, buscou racionalizar os problemas 

sociais existentes pelos fenômenos próprios de uma população, tais como: saúde, higiene, 

dentre outros (CASTRO, 2009).  

Se compararmos uma e outra forma de poder (disciplina e biopolítica), podemos 

diferenciá-la da seguinte maneira: 1) quanto ao objeto: a disciplina tem como objeto 

o corpo individual; a biopolítica, o corpo múltiplo, a população, o homem como ser 

vivente. 2) quanto aos fenômenos considerados: enquanto as disciplinas consideram 

os fenômenos individuais, a biopolítica estuda os fenômenos de massa, em série, de 

longa duração. 3) quanto aos seus mecanismos: os mecanismos das disciplinas são 

da ordem do adestramento do corpo; os da biopolítica são mecanismos de previsão, 

de estimativas, medidas globais. 4) quanto à finalidade: a disciplina se propõe obter 

corpos economicamente úteis e politicamente dóceis; a biopolítica persegue o 

equilíbrio da população, sua homeostase, sua regulação (FOUCAULT, 2002, p.216-

220).  

 

Ambos os poderes se sobrepõem no que diz respeito à temática do uso de 

álcool e outras drogas. O poder disciplinar de algumas instituições que lidam com esse tipo de 

demanda tenta adestrar o corpo daquele que consome a droga, impondo-lhes limites e regras 

para a sua utilização.  A noção de biopolítica  pode ser comparada às medidas governamentais 

de prevenção e repressão ao uso de drogas, aplicadas à população em geral em nome de uma 

racionalidade própria da arte de governar, sejam nos espaços de micro ou do macropoder. 

Para Foucault
1
, as possibilidades reais de resistência a essa política e a esse biopoder 

começam quando deixamos de nos perguntar se o poder é bom ou mau, legítimo ou ilegítimo 

e o interrogamos em nível de condições de existência (CASTRO, 2009).  

Inúmeros decretos e leis de fiscalização de entorpecentes aqueceram as 

discussões acerca do uso e tráfico de drogas. Na década de 1970, as medidas de prevenção e 

de repressão ao tráfico de drogas ilícitas, instituídas pela legislação brasileira, guardavam 

                                                 
1
 Dits et écrits III, Paris, Gallimard, 1994. 
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semelhanças e reafirmavam as deliberações das conferências da ONU de 1961 e 1971 

(ALVES, 2009).  

  Para Karam (2005), a ineficácia da repressão é inevitável. A repressão às 

drogas e a uma suposta criminalidade organizada; serve de pretexto para tornar secundários os 

princípios garantidores, em claro desrespeito à Constituição Federal de 1988.  

Na mesma direção, Foucault (2009) nos lembra que essa criminalidade de 

necessidade ou de repressão mascara, com o brilho que lhe é dado e a desconsideração que lhe 

é cercada, outra criminalidade que é, às vezes, causa dela, e sempre a sua amplificação. É a 

deliquência de cima, exemplo escandaloso, fonte de miséria e princípio de revolta para os 

pobres, afirma o autor. Dessa forma, o direito à cidadania, lembrado anteriormente, torna-se 

cada vez mais distante e menos ilegítimo em nome de uma racionalidade política. 

  A partir de 2000 as políticas públicas direcionadas às drogas no país 

proporcionaram discreta abertura à questão da RD e ao modelo de atenção orientado por esta 

racionalidade (BRASIL, 2004). 

  Nos anos seguintes, uma nova estrutura político-organizacional se estabelece. 

O espaço institucional (agora formado por elementos que compõem os segmentos antidrogas 

e de atenção à saúde, sejam eles governamentais ou não-governamentais) mostrou-se aberto à 

construção de uma nova política de drogas no Brasil, observando-se várias mudanças. A partir 

daí, torna-se visível a distinção entre usuário, a pessoa que consome indevidamente a droga, e 

o traficante, implicando abordagens igualmente diferenciadas fazendo com que os indivíduos 

usuários possam ter garantida a assistência especializada adequada (ALVES, 2009). O 

referido pressuposto estabelece que as pessoas usuárias ou dependentes de drogas devem ser 

tratadas de forma igualitária e sem discriminação (SOUZA; KANTORSKI, 2007).  

  A partir do ano de 2005, a Política Nacional Antidrogas sofre uma 

reordenação, sendo aprovada pelo Conselho Nacional Antidrogas (CONAD). Esta política 

baseia-se em cinco eixos principais: a prevenção, o tratamento, a recuperação e a reinserção 

social; a redução dos danos sociais e à saúde; a redução da oferta; estudos, pesquisas e 

avaliações (BRASIL, 2005).   

  Diante dos avanços teóricos acerca da legislação que se inaugurava, ampliou-se 

a visibilidade e a responsabilidade do Ministério da Saúde em oferecer serviços específicos 

que possam acolher e monitorar as ações relativas ao uso de drogas. A partir de uma 

perspectiva intersetorial, a nova política sobre drogas prevê, em suas diretrizes, a construção 

de uma rede de serviços para atender aos usuários de álcool e outras drogas, além dos Centros 

de Atenção Psicossocial em álcool e outras drogas  (os CAPS ad), por serem dispositivos que 
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buscam oferecer uma atenção diferenciada e substitutiva a dependentes químicos, pautada na 

lógica de ressocialização e integralidade da assistência a usuários e familiares acompanhados 

(ALVES, 2009).  

3.2 O CUIDADO DE SI E O CUIDADO COM O OUTRO: SOBRE REDUÇÃO DE 

DANOS E A ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  

Segundo Nardi e Rigoni (2005), a RD tem como base os princípios da 

―liberdade de escolha‖ e da reflexão sobre ―o que é melhor para a saúde (de si)‖. Para 

Foucault (2010), a prática reflexiva da liberdade é a procura ética que possibilita ao sujeito 

decidir sobre o próprio destino; isso se dá pela decifração dos jogos de verdade que o 

atravessam.  

Para abordarmos os ―jogos de verdade‖ que atravessam os usuários de drogas, 

tentaremos traçar um paralelo entre as questões que permeiam a estratégia da redução de 

danos e a construção da cidadania assim como o direito à saúde dos usuários de drogas 

psicoativas no contexto da saúde mental brasileira.  

  Entendendo a RD como um conjunto de medidas aplicadas para minimizar os 

prejuízos advindos do uso abusivo de drogas, o princípio da ―liberdade de escolha‖ pressupõe 

que nem todos os usuários conseguem ou desejam abster-se do uso de drogas. Mesmo assim, 

preconiza-se, como medida de saúde, a redução do risco de infecção pelo HIV e hepatites 

(NARDI; RIGONI, 2005).  

  Trata-se de uma ―educação para autonomia‖, em que, ao invés de se identificar 

qualquer tipo de uso com o uso dependente, esclarecem-se as diferentes relações estabelecidas 

com a droga e as diferentes possibilidades de ação educativa: no uso não-dependente, poder-

se-ia se trabalhar a percepção dos riscos e o acompanhamento, em vez de medicalização e 

ação policial; no uso dependente, dar-se-ia um apoio na formulação da demanda de 

tratamento e do encaminhamento, respeitando particularidades, mantendo uma relação de 

confiança e acompanhamento, desfazendo terrores e discriminações (ACSELRAD, 2000). 

Essa educação para a autonomia, relatada por Acselrad (2000),  pode ser 

associada ao conceito foucaultiano de liberdade, tendo como base as relações entre os sujeitos 

e a relação do sujeito consigo próprio, onde: 

No primeiro caso, podemos falar de ―liberdade política‖ (em um sentido amplo, não 

reduzido ao estatal, ao institucional); no segundo, de ―liberdade ética‖, ou também 

utilizando uma linguagem mais foucaultiana, de ―práticas de liberdade‖ e de 

―práticas reflexas de liberdade‖ (CASTRO, 2009, p.246).  
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Uma das perspectivas de se entender a RD e o seu método de abordagem se dá 

a partir do entendimento de alguns conceitos como: clínica ampliada, transversalidade, co-

responsabilização e  cooperação.  

  O conceito de clínica ampliada surge da necessidade de se levar em conta a 

singularidade do sujeito. A clínica ampliada inclui o paciente como um sujeito ativo na 

relação clínica. Nesse sentido, a cura deixa de ser uma meta a ser alcançada para ser 

substituída pela co-responsabilidade nos processos de produção de saúde (SOUZA, 2007). 

Em contrapartida, o que se observa na maioria das instituições destinadas ao tratamento de 

usuários de drogas é um saber reduzido aos procedimentos de redução do sintoma e do ideal 

único de abstinência. 

Podemos dizer então que a clínica ampliada é: a) um compromisso radical com o 

sujeito doente visto de modo singular; b) assumir a responsabilidade sobre os 

serviços de saúde; c) buscar ajuda em outros setores, o que se dá o nome de 

intersetorialidade; d) reconhecer os limites do conhecimento dos profissionais de 

saúde e das tecnologias por eles empregadas (...) e) assumir um compromisso ético 

profundo (BRASIL, 2004). (Grifo do autor)  

 

  Dessa forma, é como se o profissional pudesse se transformar ali mesmo: em 

um espaço de suas práticas, muitas vezes cercado por barreiras de ordem institucional, 

cultural e política. Esse é mais um desafio da clínica ampliada. 

Moraes (2008) nos lembra que a lógica da RD não é o oposto da abstinência. O 

não-uso da droga talvez seja a melhor forma de reduzir os prejuízos à saúde desses sujeitos. 

Por outro lado, é importante que os próprios usuários percebam os benefícios existentes 

quando da abstinência total ou da redução gradual dessas substâncias, algo que deve estar 

longe de ser imposto por um projeto terapêutico.  

  Dentro das diretrizes da atual política do Ministério da Saúde para a atenção 

integral aos usuários de álcool e outras drogas, está um outro conceito enfatizado, que é o da 

transversalidade. Essa diretriz vem sendo proposta como ponto fundamental no fortalecimento 

de um sistema de saúde que se pretende unificado, objetivando a produção de uma maior 

comunicação entre as diferentes práticas e saberes, as quais atravessam o campo da saúde 

(BRASIL, 2004).  

Sendo assim, o trabalho desenvolvido pelos profissionais no continuum de 

saúde mental deve estar sempre pautado na perspectiva da interdisciplinaridade, levando-os a 

(re)pensar suas práticas e saberes. 

  É ainda nessa perspectiva transdisciplinar que o conceito de RD ganha, com 

menos dificuldade, o terreno da saúde coletiva. Isso porque, quando se recordam as 

intervenções em saúde sobre a AIDS e sobre outras doenças relacionadas a comportamentos 
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de risco em álcool e outras drogas, encontram-se uma série de questões (atravessamentos) que 

precisam ser esclarecidos para alcançarem a efetividade das ações propostas, assim: 

Podemos dizer que a transversalidade é manejada de três formas pela RD: 1º. - 

inseparabilidade entre prevenção às DST/AIDS e atenção a usuário de álcool e 

outras drogas; 2º. – inseparabilidade entre serviços especializados (SAE e Caps) e 

outras serviços de saúde; 3º. – inseparabilidade entre clínica e política (SOUZA, 

2007, p.88). 

 

  Já os conceitos de co-responsabilização e cooperação se complementam, uma 

vez que o primeiro enfatiza a idéia de autonomia dos sujeitos que se encontram envolvidos 

com o consumo e o abuso de substâncias psicoativas, enquanto que e o segundo faz pensar 

que a RD não deve se limitar, ou sequer submeter-se a espaços institucionais específicos (a 

exemplo dos CAPS ad), mas desenvolver-se no território vivido e permanentemente 

construído por sujeitos sociais. 

Embora tenhamos criticado o aspecto moral da compreensão proibicionista, 

destacamos que a RD, por sua vez, não é isenta de moral, porém a regra (como, por exemplo 

―não compartilhar seringas‖)  define uma conduta que se alia a valores como defesa da vida e 

da saúde. Há uma moral implícita no método de cuidado da RD. Portanto pode-se dizer que a 

ênfase ancora-se em práticas de si, ou seja, de formas autônomas de cuidado e co-

responsabilidade (SOUZA, 2007). (grifo nosso) 

Desta forma, pode-se pensar a RD como um governo de si, que extrapola a 

questão do controle da substância, e que oferece uma possibilidade de questionamento dos 

regimes de verdade e racionalidades comumente aceitas em nossa sociedade, incentivando os 

sujeitos a exercerem uma prática reflexiva da liberdade (RIGONI, 2006).  

Em uma perspectiva foucaultiana, é nessa liberdade ética, nessa 

disponibilidade de diferentes condutas, reações ou comportamentos que se situa um campo de 

reflexividade. Dessa forma, a liberdade, o sujeito e o poder são tão somente conceitos 

entrelaçados. Na ausência de liberdade, o poder se converte em dominação, e o sujeito, em 

objeto (CASTRO, 2009).   

  Além dos princípios do SUS, o desenvolvimento de políticas de saúde deve 

considerar a apropriação de outros conceitos. Dentre esses, encontra-se o conceito de 

vulnerabilidade. Compreender as vulnerabilidades de cada pessoa é conhecer as condições 

que podem deixá-la em situação de fragilidade, que podem expô-la ao adoecimento, não pelo 

seu comportamento de risco, mas pelo conjunto de aspectos de sua vida particular e coletiva 

(BRASIL, 2004). 
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Segundo o Ministério da Saúde (2004), as ações de redução de danos devem 

considerar as vulnerabilidades, diversidades e especificidades de grupos populacionais e suas 

estruturas socioeconômicas, organizadas de maneira que respeitem as diretrizes gerais do 

SUS. Uma estratégia central, para o êxito das ações, é a articulação entre os diversos setores 

governamentais e da sociedade civil. 

  Diante dessas questões, como mensurar os benefícios advindos da PRD, se os 

próprios modelos de assistência e tratamento à dependência química trabalham com o 

imperativo da abstinência em relação à droga? Como a estratégia da RD pode estar 

relacionada a outras políticas já instituídas e solidificadas pelo Ministério da Saúde, a 

exemplo da política de atenção básica à saúde? 

  A abstinência não pode ser, então, o único objetivo a ser alcançado. Deve-se 

lidar, necessariamente, com as singularidades, com as diferentes possibilidades e escolhas que 

são feitas. As práticas de saúde, em qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta esta 

diversidade. Devem acolher, sem julgamento, o que em cada situação, com cada usuário, é 

possível; o que é necessário, o que está sendo demandado, o que pode ser ofertado, o que deve 

ser feito, sempre estimulando sua participação e seu engajamento (BRASIL, 2004).  

  Nardi e Rigoni (2005) mostram que não se impõe a abstinência aos usuários de 

drogas, mas se afirma a importância de se avaliarem os riscos, que são, sem dúvidas, reais. 

Para as autoras, a hipótese é de que a RD, ao buscar romper com os modelos anteriores, 

desconstrói verdades e possibilita a emergência de novas formas de ação em relação ao 

uso/abuso de drogas. Nesse sentido, a inserção da RD na política de atenção às questões 

referentes ao álcool e outras drogas é uma forma de resistência a um discurso de subjetivar 

dominante, da vigilância e punição aos ―desviados‖. 

No mesmo raciocício, podemos percebe-se que dentre as tecnologias utilizadas 

pelo biopoder está o racismo. Para Foucault (2005), a noção de criminalidade e punição aos 

desviados pode ser pensada em termos de racismo em que a defasagem, no interior de uma 

população, de alguns grupos em relação a outros pode deixar a vida em geral mais sadia e 

mais pura. (grifo nosso) 

  Há de se pensar na trajetória desse discurso dominante a partir de um recorte 

histórico representado claramente pelo caráter normalizador e moralizante dado, por muito 

tempo, às políticas antidrogas (grifo nosso). O mesmo pode servir para explicar as 

dificuldades encontradas hoje na implantação e no financiamento de quaisquer estratégias de 

RD ou de tratamento e ressocialização aos dependentes de álcool e outras drogas.  
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As políticas de enfrentamento à questão das drogas, principalmente a partir da 

década de 1960, evidenciam ações baseadas, essencialmente na redução da oferta de drogas, 

restringindo-se ao campo jurídico e/ou médico (GARCIA; LEAL; ABREU, 2008).  

  Para Rigoni (2006), o argumento financeiro é transformado em um grande 

trunfo, ou seja, dizer que as estratégias de RD atuam no sentido de prevenir as doenças, cujo 

tratamento poderia sair mais caro aos cofres públicos, é uma forma de ―sensibilizar‖ gestores 

e comunidade. Assim, um argumento baseado em uma racionalidade não comprometida com 

a transformação da condição do usuário de drogas pode ser (e tem sido) utilizado com esta 

finalidade pelo movimento social por RD, atentando-se para os riscos de ―colar‖ nessa 

racionalidade. Ainda sobre isso, a mesma autora afirma: 

A inserção da RD no Brasil se dá no contexto da reabertura política, da 

Constituição Federal de 1988 e no cenário das lutas pela Reforma Sanitária e 

Psiquiátrica. Assim, a noção de saúde ampliada, a participação e o controle social, e 

princípios como equidade e universalidade são bandeiras que nascem 

conjuntamente com o movimento social em RD, o qual vem se desenvolvendo a 

partir da luta de sua inserção como proposta do Sistema Único de Saúde (RIGONI, 

2006, p.17). 

 

As discussões acerca do conceito da RD também acompanham a transformação 

dessa estratégia.  O fato de o termo RD ter sido cunhado a partir de movimentos sociais tem 

conseqüências importantes no debate acadêmico especializado. Talvez a mais importante 

delas seja a falta de uma definição única do termo: RD tem sido definida a partir da ótica 

daqueles que a defendem ou a criticam, e não a partir de uma conceituação fundamentada por 

pesquisa publicada em literatura especializada (MARLATT; REQUIÃO; STACHON, 2003). 

Em todo Brasil, as primeiras tentativas de reduzir danos relacionados ao 

uso/abuso de substância parecem ter sido concentradas sobre os usuários de drogas injetáveis 

(UDI‘s) tendo em vista o risco de contaminação através do compartilhamento de seringas. 

Em 1989, a cidade de Santos (no Estado de São Paulo) iniciou uma campanha 

de intervenção para UDI‘s através do programa de troca de seringas. Apesar de enfrentar 

grande resistência por parte do Estado, este programa conseguiu ênfase a partir do trabalho de 

campo junto aos usuários (outreach work), quando os técnicos se deslocavam em unidades 

móveis para locais de maior concentração da clientela-alvo, visando atingir um maior número 

de  UDI‘s com as estratégias de prevenção (TELLES, 1994). 

 Mais tarde, em 1995, o município de Salvador adotou este dispositivo de 

forma legalizada, quando foi implementada a PRD no Estado da Bahia. No Estado do Rio 

Grande do Sul, o primeiro projeto de RD data de 1996, oficializado em 1997, através da 
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institucionalização e financiamento da política municipal de DST/Aids na cidade de Porto 

Alegre (RIGONI, 2006; NARDI; RIGONI, 2009).  

Em 2002, no município de Santo André (Estado de São Paulo), organizaram-se 

as primeiras ações de RD, tendo como público alvo as crianças e adolescentes em situação de 

exploração sexual. Os projetos de RD destacavam a prevenção em relação às doenças 

transmissíveis, a redução de riscos e danos relacionados ao consumo de substâncias 

psicoativas, o incentivo ao protagonismo e organização dos usuários, a vinculação à rede de 

saúde e a incorporação de usuários ao trabalho de redução de danos ― representados pelos 

agentes redutores de danos (SILVA et al., 2009). 

Com o apoio destes agentes, as experiências da RD indicavam um método de 

intervenção que, além de estar em consonância com a diretriz da desinstitucionalização, 

permitia uma nova concepção de cuidado em saúde para usuário de drogas caracterizado por 

um método territorial, substitutivo ao manicômio e pela própria lógica da abstinência: 

A militância antimanicomial e a militância da AIDS produziram importantes 

avanços, construíram novos modelos de atenção, alteraram paradigmas morais 

vigentes, consolidando um plano de consistência para o surgimento de políticas de 

saúde defensoras dos direitos das pessoas que usam drogas, permitindo que a 

universalidade do acesso fosse exercida de forma equânime e integral. É neste 

cenário de desinstitucionalização do modelo hospitalocêntrico e institucionalização 

de modelos de atenção territoriais que foi dado o ―ponta-pé inicial‖ da RD no Brasil 

(SOUZA, 2007, p.67). 

 

Mesmo com todos os esforços envidados, era perceptível o caráter de 

―ilegalidade‖ que era dado à RD em suas primeiras formações. Um território obscuro de 

práticas de cuidado foi se transformando em um grande obstáculo ao reconhecimento daquela 

estratégia. A esta obscuridade, Rigoni (2006) dá o nome de ―território underground”: 

O termo underground indica o aspecto marginal das políticas da RD: um espaço 

tanto físico quanto político. Podemos, inclusive, considerá-lo como território de 

articulação clínico-político da RD: territórios geográficos e territórios existenciais 

marginalizados [...] o ―território underground‖ foi o primeiro plano de articulação da 

RD, um contexto local de produção de redes de cuidado (RIGONI, 2006, p.72). 

 

Para Amorim e Dimenstein (2009, p.197) ―a concepção de território é 

fundamental na construção do cenário estratégico da saúde mental. O trabalho no território 

não seria um trabalho de promoção de saúde mental, mas de invenção de saúde‖. Muitos dos 

trabalhos iniciais se desenvolveram a partir da mobilização de ONG‘s que já faziam algum 

tipo de assistência aos portadores de HIV/Aids. Utilizando-se da gestão comum, essas 

organizações conseguiam, pouco a pouco, construir vínculos e trocas afetivas entre 

profissionais e usuários. 

  Com o passar dos anos, as ações de RD começaram a receber incentivos 

financeiros junto ao Programa Nacional de DST/Aids, o que permitiu a participação de 
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diversas ONG‘s já existentes e a criação de outras novas. Para Nardi e Rigoni (2009) o início 

e a manutenção dos trabalhos em RD dependem ainda, em grande parte, da militância e do 

trabalho voluntário dos agentes redutores de danos e dos próprios coordenadores dos projetos, 

o que coloca a população atendida e os profissionais envolvidos em um clima permanente de 

instabilidade, configurando-se em uma precarização das condições de trabalho. 

  Podemos perceber que desde as primeiras experiências da RD com os 

programas de troca de seringas, a estratégia já sinalizava uma alternativa diante das políticas 

criminalizadoras  instauradas e cristalizadas para os usuários de drogas. Esse processo carrega 

consigo mais do que uma história de fatos e acontecimentos, a consolidação de um método 

clínico-político. Assim, os modelos de gestão participativa criados, sobretudo, a partir das 

redes nacionais de redutores de danos, incluem os usuários de drogas como atores de uma 

nova proposta de cuidado que é, a um só tempo, uma nova proposta clínica e política para 

usuários de drogas (RIGONI, 2006, p.80). 

 

3.3 O CAPS AD COMO ESPAÇO DE DISCUSSÃO E PRÁTICA DA RD 

 

  O CAPS ad II, localizado na região norte da cidade do Natal, foi inaugurado 

em junho de 2003 e desde essa data procura firmar-se como um articulador da rede de atenção 

à saúde mental naquele território. É composto por uma equipe multiprofissional que 

desempenha suas atividades na atenção aos usuários de drogas. Nos primeiros anos, este 

serviço trabalhava com um número reduzido de atividades e pequeno quantitativo de 

profissionais, além da dificuldade de regulamentação/oficialização do serviço junto ao 

Ministério da Saúde, o que tornaram menores as chances de expansão desse serviço. 

  Com o passar dos anos e a necessidade crescente de atender às diversas 

demandas que se apresentavam e ao incremento de novos profissionais, tornou-se inevitável a 

ampliação do seu horário de funcionamento, tendo em vista que a não regulamentação do 

CAPS ad junto ao Ministério da Saúde e as condições oferecidas ao mesmo pela gestão local 

não o obrigavam a funcionar em dois turnos (conforme preconizado pela Portaria nº 

336/2002, que dispõe sobre a natureza e funcionamento dos CAPS). Somado a isso, tornava-

se urgente a adoção de novas posturas frente ao modelo de atenção psicossocial preconizado 

pelo MS e que deveria estar presente no cotidiano dos CAPS. Portanto: 

O que poderia ser tomado como uma questão gerencial, política ou ―macro‖ bate à 

porta dos CAPS com freqüência, pois definir a atribuição e competência de cada 

pessoa envolvida na assistência torna-se algo quase cotidiano [...] pode-se dizer que 

se encarregar pelo atendimento do doente mental na comunidade costuma depender 

da construção de novos recursos terapêuticos além de medicação e escuta, tais como 
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visitas domiciliares, reuniões de família, agenciamento de escola, trabalho, passeios 

(SILVA, 2005, p.129).  

 

Como um espaço perpassado por relações de poder, o serviço de saúde reúne 

diferentes níveis e diferentes saberes, a partir dos seus constituintes. No campo da saúde 

mental, não é diferente. Esse serviço se encontra regido por especialismos que delimitam um 

campo de atuação pautado numa clara distinção entre o lugar do técnico e o lugar do paciente. 

Nos CAPS‘s ad, essas relações tornam-se mais conflituosas na medida em que envolvem a 

complexidade das questões relacionadas ao uso e abuso de drogas pelos usuários atendidos, 

bem como das questões relacionadas à liberdade, à violência e à estigmatização. 

Os especialismos são formas de conhecimento produzido por meios 

disponibilizados para uma pequena parcela da população: universidades, especializações, 

dentre outras. Nesse sentido, o campo da saúde pública encontra-se divido entre aqueles que 

―sabem‖ e aqueles que ―não sabem‖. Os que sabem detêm um conhecimento, seja sobre o 

corpo, a higiene, o comportamento, o inconsciente, o desejo, mas também sobre a gestão, e a 

epidemiologia dos eventos institucionalizados (SOUZA. 2007). 

  Para Miranda e Furegato (2002, p.212) ―o mito da onipresença e da onipotência 

nas instituições ocorre na medida em que a estratégia da observação busca o controle do 

espaço institucional, e o exercício da autoridade ocorre mediante um discurso polissêmico, 

conflituoso e ambivalente‖.   

  Segundo Souza (2007), a perspectiva da RD inverteu esse modelo 

metodológico de produção de conhecimento, de que é preciso conhecer para intervir, para 

uma outra abordagem,  a de que é preciso intervir para conhecer. Vale salientar que não se 

trata apenas de um jogo de palavras, mas da mudança do olhar – saber/ fazer – onde o método 

de intervenção da RD segue uma produção coletiva do conhecimento,  continuamente 

produzido pelos redutores de danos, a partir das imprevisibilidades, tanto clínicas quanto 

políticas. 

 A construção coletiva de práticas de cuidado, realizada por pessoas que, em 

princípio, deveriam ser pacientes, doentes ou criminosos, equivoca os lugares instituídos de 

saber: 

A distinção entre ―quem cuida‖ e ―quem é cuidado‖ não pode, então, ser definida a 

priori, a partir de lugares estabelecidos de antemão. Na RD, o lugar de cuidador 

emerge a partir da própria experiência coletiva, ele surge a partir de uma tomada de 

atitude. A atitude de cuidado pode ser tomada por qualquer um que coopere clínico-

politicamente, de modo que a localização do cuidador deixa de ser legitimada por 

uma especialidade, tornando-se referida a uma postura ética (SOUZA, 2007, p.99). 

(grifo do autor) 
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  No duelo entre os velhos e os novos dilemas referentes à questão da drogadição 

na Política Nacional de Saúde Mental, o processo de desinstitucionalização surge como uma 

alternativa de reformulação dos saberes que reduziam a assistência psiquiátrica ao sítio do 

manicômio.  

  Amorim e Dimenstein (2009) consideram a desinstitucionalização como a 

desconstrução de saberes e práticas psiquiátricas (fundamento do Movimento da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira) inspirada na proposta da psiquiatria democrática italiana de Franco 

Basaglia
2
(1924-1980). Conforme Amarante (2008), outra tendência dessa desconstrução pode 

ser caracterizada pela crítica epistemológica ao saber médico constituinte da psiquiatria, onde, 

inclusive, a cidadania ultrapassa o sentido do valor universal, para colocar em questão o 

próprio conceito de doença mental, que determina os limites aos direitos dos cidadãos. 

  No que se refere à estratégia da RD, é de se esperar que, para alguns, essa 

desinstitucionalização venha a culminar como uma ‗desassistência‘ aos usuários de drogas — 

uma vez que delegar a estes a oportunidade do ‗cuidar de si‘ e a ‗liberdade de escolher sobre‘ 

pode afastá-los dos serviços de saúde oferecidos ou gerar nestes um descrédito quanto à 

assistência prestada. ―A assunção da desinstitucionalização como prática regulamentada 

legalmente ocorreu no mesmo instante em que a RD se tornou diretriz nacional da Política de 

saúde mental‖ (SOUZA, 2007, p.52). 

  Enquanto o processo de desinstitucionalização não se concretizava de forma 

satisfatória, houve a necessidade de se criarem dispositivos que acolhessem e tratassem os 

dependentes de álcool e outras drogas. Foram instituídos, então, os Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPS) e o Núcleo de Atenção ao Toxicodependente ― NATS (SOUZA, 2007). 

   Os modelos de atenção para usuários de álcool e outras drogas substitutivos ao 

manicômio, passaram a ser implementados em âmbito nacional, principalmente a partir da 

regulamentação da diretriz de desinstitucionalização. Posteriormente, os Centros de Atenção 

Psicossocial em Álcool e outras drogas (CAPS ad) foram criados no contexto da Reforma 

Psiquiátrica (de onde também nasce a RD), para serem serviços substitutivos ao modelo de 

internação ligado à psiquiatria.  

  Muitos CAPS‘s ad ainda trabalham visando unicamente ao imperativo da 

abstinência através da utilização de medicamentos prescritos, e mesmo da internação 

compulsória em Hospitais Gerais ou Psiquiátricos, não abrindo a possibilidade de uma 

parceria com a Redução de Danos, nem da inserção desse tipo de ação no serviço. Essa 

parceria, no entanto, encontra-se respaldada por lei, incluindo financiamento para as ações e 

                                                 
2
 Médico psiquiatra italiano que promoveu uma importante reforma no sistema de saúde mental italiano. 
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garantia de participação dos profissionais redutores de danos dentro do serviço. Esta mesma 

legislação que apóia o trabalho com RD dentro dos CAPS ad prevê a participação de 

redutores de danos nos serviços, bem como a realização do trabalho de campo nos moldes da 

busca ativa (BRASIL, 2005). 

  Sobre a relação entre a lógica da RD e a sua articulação com a atenção básica, 

não faltam dispositivos legais que venham validar tal articulação. A exemplo disto, citamos 

ainda a Portaria nº 2.197, de 14 de outubro de 2004, do MS, que redefine e amplia a atenção 

integral para usuários de álcool e outras drogas no âmbito do SUS. Essa Portaria preconizava 

a adoção da lógica da RD na atenção básica, nos CAPS‘s ad, nos ambulatórios e em outras 

unidades de saúde. A Portaria ainda previa a criação do Serviço Hospitalar de Referência em 

Hospitais Gerais para dar suporte à demanda gerada em outras instâncias de atendimento, 

evitando a internação de usuários em hospitais psiquiátricos (BRASIL, 2004).  

  A cada dia, aumenta o número de usuários que freqüentam os CAPS, forçando-

nos a questionar como construir outros projetos de vida que não dependam dos serviços e 

escapar das práticas tutelares sem desassistir, bem como criar fluxos de encaminhamentos e 

estratégias que garantam efetivamente uma rede de assistência (AMORIM; DIMENSTEIN, 

2009).  

  É sobre essa inventividade em saúde que surge o discurso da RD, com um 

olhar voltado para as questões extra-institucionais, de modo a enxergar no contexto social os 

usuários das diversas drogas, as formas de acesso a elas, os prejuízos advindos do seu 

uso/abuso e a dimensão das vulnerabilidades dos envolvidos. Nesse mesmo raciocínio, Rigoni 

(2006, p.89) afirma: 

Os ―cadeados‖ e ―guardas‖ de alguns CAPS ad falam de uma demanda de 

―proteção‖ que nos remete ao lugar de marginalidade dado aos usuários de drogas. É 

interessante pensar que tipo de relação terapêutica se coloca como possível de ser 

estabelecida quando se vê o usuário sendo acolhido no serviço de saúde como um 

inimigo, como alguém do qual devemos nos proteger. Assim, muitos CAPS ad 

acabam reproduzindo o modelo manicomial gerando uma grande demanda para 

internações, inclusive as compulsórias. 

 

  A rede de atenção construída pela RD nos convida a entender a clínica não 

mais como uma questão tópica, mas como uma questão ética. Em outras palavras, a clínica 

não deve ser entendida como um lugar, mas como uma função que pode e deve ser exercida 

por qualquer pessoa. Nesse ponto, o princípio da participação social emerge como uma 

proposta radical capaz de conjurar os lugares instituídos de saber-poder e recolocar a 

produção de conhecimento num plano de produção coletivo. O que se observa é que a própria 

clínica sofre uma deslocalização dos lugares instituídos de saber-poder e passa a estar num 
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plano de produção coletiva tecida por agenciamentos cooperativos (SOUZA, 2007). Na 

mesma direção, Rigoni (2006, p.100) nos lembra que: 

Enquanto a atenção ao usuário ligada aos modelos moral e médico pode ser 

entendida a partir das dicotomias: bom versus mal, doença versus sanidade; a 

perspectiva da RD busca oferecer um olhar diferenciado. Ao invés de trabalhar com 

conceitos estanques, a RD propõe olhar para a saúde como um processo, onde vários 

passos podem ser dados em direção à saúde possível no momento, de acordo com os 

desejos e processos de cada usuário. 

 

Desse modo, a efetividade das ações direcionadas aos usuários atendidos nos 

CAPS ad requerem o olhar diferenciado dos que promovem o cuidado. Para isso, faz-se 

necessária a implementação de práticas que contemplem e permitam uma assistência coletiva 

e intersetorial. O olhar para a saúde como um processo se traduz, principalmente, pela 

legitimidade do ―como‖ e ―onde‖ vivem os sujeitos envolvidos.  

3.4 VIGIAR, PUNIR OU PREVENIR?: SOBRE OS MODELOS DISCURSIVOS E AS 

ABORDAGENS AOS USUÁRIOS DE DROGAS 

   

Ao longo dos anos, vários modelos e práticas foram exercitados com o intuito 

de reduzir os danos causados pelo uso abusivo de substâncias psicoativas. Em 1946, foi criada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) a Comissão de Narcóticos (CDN), com o 

objetivo de formular as políticas direcionadas ao controle e repressão internacional às drogas. 

A ênfase na redução da oferta das drogas por meio da criminalização tanto do tráfico, quanto 

do uso de substâncias ilícitas, sobrepôs os investimentos com a prevenção e o tratamento aos 

dependentes químicos em países desenvolvidos (ALVES, 2009).  

  Segundo Rezende (2000), o modelo francês de abordagem aos usuários de 

drogas exerceu forte influência na realidade daqueles que trabalham com a dependência 

química até o presente. Inspirado no trabalho do médico psiquiatra Claude Olievenstein este 

modelo trazia um novo enfoque às estratégias utilizadas no tratamento de usuários de drogas. 

Para Olievenstein (1984) os toxicômanos dificilmente aceitam as normas institucionais 

estabelecidas o que inviabiliza o caráter de patologização e punição próprio do modelo 

hospitalocêntrico. 

  O modelo adotado na França, no início da década de 1970, já demonstrava uma 

discreta abertura à complexidade do fenômeno das drogas, uma vez que considerava a 

compreensão e a busca de outras formas de intervenção, que se aproximam do que temos hoje 

na perspectiva da RD. Porém Santos (2008, p.21) afirma que foi a partir da década de 1980 

que se expandiu a RD, a partir do fenômeno da Aids: 
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Somente na década de 1980, com a descoberta e proliferação da AIDS e a 

consciência de sua inevitabilidade e dimensão (como um problema de saúde 

pública), que se estruturaram respostas sociais mais flexíveis em relação ao 

consumo de drogas e se desenvolveram as estratégias de redução de danos voltadas 

de inicio para o uso de drogas injetáveis. Em função da implantação de vários 

programas e práticas e das inovações e resultados obtidos, principalmente no 

campo da AIDS, a redução de danos veio a se tornar uma importante estratégia de 

saúde pública disseminada por vários países da Europa, América do Norte e do Sul 

e Oceania. 

 

Algumas estratégias utilizadas na atualidade também guardam uma relação 

com aquelas utilizadas na França no início da década de 1970. Uma dessas estratégias 

direciona o trabalho de profissionais às populações de rua. Para Oliveira (2009), os 

consultórios de rua são uma proposta de atendimento a crianças e jovens adultos usuários de 

substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, vivendo em condições de risco e vulnerabilidade 

pessoal e social.  

Através de um aparente ―contra-fluxo‖ da assistência, os profissionais de 

diversas áreas deslocam-se dos seus espaços instituídos de saber-poder, para intervirem em 

lugares onde vivem pessoas que dificilmente acessariam as unidades de saúde, lugares esses 

que possuem regras próprias e se fundamentam em um sistema de classificação que acaba por 

delimitar ―arenas‖, cujas regras de convivência estão constantemente abertas ao debate entre 

eles e os concorrentes usuários desses espaços, que são os donos e trabalhadores de empresas, 

residentes e cidadãos que por aí transitam no cotidiano (MERCEDES; BRITO, 2006). 

  De modo contrário, modelo rígidos de ―combate às drogas‖ se desenvolveram 

em outros países, como na Holanda e na Suécia, nas décadas de 1970 e 1980, e tentaram 

orientar as diretrizes das políticas públicas em relação às drogas. A orientação dessas políticas 

se deu a partir da filosofia do modelo adotado pelos Estados Unidos, denominado de ―War on 

drugs” (SOUZA; KANTORSKI, 2007). Esses países desenvolveram políticas de restrição ao 

uso de drogas com a pretensão de zelar pelo ―cuidado social‖. Para Santos (2008, pp.17-19):

  

Essas políticas visando o controle sobre a produção, o comércio e o consumo de um 

conjunto de substâncias psicoativas, se basearam em critérios de várias ordens: 

morais, científicos, políticos, entre outros. Porém, cabe assinalar que os argumentos 

oficiais mudam de acordo com os interesses econômicos e políticos em jogo e com 

a necessidade do controle do Estado sobre os indivíduos e grupos sociais que 

ameaçam a ordem estabelecida [...] elas tem como ponto central um modelo 

jurídico-moral e médico, repressor e criminalizador em relação à produção, 

comércio e consumo das substâncias ilícitas.  

 

  A diversidade de contextos, formas de abordagens e caracterizações sobre o 

uso e sobre os usuários de drogas geraram, ao longo das épocas, um conjunto de imagens 

culturais a respeito desse fenômeno. Para tentar explicar estes aspectos, muitos autores 
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elaboraram modelos de discussão sobre drogas e seus usuários. De acordo com Pillon e Luis 

(2004, p.680), os modelos são ―tentativas teóricas para explicar um fenômeno complexo e 

multifacetado, que é o uso de álcool e drogas‖. 

  Entre os modelos caracterizados e abordados pela literatura sobre dependência 

química estão aqueles propostos por Acselrad (2000) que, com base nas autoras Helen Nowlis 

e Ana Komblit, identifica quatro modelos de discursos sobre drogas: 1) o jurídico moral, 2) o 

de saúde pública, 3) o psicossocial e 4) o sociocultural. Todos esses modelos tiveram como 

base as variáveis: indivíduo, drogas e contexto social (RIGONI, 2006). 

  O primeiro modelo (jurídico-moral) busca, através da punição ou ameaça de 

punição, manter o indivíduo afastado do consumo de drogas, considerando-o como um 

comportamento indesejável, criminoso. Também denominado de modelo ético moral por 

Pillon e Luis (2004), a principal limitação desse modelo é o sentimento de culpa que os 

indivíduos são induzidos a cultiva, e  o argumento de que a ―falta de força de vontade‖ esteja 

presente entre aqueles que não conseguem (ou não possuem) a abstinência como meta. 

 Conforme Pillon e Luis (2004, p.678), ―O modelo ético moral trata-se de uma 

concepção vinculada aos profissionais de direito e segurança social. Segundo as proposições 

teóricas desse enfoque, as causas estão nas atitudes anti-sociais e/ou imorais de certos grupos 

de transgressores‖. 

  Um exemplo prático, convergente, do modelo jurídico moral são as constantes 

demandas judiciais que frequentemente estão presentes no âmbito dos serviços de saúde 

mental e que lidam com a dependência química. Percebe-se, na maioria das vezes, uma falta 

de adesão e até mesmo uma dificuldade de se firmarem vínculos de responsabilidade (por 

parte do usuário), sem falar no explícito aspecto penalizante na suposta terapêutica instituída. 

O usuário tem dia marcado para iniciar e concluir o seu tratamento.  

  Acselrad (2000) afirma que os modelos citados incorporam enunciados 

pedagógicos autoritários, propondo o ―bem de todos‖, exclusivamente por meio da 

abstinência, não considerando os diferentes tipos de usos de drogas. Da mesma forma, através 

de técnicas e racionalidades diferentes, todos excluem o usuário da elaboração de programas 

referentes à prevenção e tratamento, não atuando na formação de sujeitos de reflexão e ação 

(RIGONI, 2006, p.70). 

  O segundo modelo, denominado modelo médico, ou de doença, considera o 

uso de drogas como doença, baseado na racionalidade da prevenção às doenças infecto-

contagiosas (ACSELRAD, 2000). Nesse mesmo raciocínio, Pillon e Luis (2004, p.678) 

afirmam: 
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O modelo médico de dependência baseia-se na suposição de que a dependência de 

substâncias psicoativas seja entidade nosológica distinta e de caráter progressivo, 

com origens ou manifestações físicas e necessita de tratamento médico. Diversas 

entidades têm se empenhado em que seja utilizado o termo ―dependência em 

detrimento de outros com maior conotação moral‖ (vício) e que esse problema seja 

visto como um conjunto de sintomas clínicos (grifo dos autores).  

 

  Reduzir a condição de usuário de drogas a um conjunto de sinais e sintomas é 

negar a complexidade das questões referentes ao problema da drogadição, além de reforçar o 

modelo de assistência curativista, médico-hegemônico, que insiste em configurar-se no campo 

das práticas em saúde. A abstinência (caracterizada pelo não uso da droga) continua sendo a 

principal meta para o usuário e, caso essa não seja atingida, impõe-se a culpabilização ao 

indivíduo por seu ―fracasso‖ (ACSELRAD, 2000). 

  Para Foucault (2010) é a partir de um poder sobre o corpo que foi possível um 

saber fisiológico, orgânico. Através de um conjunto de disciplinas militares e escolares, o 

poder produziu o saber, ao invés de impedi-lo. 

  O terceiro modelo, apresentado por Acselrad (2000), é denominado de 

psicossocial. Esse amplia o horizonte de discussões e dos regimes de verdades sobre a 

temática das drogas, uma vez que dá importância a fatores sociais e culturais no contexto do 

consumo, bem como o lugar do indivíduo na participação de projetos preventivos. O modelo 

psicossocial ainda  enfatiza a importância da aprendizagem social (onde o comportamento 

social é aprendido através da observação e da imitação), a da interação familiar e dos traços 

de personalidade do individuo. O ambiente familiar é visto como algo importante na 

determinação do consumo de substâncias psicoativas (PILLON; LUIS, 2004). 

  O quarto modelo, denominado sociocultural, é caracterizado por Pillon e Luis 

(2004) como aquele que se estrutura a partir do momento em que se concebe a problemática 

das drogas como resultado de um número de forças sociais. Destacando-se a importância do 

ambiente, dos valores culturais e das crenças dos sujeitos, o seu foco de transformações é o 

contexto social, considerado como o responsável pelos comportamentos indevidos 

(ACSELRAD, 2000).  

No contexto desse modelo, os fatores sociológicos tais como o desemprego, a 

privação social e outros, podem ter efeitos importantes sobre o início e o uso 

continuado da substância pelo indivíduo [...] a ação preventiva proposta por esse 

modelo tem como objetivo fundamental a mudança nas condições sociais dirigidas 

a grupos marginalizados, visando a melhora da qualidade de vida e sua integração 

na comunidade (PILLON; LUIS, 2004, p.679). 

  

  Dos quatro modelos apresentados, percebe-se uma consonância entre este 

último e os pressupostos da estratégia da RD (algo que será abordado com mais profundidade 
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adiante), uma vez que a dimensão que se tenta alcançar só poderá ser concretizada com o 

conhecimento prévio e ampliado dos conceitos de droga, indivíduo e contexto social. 

  O modelo médico talvez seja o que ainda apresenta uma maior visibilidade 

dentro do campo da saúde mental (muito embora também experimente pouca efetividade), 

pois está centralizado nas formulações da psiquiatria, sendo caracterizado pela visão 

hospitalocêntrica e medicamentosa, o que contrasta com a possibilidade de adoção de 

modelos mais dinâmicos e territoriais, como por exemplo, a Estratégia de Saúde da Família, a 

estratégia da RD e os trabalhos comunitários (PILLON; LUIS, 2004).  

  De forma esquemática e com vistas a melhorar a compreensão, 

representaremos a relação entre esses modelos através da figura abaixo: 

 

Figura 1. Representação gráfica dos modelos discursivos e abordagens sobre drogas 

 

 

Abstinência da droga 

 

A figura acima tenta mostrar os poderes comumente exercidos sobre os 

usuários de drogas e as suas interfaces. Em uma das esferas, concentram-se os poderes que se 

complementam em nome de uma razão de estado, conceito entendido por Foucault (2003) 

como uma arte, uma técnica não referenciada ao arbitrário, mas à racionalidade própria da 

arte de governar. 

Esse aglomerado de poderes, descritos no parágrafo anterior, exerce forte 

influência dentro das instituições que lidam com a assistência e tratamento à dependência 

química, uma vez que coloca em evidência a questão da norma. Sobre esta, o próprio Foucault 
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(2005) nos lembra que ela vai circular entre o poder disciplinar e o poder regulamentador, 

aplicando-se tanto ao corpo que se quer disciplinar, quanto à população que se quer 

regulamentar. 

Outro subconjunto de poderes representados na figura acima traz o poder 

psiquiátrico e suas variações (o poder médico e o poder higienista). Todos esses partem da 

análise dos dispositivos de poder aplicado às práticas psiquiátricas. A prática é uma 

racionalidade ou a regularidade que organiza o que os homens fazem. Ela pode se dar a partir 

de diversas estratégias, tais como a dissimetria disciplinar (onde toda a realidade está 

concentrada em uma vontade alheia, a vontade do médico); a identidade estatutária (é 

necessário ligar a individualidade do doente a uma identidade social) e a des-hedonização da 

doença (onde acontece a aniquilação do prazer do sintoma através da cura psiquiátrica) 

(FOUCAULT, 2006; CASTRO, 2009). 

O terceiro subconjunto de poderes representados pela figura 1 traz o poder 

pastoral e a moral religiosa. Esse poder é, em definitivo, uma técnica de individualização, e o 

Estado moderno encarregou-se de fazer uma apropriação-transformação desse poder pastoral 

na medida em que seus objetivos terrestres substituíram a visão transcendente cristã 

(FOUCAULT, 2003). 

Para Castro (2009) o poder pastoral é exercido não apenas pelo Estado, mas 

também por instituições privadas, pela família e, principalmente, pelas instituições médicas, 

onde é significativa neste sentido a evolução semântica do termo ―saúde‖. Em poucas 

palavras, passa-se da salvação (salut) no outro mundo à saúde (salut) no mundo presente. O 

poder pastoral carrega consigo a moral religiosa e esta atua de forma a normatizar as condutas 

individuais a algo que não é apenas da ordem do permitido/proibido, mas, ao mesmo tempo, 

um campo de diferenciação, o normal. (grifo do autor) 

Finalmente, no centro das intersecções entre as diversas formas de biopoder 

está a ideia de abstinência aplicada aos usuários de drogas nas diversas instituições em seus 

diversos graus e formas. O exercício da abstinência de drogas aqui interpretado guarda 

semelhanças com aquele relacionado à sexualidade, onde o sexo não é apenas julgado, mas 

administrado. Relacionando o que Foucault (2007) denominou de ―polícia do sexo‖, pode ser 

entendida aqui como uma ―polícia de abstinência‖ pela necessidade de regulá-la por meio de 

discursos úteis e públicos, e não pelo rigor de uma proibição. 

Em consonância com as primeiras formas de abordagem ao indivíduo portador 

de transtorno mental, os modelos elaborados para classificar o dependente e a dependência 
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química seguiram a mesma linha de raciocínio caracterizada pela patologização do fenômeno 

e pela repressão dos sujeitos implicados.  

   Para Olievenstein (1980, p.86), ―em uma sociedade como a nossa, não se pode 

falar com honestidade de drogas, sem citar aquelas de que se usa e abusa com as bênçãos da 

lei e da família, isto é, o álcool e o fumo (isso para não falar dos tranqüilizantes)‖. Esses 

desencontros  reforçam as dualidades  de discussão no sentido de distinguir: bom e ruim; 

perigoso e inofensivo;  liberal e proibido,  o que pode, finalmente, ser passível de punição ou 

até mesmo de admiração. 

  Como vimos anteriormente, o modelo moral de abordagem ao usuário abusivo 

de substâncias psicoativas desenvolve-se a partir de um horizonte de racionalidades sobre este 

fenômeno e exclui as possibilidades de inclusão e do exercício da cidadania pelos referidos 

sujeitos. Esse horizonte tem como finalidade fornecer uma compreensão acerca da realidade 

sobre o indivíduo, das relações sociais e do processo saúde/doença, estabelecendo os seus 

parâmetros sobre a normalidade (CANGUILHEM, 1982). 

  No campo da assistência, o modelo de saúde pública também incorre nos 

mesmos equívocos, uma vez que o centro das intervenções deixa de ser o caráter danoso da 

droga, que enfoca o aspecto da proibição legal e passa para o âmbito do domínio médico, 

enfocando o perigo da dependência e dos efeitos farmacológicos das substâncias psicoativas; 

assim, a droga continua a ocupar a cena principal  (RIGONI, 2006). 

  Esse aspecto, comumente presente em alguns serviços de saúde e no discurso 

de muitos profissionais, reforça a visão estigmatizante e submissa do dependente químico ao 

poder hegemônico da medicina, além de oferecer ao usuário (como única alternativa) a 

abstinência total da substância, negando assim a complexidade do fenômeno.  

  Aliada às posturas racionalistas e aos discursos moralizantes, está a formulação 

de políticas antidrogas. Estas trazem uma concepção de ―guerra às drogas‖, impregnada pela 

perspectiva unicausal do processo saúde-doença. 

A abordagem teórica que sustentaria a unicausalidade é de base funcionalista sendo 

o consumo de drogas considerado um comportamento desviante ou uma doença. 

Ainda esta, se encaixa na perspectiva biomédica positivista que considera que saúde 

é a ausência de doença e neste caso o uso de drogas ilícitas já é, a priori, considerado 

uma doença (RIGONI, 2006, p.27). 

 

Para Souza (2007, p.23), ―A guerra às drogas se tornou ao mesmo tempo um 

exercício de controle social e uma estratégia para a ampliação da economia neoliberal, a partir 

do exercício do poder e da violência‖. O sistema penal é um dos exemplos desse impasse, 

pois, de forma ineficaz, tenta assumir o controle e acaba por estimular o lucro da produção e 

distribuição das mercadorias que proíbe, gerando violência e corrupção. O resultado é uma 
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repressão que prejudica a própria população a quem objetiva ―defender‖, tornando 

inalcançável a desejada meta da erradicação do uso de drogas (KARAM, 2000). 

No que diz respeito à RD, a compreensão acerca do fenômeno das drogas passa 

a ser ampliada, uma vez que se fundamenta em uma compreensão multifatorial do processo 

saúde-doença pela tríade droga, indivíduo e contexto sócio-cultural, o que contribui para um 

melhor entendimento sobre o consumo das substâncias e sua manutenção sem hieraquiza-los.  

Souza (2007) vai mais além e lembra que a RD, sofrendo a retaliação judicial e 

policial (freqüentes no início da implantação desta política), restringe alguns dos princípios 

democráticos do SUS, como a universalidade, a integralidade e a equidade. Estes sofrem 

sérias restrições, no caso da atenção às pessoas que usam drogas e o avanço da democracia é 

paralisado em pontos estratégicos. No caso concreto da RD, observam-se a amplificação que 

o campo da saúde oferece quando a universalidade do acesso é estendida a toda a população 

de forma equânime. 

  Para Acselrad (2000) a influência da política repressiva norte-americana ainda 

é muito forte em nosso país. O status de ‗doente‘ soma-se ao de ‗marginal‘, principalmente, 

àqueles que fazem uso de substâncias ilícitas. Inúmeras violências acometidas em favor da 

guerra às drogas são dirigidas, muitas vezes, aos moradores de áreas periféricas nos grandes 

centros urbanos. Supõe-se que a eliminação dos sujeitos (doentes e/ou marginais) e a privação 

da sua liberdade em troca de um tratamento, ou mesmo da reclusão, possam eliminar o 

problema. Assim,   

O  modelo repressivo da política estatal contra as drogas evidencia um modo de 

operar no qual o Estado se vê às voltas com os efeitos da própria globalização da 

economia e do avanço da lógica neoliberal que os próprios Estados nacionais 

assumiram. O Estado estabeleceu uma aliança com o capitalismo, de modo a 

preservar a lógica do mercado e, ao mesmo tempo, justificar a violência estatal sobre 

as populações pobres  (SOUZA, 2007, p.26). 

 

Essa problemática coloca em questão um discurso permeado por verdades e 

ilusões, que se confundem e reforçam na imagem negativa e de periculosidade do usuário ― 

alguém que ameaça e contamina a coletividade.  

Mais uma vez a ideia de racismo defendida por Foucault (2005), pode 

contribuir para essa discussão, uma vez que este conceito permite estabelecer entre a vida de 

um e a morte do outro uma relação que não é militar e guerreira de enfrentamento, mas uma 

relação do tipo biológico. E se esse mecanismo pode atuar é porque os inimigos que se trata 

de suprimir não são os adversários no sentido político do termo; são os perigos externos e 

internos em relação à população e para a população. 
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Conforme abordado anteriormente, entre os modelos explicativos criados para 

entender o fenômeno da dependência química, existem aqueles que supervalorizam a ideia de 

que o usuário deve sentir-se castigado pela própria droga e que a situação só será revertida se 

o mesmo abstiver-se definitivamente do seu uso. É o caso dos modelos médico, ou de doença, 

e do modelo moral. É no cerne das discussões sobre os dispositivos de poder e sobre a 

legislação que encontramos a proximidade entre a política antridrogas e a filosofia da 

abstinência. 

 Alguns desses exemplos são citados por Souza (2007, p.31), quando resgata 

que: 

A Lei brasileira de Entorpecentes de 1976 não é o início de uma nova relação entre 

psiquiatria e Direito Penal. Ela é, antes de tudo, um marco legal de uma produção de 

verdade que passou a ser aplicada aos usuários de drogas. Na gênese dessa Lei, 

comparecem a criminologia e a psiquiatria empenhadas numa disputa por espaços de 

poder que já vinha se delineando desde a segunda metade do século XIX. Longe de 

qualquer neutralidade, a história nos revela que tanto o saber da psiquiatria quanto o 

saber da criminologia eram compostos por embates e interesses por espaços de 

legitimidade e controle, ou seja, no limite, todo saber implica uma relação de poder. 

 

Os embates entre o poder jurídico e o poder psiquiátrico continuam, se 

levarmos em consideração a ideia de que a punição, a partir de agora, não precisa mais ser 

utilizada sobre o corpo, mas sobre sua representação. É a representação da pena que deve ser 

maximizada, e não sua realidade corpórea (FOUCAULT, 2009).  

A produção de verdades a que Souza (2007) se refere está intimamente 

relacionada às práticas jurídicas, uma vez que constituem ―regras do jogo que, em uma 

sociedade, fazem nascer determinadas formas de subjetividade, determinados domínios de 

objetos e determinados tipos de saber‖ (CASTRO, 2009, p.421). 

Sabe-se que a psiquiatria buscou, por muito tempo, inserir o doente mental (e 

também o dependente químico) dentro de um saber psiquiátrico a partir de um ideal 

higienista, conferindo-lhes um novo estatuto. Para isso, prometia a cura, pautada em um 

discurso aliado ao ideal de saúde pública (SOUZA, 2007).  

O modelo médico vê a única possibilidade de tratamento para todos os tipos de 

drogas: a abstinência, e como única possibilidade de prevenção: não experimentar. 

O usuário é visto como doente, e a dependência como doença incurável, já que um 

dependente nunca poderá resistir à droga. Este atravessamento moral existente nos 

modelos de tratamento que trabalham com o imperativo da abstinência acaba, muitas 

vezes, por produzir nos usuários uma colagem de sua identidade à condição de (ex) 

usuário ou (ex) dependente, como se não pudessem ser nada mais (RIGONI, 2006, 

p.83) (grifo do autor). 

 

Apreende-se, assim, que o paradigma da abstinência é formado por um 

conjunto de instituições que se utilizam, principalmente, de práticas coercitivas sobre os 

usuários de drogas, tornando-os prisioneiros de outra dependência: a de enxergar a abstinência 
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como a única direção de tratamento possível. Todas essas questões influenciam de forma 

direta na assistência aos usuários de drogas que buscam os serviços de saúde.  

Percebe-se, assim, que a abstinência criou na atualidade um diagrama tecido 

pelo poder psiquiátrico, pelo poder pastoral e pelo poder jurídico (SOUZA, 2007).  Em 

algumas instituições onde o regime disciplinar é acrescido da moral religiosa, como é o caso 

das comunidades e fazendas terapêuticas, essa situação fica bem mais evidente:    

Ao contrário da psiquiatria que se volta mais para a doença mental e da justiça que 

se volta mais para a delinqüência, a moral religiosa inclui um terceiro elemento, a 

associação do prazer ao mal. Sendo assim, o poder da Igreja sobre o usuário de 

drogas se justifica muito mais por uma problemática do ―prazer‖ do que, 

exclusivamente, pela problemática da ―razão‖ (SOUZA, 2007, p.32). 

  

  Independente da filosofia que se aplica nesses locais, a maioria das instituições 

ainda continua impregnada pela lógica da abstinência como fim único, limitando e 

estigmatizando o dependente químico que não consegue atingir tal meta pré-estabelecida. 

Somada a isso, está a incapacidade de alguns profissionais em lidar com as histórias de vida 

dos usuários de drogas, fruto de conflitos com suas próprias concepções e valores, resultando 

em um maior distanciamento entre trabalhadores de saúde e dependentes químicos.  

  Deve-se lembrar ainda que, com o advento do fenômeno da epidemia de AIDS 

no Brasil e no mundo, os mesmos espaços institucionais de natureza religiosa se utilizam 

(com maior ou menor intensidade) de práticas de confinamento e modos de sujeição, não só 

de controle da abstinência, mas inclusive da regulamentação dos modos de vida. 

Presume-se, assim, que o reflexo dessas práticas institucionais, passíveis de 

reprodução em novos serviços destinados ao tratamento e recuperação dos usuários de drogas, 

pode, (re)produzir a segregação desses cidadãos, inviabilizando seu acesso e acolhimento nos 

referidos serviços, a partir de uma posição julgadora dos profissionais (RIGONI, 2006). 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

4.1 ARCABOUÇO TEÓRICO 

 

Definido o objeto de estudo, optou-se por uma pesquisa qualitativa, norteada 

pelos conceitos de biopoder e do cuidado de si, propostos por Foucault, no que tange ao seu 

exercício dentro das instituições, a sua relação com a produção de verdades e a resistência. 

Entende-se por biopoder um mecanismo de forças responsável pela 

administração dos corpos e pela gestão calculista da vida. Este poder desenvolveu-se através 

de técnicas numerosas de sujeição aos corpos e de controle sobre as populações, sendo crucial 

ao desenvolvimento do capitalismo (FOUCAULT, 2007a). 

Já o cuidado de si diz respeito a uma ética do domínio. Nessa prática, ao 

mesmo tempo pessoal e social, o conhecimento de si ocupa evidentemente um lugar 

considerável (FOUCAULT, 2007b). 

 Para uma melhor compreensão sobre a problemática da dependência química 

dos usuários de drogas e da assistência prestada, é necessário que o pesquisador tenha uma 

visão abrangente sobre a prática social em saúde, os sujeitos e objetos envolvidos, bem como 

as formas e processos de trabalho desenvolvidos nas instituições que se prestam a oferecer 

estes serviços.   

Partindo do princípio de que o objeto das ciências sociais é histórico e, por 

conseqüência, sociedade e indivíduos têm consciência histórica, não é apenas o pesquisador 

que dá sentido ao seu trabalho intelectual, mas todos estes atores que dão significado e 

intencionalidade as suas ações e construções (MINAYO, 2010).  

Pode-se encontrar em Minayo (2010) explicações para as muitas interfaces 

entre as ciências sociais e o campo da saúde. Uma delas diz respeito ao conceito de saúde e 

doença.  (grifo da autora). Para a autora, essas duas categorias trazem uma carga histórica, 

cultural, política e ideológica. A pesquisa social em saúde compreende, assim, todas as 

investigações que tratam do fenômeno saúde/doença e dos seus atores, sejam eles 

representados pelas instituições, usuários ou profissionais. Cabe ao pesquisador a habilidade 

em discernir as diversas camadas que formam a realidade dos sujeitos para além do visível ou 

―morfológico‖, o que torna complexo o fenômeno social. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

4.2.1 Definição do campo da pesquisa 

 

  De acordo com Minayo (2010), na abordagem qualitativa o campo consiste em 

um recorte especial correspondente ao objeto de investigação. 

 Considerando-se a análise de implicação exposta na revisão de literatura da 

presente pesquisa e a sequência dos procedimentos necessários à entrada no campo da 

pesquisa, a saber: a delimitação do problema, a delimitação do objeto e dos objetivos, a 

construção de pressupostos e do marco teórico e a elaboração dos instrumentos de coleta de 

dados, iniciamos a exploração do campo com a escolha do espaço da pesquisa. A avaliação 

prévia do campo de pesquisa é tarefa indispensável à construção de um problema de pesquisa 

(TRIVIÑOS, 2009).   

  Segundo Minayo (2010), a escolha do espaço da pesquisa deve corresponder ao 

delineamento do objeto teórico, levando-se em consideração diversos critérios, tais como, a 

interação do pesquisador ao ambiente, a apropriação do local e ainda os possíveis contatos 

que assegurem o êxito do trabalho.  

Foi escolhido um CAPS ad em funcionamento na Zona Norte da cidade do 

Natal-RN.  Este é o único serviço público substitutivo e especializado existente nessa região 

da cidade para atender à demanda de usuários de álcool e outras drogas. É no espaço daquela 

instituição que a RD deve ser discutida. Esses requisitos reforçam o caráter e as chances de 

amostra qualitativa ideal ― sendo aquela que reflete a totalidade das múltiplas dimensões do 

objeto de estudo (MINAYO, 2010). 

A partir da escolha do espaço de pesquisa e do embasamento teórico adquirido 

durante todo o percurso da pesquisa, houve a necessidade de se pensar em um título para o 

referido estudo. A princípio, o trabalho foi denominado ―Para além do cuidado de si: sobre o 

saber-fazer de um CAPS ad do município de Natal-RN e a estratégia da Redução de Danos‖. 

Com esse mesmo título, o projeto de pesquisa foi submetido à qualificação e, posteriormente, 

ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-

UFRN). Após a coleta de dados, a análise e discussão dos resultados, percebeu-se que um 

outro título poderia assumir um sentido mais claro e concernente aos objetivos propostos pelo 

estudo. Dessa forma, optou-se pelo título atual ―Redução de Danos e o saber-fazer de 

profissionais de um CAPS ad em Natal-RN‖. 
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4.2.2 Técnica e procedimentos para a coleta de dados 

 

  Os informantes do estudo foram os profissionais de nível médio e superior que 

compõem a equipe mínima (conforme a Portaria Nº 336/GM de 2002 do MS) de saúde do 

referido serviço, tem contato direto com a assistência prestada aos usuários e aceitam 

participar do referido estudo mediante conhecimento dos objetivos propostos e da assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A).  

Ainda sobre os sujeitos da pesquisa, Minayo (2010) comenta que o pesquisador 

deve preocupar-se menos com a generalização e mais com a diversidade no processo de 

compreensão, seja do grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma política 

ou de sua representação. Acredita-se que os múltiplos saberes e práticas possíveis no CAPS 

ad influenciaram na diversidade de opiniões acerca do objeto em estudo – a Redução de 

Danos e o saber-fazer de profissionais de um  CAPS ad - enriquecendo a análise do material  

coletado. 

  A escolha da amostra deu-se por conveniência, considerando-se os critérios de 

inclusão e exclusão, isto é, por aceitação em participar da pesquisa, assinar o TCLE e 

encontrar-se no local de trabalho no período da realização da coleta dos dados. 

  Para coleta das informações foi utilizada a técnica de grupo focal, definida por 

Minayo (2010, p.269), como ―um tipo de entrevista ou conversa em grupos pequenos e 

homogêneos. Essa técnica visa obter informações, aprofundando a interação entre os 

participantes, seja para gerar consensos, seja para explicitar divergências‖. 

  Esse tipo de técnica ainda permite: a) focalizar a pesquisa e formular questões 

mais precisas; b) complementar informações sobre conhecimentos peculiares a um grupo em 

relação a crenças, atitudes e percepções; c) desenvolver hipóteses para estudos 

complementares; d) ou, cada vez mais, como técnica exclusiva (MINAYO, 2010). A 

complexidade e as inúmeras interfaces presentes na problemática das drogas e os processos de 

trabalho instituídos nos locais de atendimento à população de dependentes químicos reforçam 

a escolha desse tipo de técnica e instrumento de coleta de dados.  

Foram realizados dois momentos sequenciados e previamente agendados com 

os sujeitos da pesquisa. No primeiro momento, foram abordados aspectos relacionados à 

problemática do uso de álcool e outras drogas na sociedade. Um segundo momento trouxe 

para o grupo a discussão acerca do território onde esses profissionais atuam e das demandas 

que se apresentam a eles, além de discutir o saber e o fazer desses profissionais, assim como o 
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seu conhecimento sobre a RD. Vídeos e textos serviram de estímulo para os participantes do 

grupo. 

Os grupos tiveram duração (em média) de uma hora e meia e contaram com a 

coordenação do autor do presente estudo como animador/coordenador ― responsável por 

focalizar o tema e promover a participação de todos. Também desempenhou o papel de 

relator/observador ― aquele direcionado aos aspectos organizacionais, além de estar atento à 

comunicação não-verbal dos participantes (MINAYO, 2010). 

Com relação ao registro e ao horário de realização dos grupos, fez-se 

necessária a discussão prévia com os sujeitos da pesquisa e sua duração, tendo em vista que o 

serviço onde atuam (um CAPS ad) possui uma dinâmica própria e bastante singular.  

Após o contato informal com os profissionais selecionados (no processo 

anterior ao registro das informações), ocorreu a entrega de uma carta explicativa sobre o 

trabalho e seus objetivos ― segundo a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), solicitando a sua participação e o melhor horário e local para a realização dos grupos 

focais, assim como da garantia do sigilo e anonimato das informações. As respostas dos 

entrevistados foram registradas, utilizando-se equipamento de gravação de áudio mediante a 

autorização dos mesmos. 

A aplicação da técnica utilizada para a coleta de dados do referido estudo ─ o 

grupo focal ─ foi possível com a realização de dois encontros previamente agendados com os 

sujeitos, descritos anteriormente no capítulo sobre os procedimentos metodológicos. Houve 

um intervalo de trinta e cinco dias entre os referidos momentos, levando-se em consideração a 

disponibilidade dos participantes e a dinâmica das atividades na instituição em foco.  

 Em ambos os encontros, os profissionais de um CAPS ad da cidade do Natal-

RN formaram um grupo heterogêneo quanto às suas categorias profissionais. No primeiro 

momento, estiveram presentes 08 (oito) profissionais. Para o segundo momento foram 

coletadas as falas de 07 (sete) profissionais, sendo que 05 (cinco) destes participaram do 

momento anterior e os outros dois estavam compondo o referido grupo pela primeira vez, 

totalizando 10 (dez) profissionais nos dois encontros, o que representa 50% do total de 

profissionais da instituição (20 profissionais). 

4.2.3 A análise dos dados 

 

Segundo Minayo (2010), a análise do material recolhido no campo deve atingir 

objetivos e finalidades que buscam dar respostas às perguntas e hipóteses anteriormente 

elencadas; enriquecer a leitura previamente realizada como forma de ampliar o universo de 
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significações e integrar as descobertas, desvendando a lógica interna dos discursos produzidos 

pelos sujeitos.  

Segundo Foucault (1996), o discurso é um conjunto de enunciados à medida 

em que se apoia na mesma formação discursiva; é constituído por um número limitado desses, 

para os quais podemos definir um conjunto  de condições de existência. 

A técnica utilizada para este estudo foi a análise de conteúdo, descrita por 

Minayo (2010, p.303) como uma ―técnica de pesquisa que permite replicáveis e válidas 

inferências sobre dados de um determinado contexto, por meio de procedimentos 

especializados e científicos. Em comum, as definições ressaltam o processo de inferência” 

(grifo da autora). 

Além da idéia essencial deste método (a inferência), a análise de conteúdo deve 

conter em seu conjunto de técnicas a classificação dos conceitos, a codificação e a 

categorização dos mesmos (TRIVIÑOS, 2009).  

Para Cervo, Bervian e Silva (2007), o ato de inferir implica tirar uma conclusão 

a partir de uma ou várias proposições nas quais ela está implicitamente contida. É ainda uma 

operação mental que leva a concluir algo a partir de certos dados antecedentes. 

Dentro das diversas modalidades de estudo contidas na análise de conteúdo, 

optou-se pela análise temática, sendo esta composta, segundo Minayo (2010) pela pré-

análise, pela exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e sua interpretação.   

A pré-análise consiste na escolha dos documentos a serem analisados e na 

retomada das hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa. Pode ser decomposta nas 

seguintes tarefas: a) leitura flutuante ― requer do examinador contato direto com o material 

de campo, deixando-se impregnar pelo seu conteúdo; b) constituição do corpus ― termo que 

diz respeito ao próprio universo estudado em sua totalidade; c) formulação e reformulação de 

hipóteses e objetivos ― consiste na retomada da fase exploratória, tendo como parâmetro  

leitura exaustiva do material as indagações iniciais. É ainda nesta fase que se determinam a 

unidade de registro (palavra-chave ou frase) e a unidade de contexto (a delimitação do 

contexto da unidade de registro) (MINAYO, 2010). 

O segundo passo é a exploração do material,  classificado com o objetivo de se 

alcançar um núcleo de compreensão do texto. A busca de categorias pelo entrevistador 

(expressões, palavras significativas) vem logo em seguida. O terceiro passo consiste no 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação desses, através de operações estatísticas 

simples ou complexas (caso se apliquem), os resultados brutos são submetidos a fim de 

colocar em relevo as informações obtidas. É a partir desse ponto que o pesquisador propõe as 
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inferências e realiza as interpretações, inter-relacionando-as com o quadro teórico desenhado 

(MINAYO, 2010). 

4.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS ACERCA DO ESTUDO 

 

A coleta de informações foi iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), através do Parecer 

nº 403/2010 de 05 de janeiro de 2011, e mediante autorização da instituição envolvida 

(Secretaria Municipal de Saúde do Natal/Coordenação de Saúde Mental), após contato formal, 

de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos (Resolução 196/96), assegurando-lhes os preceitos éticos segundo o parecer de 

aprovação da pesquisa (BRASIL, 1996). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De modo a alcançar os objetivos propostos anteriormente e contemplar as 

etapas do método escolhido, dividiremos a análise do presente estudo em duas categorias: 1) o 

uso de drogas na concepção de profissionais de um CAPS ad de Natal-RN, 2) possibilidades e 

limites do saber-fazer em RD de profissionais de um CAPS ad em Natal-RN.   

No interior de cada categoria, estão sinalizados enunciados de abertura 

(―chamadas‖) através de expressões significativas que surgiram e compuseram as 

subcategorias dentro das categorias centrais, como se segue no item dos resultados e 

discussões. Esses enunciados surgiram de expressões fortemente discutidas e problematizadas 

pelos sujeitos durante a realização dos grupos focais.   

Tanto as categorias quanto as subcategorias tiveram como eixo as unidades de 

registro. Essas foram escolhidas semanticamente, a partir de palavras que suscitaram as 

principais discussões em ambos os momentos. Foi construído um quadro relacional entre as 

unidades de registro, as categorias e as subcategorias originadas por estas. Para uma melhor 

compreensão, foi construído um quadro relacional, a seguir: 

 

Quadro 1. Relação entre unidades de registro, categorias e subcategorias de análise 

 

 

UNIDADES DE 

REGISTRO 

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIAS 

 

TOTAL DE 

REFERÊNCIAS 

DA 

CATEGORIA 

 

 

 

 

 

Drogas, uso de 

drogas, justiça, 

direito, legislação, 

proibicionismo, 

autoritarismo, 

dependência 

química, prazer, 

liberdade, 

demandas, rotina,  

Redução de danos, 

 

 

 

 

 

1)Uso de drogas 

pela sociedade na 

concepção de 

profissionais de um 

CAPS ad de Natal-

RN 
 

 

 

 

 

1)Em nome da lei! 

Discursos sobre 

drogas e dependência 

química 

 

2)―prazeres‖, 

―balanços‖ e ―boas 

crianças‖ 

  

3)―bolhas assépticas‖, 

biopoder e 

proibicionismo 

 

 

 

 

 

 

36 
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o saber, o fazer, 

equipe profissional, 

tratamento, 

prevenção, agravo, 

cartilhas, 

distribuição de kits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Possibilidades e 

limites do saber-

fazer em RD de 

profissionais de um 

CAPS ad de Natal-

RN 

 

 

 

 

 

 

 

1)Todo dia, todo dia! 

Demandas que se 

apresentam ao CAPS 

ad 

 

2)Do fundo do poço 

para a borda do poço! 

Conceitos da RD 

 

3)Camisinha sim, 

Seringa, não! Sobre 

kits, seringas e batons 

 

 

 

 

 

67 

 

A autoria das referências que constituíram os discursos dos sujeitos foi 

assinada por pseudônimos. Esses foram escolhidos a partir de um vocabulário próprio (gíria) 

utilizado pelos usuários de drogas.  

5.1  CATEGORIA 1: O USO DE DROGAS PELA SOCIEDADE NA CONCEPÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS DE UM CAPS ad DE NATAL-RN 

 

  A análise desta primeira categoria permite-nos inferir como os profissionais 

envolvidos com tratamento da dependência química no CAPS ad Norte de Natal-RN 

concebem a problemática do uso de drogas na sociedade e as necessidades de cuidados 

inerentes aos usuários de drogas, além de utilizar os principais modelos discursivos para a 

elucidação da problemática em análise. Nessa categoria, foram selecionadas 36 referências, 

relacionadas à concepção dos profissionais do CAPS ad acerca do fenômeno das drogas na 

sociedade. 

O primeiro encontro com os sujeitos da pesquisa iniciou-se com a seguinte 

ação: foram distribuído a cada um dos participantes impressos sucintos, contendo matérias 

veiculadas em jornais locais que envolvessem os temas:  uso e usuários de drogas, violência, 

tráfico e consumo de drogas, além de manchetes que destacassem o papel dos CAPS ad e 

hospitais psiquiátricos locais,  os avanços, denúncias e dificuldades de funcionamento desses 

dispositivos. Desse grupo, emergiram discussões que convergiram para a predominância de 

interfaces da problemática na concepção dos sujeitos da pesquisa, elencados em três 

subcategorias, a seguir: 
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5.1.1 Em nome da lei! Discursos sobre drogas e dependência química 

  

Após leitura e interpretação individual dos referidos textos, os participantes 

iniciaram as falas, abordando o papel do Poder Judiciário nas políticas para álcool e outras 

drogas. Uma das matérias de jornal distribuída entre os participantes da pesquisa referia-se a 

uma parceria entre o Poder Jurídico local e os CAPS‘s ad do município de Natal-RN. O grupo 

lembrou que há pouco tempo o CAPS ad Norte recebeu a visita de magistrados pertencentes a 

órgãos da Justiça que possuem parceria com o serviço: 

Criou-se muita expectativa da justiça visitando os CAPS (...) o que a 

gente viu é que depois de quase um ano, quase nada, nada de 

melhoria acontece (Pifão). 

 

Os profissionais reconhecem a influência do poder judiciário em suas práticas, 

por vezes caracterizando-a como negativa e em outros momentos, como positiva, conforme 

expresso pelos discursos abaixo: 

 

[A justiça] interfere das duas formas: positivamente e negativamente 

(...) eles estão percebendo que o problema da dependência química é 

uma questão de saúde e não apenas uma questão judicial (Sussu). 

 

Ainda é muito vertical, você tem que dar satisfação à justiça através 

da frequência do usuário ao CAPS (...) ainda existe essa coisa “de 

cima pra baixo” (...) ainda permanece essa coisa vertical, de mandar! 

(Nóia). 

 

Alguns usuários deram certo, mas outros usuários não (...) a gente 

nota que não há adesão. Eles estão aqui mais pra conseguir essa 

declaração de frequência (...) estão sempre fazendo retriagem 

[acolhimento realizado quando o usuário retorna ao CAPS mais de 

uma vez]. Quando eles estão no limite das faltas, eles nos procuram. 

Estão aqui pra cumprir meramente uma demanda judicial (Bad trip). 

 

A legislação é falha! Acho que o Ministério Público é pouco atuante. 

Quanto aos pacientes de demanda judicial, há casos que deveriam vir, 

outros não (...) mas acho viável. Tem uns que a gente sabe que estão 

aqui só pra “bater o ponto”! (Mocó). 

 

 

A maioria desses usuários por demanda judicial nem sempre 

percebem que a droga é um problema pra ele. Talvez seja um 

problema pra justiça, pros outros, pra eles a melhor alternativa é 

estar no CAPS, acaba meio que o serviço [O CAPS] seja uma forma 

deles se “livrarem das garras da justiça” (Bad trip). 
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O importante é educar e legislar... o cara bebe, atropela e mata 

alguém. A culpa foi do álcool? (Mocó). 

 

Percebe-se que, ao invés de demandas, o serviço acaba por acolher 

―encomendas‖ de usuários que escolhem o tratamento para a dependência química dentre 

outras ―alternativas‖ que lhes são oferecidas pelo Poder Judiciário. Esse tratamento é 

denominado de ―medida socioeducativa‖. O discurso jurídico-moral emerge através de 

expressões disciplinares como: ―garras da justiça‖, ―a coisa vertical‖, ―bater o ponto‖. A 

dependência química passa a ser objeto de disputa entre os poderes psiquiátrico e jurídico.  

Neste sentido, Foucault (2009) propõe um conceito de vigilância hierárquica, 

aquele em que a disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar: este que 

deve ver sem ser visto. 

 Não deixa de ser uma imposição (...) é uma imposição! Apesar de a 

justiça nos dizer que não é algo obrigado, pois existem outras „penas‟ 

(Sussu). 

 

  Embora os profissionais caracterizem que essas ―demandas‖ estejam 

cumprindo medidas socioeducativas, ao invés de penas, o caráter moral do tratamento da 

dependência química nos faz pensar em duas maneiras de se se reagir a uma infração: 

―reconstituir o sujeito jurídico do pacto social, ou formar um sujeito de obediência, dobrado à 

forma ao mesmo tempo geral e meticulosa de um poder qualquer‖ (FOUCAULT, 2009). 

Por outro lado e contraditoriamente, a intersetorialidade, tão necessária às 

políticas direcionadas aos usuários de drogas, fica mais distante de ser percebida quando se 

avaliam os discursos a seguir:  

Até o próprio governo está perdido! A própria Secretaria Nacional 

Antidrogas (SENAD) era antes apenas um órgão só da justiça (...) 

Apesar de já ter vindo juiz aqui, ter prometido coisas e nada 

aconteceu, mas eu acho que justiça é justiça! (Marofa). 

 

 Eu penso que essa frustração que a gente sente se deve muito também 

ao poder judiciário não ter o conhecimento necessário sobre as 

políticas públicas direcionadas aos usuários de álcool e outras 

drogas (Sussu). 

 

Magalhães e Bodstein (2009), em estudo sobre os desafios das políticas 

intersetoriais em saúde, reforçam que uma das principais dificuldades para a implementação 

de ações e atividades ocorrem na medida em que a maioria dos representantes setoriais traz 

para as distintas arenas de negociação uma agenda previamente definida. A manutenção de 

tais parcerias não consegue sustentabilidade, tendo em vista a dificuldade de diálogo, as 

disputas políticas e os conflitos de interesses. 
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Como forma de subsidiar as próximas discussões, foi entregue a cada sujeito 

uma cópia do texto ―Redução de danos: alguns princípios e a ação prática‖ escrito por Pat 

O‘Hare em 1992  (ANEXO IV) e citado por Mesquita e Bastos (1994). O propósito do texto é 

explicar de uma forma simples o conceito de redução de danos. Para isso, o autor busca 

através de uma narrativa fazer uma analogia entre a criança que se utiliza de um brinquedo 

(como o balanço), de forma arriscada, porém prazerosa. A partir daí, o autor expõe os 

conceitos de proibição, risco, dano e redução do dano fazendo o leitor refletir sobre a RD 

através de exemplos do cotidiano. 

Tomou-se o cuidado de suprimir o título do referido texto como forma de 

suscitar nos participantes a ideia de alguma semelhança (caso existisse) entre a narrativa 

descrita pelo autor e o cotidiano dos profissionais do CAPS ad. Vale lembrar que a utilização 

do referido texto foi necessária, tendo em vista a pouca instrumentalização do grupo sobre o 

assunto.  

5.1.2  “Prazeres”, “balanços” e  “boas crianças” 

 

Após a leitura do texto que discute a ação prática da redução de danos citado 

anteriormente, os participantes da pesquisa buscaram fazer relações entre a sua prática 

profissional e os aspectos descritos na referida narrativa. Percebeu-se pelos discursos dos 

sujeitos que a prudência relacionada aos atos prazerosos é requisito das ―boas crianças‖ e que 

por diversos motivos o ser humano busca o prazer em seus atos, movido por um desejo. De 

maneira circular, o desejo leva ao ato, o ato está ligado ao prazer e o prazer suscita o ato 

(FOUCAULT, 2007c). 

Retomando o texto utilizado com o grupo focal, inúmeras referências no 

interior deste podem ser explicadas, a partir da relação com alguns conceitos foucaultianos, 

como, por exemplo, a moral do prazeres. É sobretudo na dinâmica que une o ato prazeroso, o 

desejo e o prazer que se constitui a experiência ética dos aphrodísia ( adjetivo substantivado 

que se refere aos atos queridos pela natureza; aos que associam um prazer intenso e aos que 

conduzem por uma força sempre suscetível de excesso e revolta) (CASTRO, 2009). 

A intensidade pela qual a criança referida no texto busca o prazer através de 

balanços em um ritmo crescente, alucinado e arriscado, permitiu que os sujeitos fizessem 

comparações com os usuários de drogas que experimentam de forma descontrolada múltiplas 

substâncias, sem se darem conta dos danos que possam surgir.  

 Para Foucault (2007c), o que distingue os homens entre si, tanto para a 

medicina, quanto para a moral, não é tanto o tipo de objeto para o qual eles são orientados, 
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nem tampouco o modo de praticar a atividade prazerosa; é, antes de mais nada, a intensidade 

dessa prática. 

Munidos de tais concepções, os sujeitos da pesquisa tentam expressar em 

outras palavras os motivos pelos quais os indivíduos buscam as drogas e delas tornam-se 

dependentes: 

Tem gente que usa, tem gente que busca (...) tem gente que busca 

prazer, tem gente que busca conforto, tem gente que busca liberdade 

(...) Parece que tem um buraco que tenta preencher! (Nóia). 

 

A busca do novo, do diferente, da experiência, a busca por um 

suposto prazer imediato (Pifão). 

 

 Acho também a busca de uma felicidade! (Bad trip). 

 

Existe um vazio! Na vida dessa pessoa existe um vazio. Ela traz a 

droga pra preencher esse vazio (Sussu). 

 

Por meio dessas falas, fazemos uma analogia sobre o ―uso dos prazeres‖ 

(FOUCAULT, 2009, p.40) como forma de tentar explicar a busca do prazer obtido com as 

drogas pelos indivíduos.  Falamos aqui de um outro poder,  ―um poder surdo, ágil e temível 

que é tanto mais necessário decifrar quanto é capaz de se emboscar sob outras formas que não 

a dos atos sexuais‖. 

Por outro lado, não deixaram de vir à tona ideias deterministas quanto às 

escolhas feitas pelos usuários de drogas, enquanto que onde o profissional atribui como causa 

dessa busca situações previamente estabelecidas: 

Acho que é mais a falta de estrutura familiar mesmo. Um pai que não 

teve uma boa educação, esse pai não tem como dar uma boa 

educação ao filho. Isso influencia mais ainda ele a buscar outros 

„meios‟ (...) [o usuário] fica mais frágil a ser influenciado! (Rolê). 

 

A curiosidade, a influência, a adversidade, por exemplo: o cara briga 

com a namorada, com a família) (...) e a descoberta do novo... querer 

experimentar! (Marofa). 

 

  Uma visão determinista sobre a busca pelo prazer proporcionado pelas 

drogas prevalece entre os discursos acima, o que reforça a causalidade atribuída à 

dependência química. Reflexos desse determinismo podem amplificar posturas reducionistas 

e estigmatizadores acerca da drogadição dentro das instituições que lidam com usuários de 

álcool e outras drogas.  
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5.1.3 “Bolhas assépticas”, biopoder e proibicionismo 

 

  Ainda durante o primeiro encontro com o grupo focal, os sujeitos sentiram-se à 

vontade para discordar, questionar e trazer exemplos do cotidiano de suas práticas reforçando 

as suas opiniões acerca do uso e abuso das substâncias psicoativas pelos usuários. Nesse 

momento o facilitador sugere ao grupo a exibição de quatro vídeos disponíveis na internet que 

abordam assuntos relativos ao uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. Os critérios de 

escolha dos vídeos levaram em consideração a brevidade da mensagem a ser transmitida, a 

variedade de informações que estes traziam em seu conteúdo e ainda que tivessem sua 

veiculação nos principais canais de comunicação. 

  O vídeo número 1 (com duração de 31 segundos) trata de uma produção 

institucional do Ministério da Saúde sobre os efeitos do crack. A mensagem transmita pelo 

vídeo convida o expectador a conversar sobre a questão das drogas com seus familiares e 

alerta para nunca experimentar o crack, pois ele é uma droga perigosa, causa dependência 

muito mais rápido e mata!. Ao fundo, uma trilha sonora de suspense acompanha a produção. 

 O vídeo número 2 (com 1minuto e 2 segundos de duração) é denominada 

―meu nome é cocaína‖; são evidenciados os efeitos dessa droga no organismo e o apelo ao 

não-uso da referida substância. A cocaína é personificada por uma imagem feminina que 

durante o vídeo, vai adquirindo uma forma destruidora. Sufocamento, doenças e ferimentos 

são exibidos de forma assustadora e crescente até o final do vídeo.  

O vídeo número 3 (31 segundos de duração) é uma propaganda comercial de 

cerveja (droga considerada lícita), veiculada nos principais canais da TV aberta. Na imagem, 

pessoas famosas e aparentemente saudáveis convidam o público a experimentar a droga  

lícita. Toda a cena é acompanhada pela musicalidade e euforia dos atores. Ao final, o vídeo 

exibe de forma rápida a mensagem ―beba com moderação!‖. 

O vídeo número 4 (também com 31 segundos de duração) é uma produção 

conjunta da Organização das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS/ONU) e o Escritório 

das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) intitulada ― Igual a você: contra o 

estigma e o preconceito no Brasil‖. A produção inicia com uma mensagem em que um 

interlocutor reforça que o usuário de drogas não precisa da nossa indiferença, nem mesmo da 

nossa pena. Ao mesmo tempo, cenas de pessoas usando substancias lícitas e ilícitas são 

reproduzidas. Ao final, reafirma que o dependente químico precisa de acesso à saúde, de 

apoio da família e dos amigos. O vídeo ainda traz o conceito de cidadania.  
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  Após a exibição dos vídeos, os participantes comentam os seus conteúdos, 

trazendo nas falas um conteúdo diversificado acerca do uso e abuso de drogas: 

Essas propagandas [2º vídeo] são equivocadas, geradoras de 

preconceito, estigma e que não tem nada a vê com o uso de drogas. 

Esse 2º filme foi terrível! O crack não mata como se diz! Não é 

recomendado que a gente fale isso no grupo, mas a gente poderia 

estar falando disso de outra forma (Sussu). 

 

O filme da ONU [4º vídeo] foi muito bem elaborado, mas tem um 

efeito parecido com o da propaganda de cerveja, tá praticamente 

induzindo a pessoa a usar. Gosto de trabalhar mais com parte 

curativa! A gente tem que mostrar que faz mal, se não fizesse não se 

chamaria droga! (Rolê). 

 

De alguma forma, qualquer coisa que se faça propaganda é maléfica, 

de algum ponto de vista. Fazer propaganda de fast food: o “Big 

Mac” talvez mata até mais do que o álcool! (...) talvez aquela última 

propaganda [4º vídeo] tenha sido mesmo mais bonitinha! (risos) 

(Mocó). 

 

O que está por trás destes [filmes] são os interesses comerciais 

(Nóia). 

 

Sou contra a questão de isolar o mundo de tudo que é mau (a droga)!  

99% da população que bebe, acredito que bebe de forma salutar! A 

gente proibir propaganda de cerveja? daqui a pouco vão proibir 

dirigir, porque dirigir mata também! Eu não concordo em criar 

„bolhas assépticas‟ para prevenir as coisas...(Mocó). 

 

Conforme os discursos acima, existe uma clara diferenciação e categorização 

feita pelos sujeitos quanto ao uso das substâncias pelo usuário de drogas. O álcool, droga 

lícita e aceita socialmente com as ―bênçãos‖ da lei e da família, conserva um lugar 

privilegiado dentre as demais dependências tendo em vista a necessidade de relativizar os 

danos provocados por essa substância (OLIEVENSTEIN, 1980).  

  De acordo com Certau (2002) o lugar de onde partem os discursos ganha e dá 

sustentação para as concepções e práticas profissionais. Poderíamos dizer que os profissionais 

conectam as suas ideias aos contextos vivenciados em seu cotidiano, realizando uma operação 

histórica composta por um lugar social e por práticas ditas científicas. Dessa forma:  

O discurso veicula e produz poder; reforça-o, mas também o mina, expõe, debilita e 

permite barra-lo. Da forma, o silêncio e o segredo dão guarida ao poder, fixam suas 

interdições; mas também afrouxam seus laços e dão margem a tolerâncias mais ou 

menos obscuras (FOUCAULT, 2007a, p.112). 

   

Alguns sujeitos da pesquisa entendem que suas experiências e a forma como 

conceberam os diversos conceitos comumente relacionados à problemática das drogas, tais 
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como a liberdade de escolha e a marginalidade, influenciaram a sua formação profissional e  

suas atitudes frente aos dependentes químicos. Estes profissionais reconhecem que o exercício 

diário de lidar com essas demandas modificou muitas de suas concepções como é explicitado 

nos discursos a seguir: 

A gente mesmo aqui (enquanto profissionais) temos alguns 

posicionamentos muito pessoais, muito arraigados. Seja pelo lugar 

que a gente vem, o que a gente traz sobre as drogas. A gente tem que 

se abrir muito, como pessoa, como profissional (Nóia). 

 

Quando eu cheguei aqui no CAPS, confesso pra vocês que a visão que 

eu tinha da pessoa que era dependente química (confesso que vim 

com um certo medo) era de uma pessoa safada, sem vergonha.... que 

usava por que queria. Hoje eu vejo esse usuário como um ser 

humano, que precisa de cuidado, que precisa de respeito... que ele é 

sujeito da vida dele. Eu queria higienizar a cabeça deles, eu tinha 

essa pretensão. Nós estamos aqui pra facilitar processos (Bad trip). 

 

Acho que a resistência existiu e ainda existe (por parte dessas 

mudanças), mas acho que a gente evoluiu muito! (Sussu). 

 

Nessa operação do lugar, identificamos nos discursos outro elemento também 

historicamente determinado: o poder que se faz estabelecer dentro da instituição. Mesmo não 

sendo uma unanimidade entre as falas, alguns profissionais enumeram algumas práticas 

cotidianas e a sua natureza normatizadora. Para Foucault (2009), uma sociedade 

normatizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida, ou seja, o 

biopoder:  

Poderia até relacionar com a experiência da gente mesmo aqui no 

CAPS quando a gente iniciou (...) uma das questões era o usuário não 

estar sob efeito [de drogas]. Quanto autoritário a gente era 

inicialmente naquilo!... Então a gente mandava! Até retirava! ...você 

tem que fazer isso! Você tem que ser assim! Hoje a gente ainda tem 

uma abordagem autoritária...no modo de estar no grupo, de ter que 

estar no grupo, entendeu? Muitas vezes o usuário diz que não quer! 

(Nóia). 

 

No depoimento supracitado, o profissional lembra como foram as primeiras 

intervenções em grupo, no início do funcionamento do CAPS ad Norte. As expressões 

contidas na fala acima muito lembram um modelo de tratamento baseado em uma psicologia 

pragmática e racionalista. Para Vasconcelos (2003), essa prática era muito comum em grupos 

de ajuda mútua (a exemplo dos Alcoólicos Anônimos), sendo a recuperação do usuário dada 

através da admissão à completa ausência de poder por parte deste e pela admissão do ―Poder 

Superior‖. 
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A questão da liberdade é colocada em evidência, desta vez fazendo uma 

relação com a entrada do usuário que procura o CAPS ad: 

Se a gente fosse pensar toda essa liberdade do indivíduo, a RD, a 

medida da forma que ela é, então é difícil! Você vai olhar algumas 

atitudes que a gente tem com o usuário aqui, até na entrada dele aqui 

(no serviço) : “tem que ser assim, tem que ser assado!” Sim, a gente 

tem! (Nóia). 

 

Há de se pensar que o conceito de liberdade que aparece no último discurso 

guarda uma discreta relação com aquele defendido pelo método da RD, o da liberdade de 

escolha, tendo em vista que o fundamento da liberdade é o ato da escolha, pois, segundo Gallo 

(1997), é a esse poder de decisão que chamamos de liberdade. 

As divergências entre os participantes também são percebidas nesse aspecto, 

tendo em vista a manifestação contrária de um dos participantes, quando o mesmo discorda do 

entendimento de que havia um visão autoritária dentro do serviço: 

Eu não consigo identificar uma abordagem autoritária aqui! (Sussu). 

 

Sendo assim, as discordâncias entre as falas reforçam a idéia de que os 

referidos sujeitos da pesquisa estão modificando os seus processos de trabalho em razão das 

próprias demandas que se apresentam ao serviço e uma maior apropriação sobre a 

problemática do uso de drogas. Mesmo assim, não se pode deixar de registrar algumas 

posturas proibicionistas de algumas concepções, o que conduz ao reforço do ideal de 

abstinência. É bem provável que essas concepções estejam influenciadas pela política de 

―guerra às drogas” mais comum em outras épocas no Brasil e no mundo, mas ainda presentes 

em algumas das falas: 

Eu acho que o que tem que ser feito é você dizer: “não use, não use, 

não use!”, sei lá, talvez orientar individualmente aquele pessoal que 

já faz uso (...) Acho que tem que se atacar em várias frentes, 

principalmente educação e legislação...e cobrar. Cobrar da justiça, o 

cara fiscalizar... aí é que vai se resolver o problema (...) Na hora que 

você tem medo de ser punido, você não vai se envolver, inclusive com 

o tráfico e com as drogas (Mocó). 

 

Percebe-se que a ideia de abstinência direcionada àqueles que usam droga 

acrescida da privação de sua liberdade, aparece como a saída para resolver o problema. 

Segundo Acselrad (2000, p.641), ―o argumento de que o uso de drogas causa danos à saúde 

não é suficiente nem satisfatório para sustentar um modelo de intolerância e de guerra às 

drogas‖. A classificação dos usuários pelos profissionais como ―pessoas difíceis‖ por 
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sofrerem de um ―problema difícil‖ reforça o ideal da abstinência como única alternativa e 

subjuga aqueles ao poder disciplinar aplicado na maioria das instituições de tratamento. 

 

Agora tem algumas situações que a gente precisa realmente conter, 

porque a gente sabe que por natureza o usuário de droga é 

transgressor, ele é manipulador, né? Se a gente não tiver cuidado ele 

tá manipulando a gente! A gente precisa ter o mínimo também de 

controle da situação porque senão a gente perde! Porque eles são 

muito manipuladores! Né? (Sussu). 

 

Mais uma vez, o conceito de liberdade aparece nas falas; mas agora com  uma 

conotação que se aproxima daquela que reúne liberdade e situação, liberdade versus 

determinismo. Os profissionais usam a expressão ―autoridade‖ para justificar que, em 

determinadas situações, a liberdade vivida, como refere Gallo (1997), não é absoluta, mas 

sempre situada. Para esse autor, na complexidade da vida humana, a possibilidade da 

liberdade é construída a cada momento, na aceitação das determinações das quais não se pode 

fugir e na luta contra as determinações que podem ser superadas. Vejamos outras falas que 

tentam explicar tal reflexão:  

Autoridade quer dizer você tirar a liberdade de alguém, organizar o 

serviço não é tirar a liberdade de ninguém, né? (Nóia). 

 

Concordo plenamente com (Nóia) a gente era bastante autoritário. A 

gente não respeitava essa questão da liberdade, né?A gente foi 

mudando aos poucos, e ainda precisa mudar muito. A gente ainda é 

autoritário, mas a gente precisa de uma organização para que o 

trabalho flua, pra que o tratamento aconteça, né? A gente também 

não pode deixar à vontade (Sussu). 

 

(...) O direito dele [do usuário] termina quando começa o nosso, né 

isso? (Marofa). 

 

Cabe aqui uma reflexão diante do último discurso: será que o direito de alguém 

termina quando começa o do outro? Gallo (1997) novamente traz uma discussão com um 

enunciado similar: ―a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro?‖ Para o 

autor, essa visão egocêntrica da liberdade só seria possível se vivêssemos sozinhos, isolados 

de outras pessoas. Se pensamos a liberdade como característica de um indivíduo que é parte 

de um grupo social, o ditado acima perde o sentido.  

Com relação ao discurso do profissional (Marofa) podemos aplicar tal 

explicação ao conceito do direito. Se o direito de um usuário termina quando começa o direito 

do profissional, não existirá direito verdadeiro. Desse modo, as relações estabelecidas tendem 

a se tornarem conflituosas e cerceadas por um discurso opressor, abrindo espaço, inclusive, 
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para outras posturas adotadas por alguns profissionais ─ a de estratificação dos usuários. 

Presente em algumas falas, ela categoriza os usuários de drogas em grupos específicos: dos 

que estão em melhor estado de saúde; daqueles que não conseguem manter-se em abstinência, 

ou ainda dos que estão em sobriedade. 

Acho que tem que fazer mais... eu acho que a gente precisa sentar, 

planejar. Eu acho que um paciente que está há três meses em 

sobriedade não deve estar no mesmo espaço de quem tá recaindo 

sempre! (Rolê). 

 

Eu acho que cada grupo deveria ser tratado de forma diferente, 

então, por exemplo, o usuário de êxtase é completamente diferente do 

usuário de crack. Dá pra misturar tudo e fazer uma campanha só de 

RD do jeito que estão fazendo aí?(Mocó). 

 

Essa temática abre espaço no grupo para uma nova discussão acerca da atitude 

recentemente adotada pelas autoridades cariocas e mineiras de recolher crianças e 

adolescentes da chamada ―cracolândia
3
‖ nas cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

Tomado pela indignação, um dos profissionais expõe o seu ponto de vista sobre a referida 

atitude: 

Agora é que o Governo olha pro crack porque está escancarado! O 

Governo tá preocupado com isso porque „bateu‟ na cara dele! Tá 

incomodando agora o Governo do Rio de Janeiro que está recolhendo 

os adolescentes e crianças da rua de uma forma compulsória, né? (...) 

Eu vejo mais como uma forma de repressão do que mesmo de 

“cuidado”, porque cuidado não é isso! (Sussu). 

 

A noção de cuidado referida, mesmo não sendo explicitada pelo sujeito acima, 

parece aproximar-se daquela proposta pela estratégia da RD ─ um cuidado centrado na 

conduta pessoal, no interesse por si próprio e não em ações repressivas, coletivas e 

supostamente de grande impacto social. Em outras palavras, o profissional acima faz uma 

crítica àquilo que Souza (2003, p.93) denominou como um ―diagrama‖ tecido pelo poder 

psiquiátrico, pelo poder pastoral e pelo poder jurídico. 

É a partir dos múltiplos olhares do poder e dos modelos discursivos enunciados 

por Silva (2003), que buscamos algumas relações para justificar a arbitrariedade à qual se 

refere o relato do sujeito da pesquisa acima, quando usuários de drogas são removidos dos 

espaços públicos em nome da saúde e da ordem social. Críticas a esse tipo de estratégia são 

comuns, pois colocam em questão a violência empregada, o direito à cidadania e à liberdade 

                                                 
3
 É uma denominação popular para uma região no centro da cidade de São Paulo, nas imediações avenidas 

Duque de Caxias, Ipiranga, Rio Branco, Cásper Líbero e a rua Mauá, onde historicamente se desenvolveu 

intenso tráfico de drogas e meretrício – generalização do termo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Central_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_drogas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meretr%C3%ADcio
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de escolha. O ―cuidado‖ prestado pelo Estado dissipa-se, pois o seu aparelho não consegue 

contemplar as reais necessidades dos indivíduos em situação de vulnerabilidade como é o 

caso das populações de rua. 

Para Foucault (2010) o poder não se exerce sem que custe alguma coisa. 

Existem, evidentemente, o custo econômico e o político. O poder, pela violência, torna-se 

oneroso e requer continuidade, sem falar dos riscos de revoltas e grandes revoluções. Já o 

olhar do poder, aquele que vigia, é menos oneroso, pois cada indivíduo, sentindo-o pesar 

sobre si, acabará por interiorizar e exercer uma vigilância sobre e contra si mesmo. 

5.2  CATEGORIA 2: POSSIBILIDADES E LIMITES DO SABER-FAZER EM RD DOS 

PROFISSIONAIS DE UM  CAPS ad DE NATAL-RN  

 

Na análise da segunda categoria, busca-se dar ênfase aos conceitos sobre a RD, 

na concepção dos profissionais bem como elucidar as possíveis barreiras a sua 

implementação/ institucionalização dentro do CAPS ad. Seguindo esta linha de discussão, os 

sujeitos traçaram o perfil da clientela atendida pelo serviço; expuseram suas opiniões acerca 

de algumas necessidades pessoais e profissionais que possam interferir na aplicação da 

estratégia de RD em suas práticas diárias; questionaram a legitimidade e a natureza ética da 

RD, sinalizando a necessidade de buscar novos caminhos e escolhas a partir desse momento.  

A referida categoria foi escolhida para ser a segunda em discussão, tendo em 

vista ser o segundo momento do grupo focal; além do mais, os sujeitos já se sentiam mais à 

vontade para fazer as suas intervenções e compreender melhor as divergências dentro do 

grupo. Nessa categoria, foram sinalizadas 67 referências, distribuídas em três subcategorias. 

5.2.1 Todo dia, todo dia! Demandas que se apresentam ao CAPS ad 

 

 A partir da realização do segundo grupo focal, os profissionais discutem com mais 

profundidade o saber e o fazer de suas práticas dentro da instituição. Enumeram alguns 

entraves e sinalizam soluções que possam estar relacionadas à dificuldade de legitimação de 

ações mais amplas de RD. 

 Em alguns discursos, fica implícito um sentimento de impotência frente a algumas 

demandas ―inalcançáveis‖ pelas atividades desenvolvidas no interior do serviço: 

Em sua maioria, não é o jovem que vem ao tratamento. A população 

que a gente atende no CAPS, em sua maioria, é adulta. Então a gente 

tem outra lacuna aí...desse jovem chegar, aderir, vincular-se a um 

tratamento de saúde (Pifão). 
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Extrapolar os muros da instituição parece ser, à primeira vista, um dos 

primeiros desafios impostos aos profissionais e à rede de atenção em saúde. Com um 

território complexo e de população heterogênea (a exemplo das populações de rua, ou 

daquelas que se negam a procurar cuidados no espaço da instituição) as lacunas vão surgindo 

progressivamente. 

Sendo assim, como chegar a essas pessoas se a noção de territorialidade ainda 

parece distante de ser visualizada pelas equipes de trabalho? Por que a abordagem a esses 

usuários torna-se cada vez mais desafiadora?  

A explicação para isso pode estar enfraquecimento do quadro político e social 

que se desenrolava no passado. A vida dos indivíduos menos fortemente inseridos nas cidades 

tornou-os mais isolados uns dos outros e mais dependentes de si próprios fazendo com que 

esses buscassem na filosofia regras de conduta pessoal, configurando-se uma espécie de 

―individualismo‖ (FOUCAULT, 2009). 

Pelo nosso entendimento, é sobre esse individualismo que se buscam outras 

estratégias de intervenção àqueles usuários de drogas que não conseguem ou não querem ter 

as suas necessidades de saúde resumidas ao espaço institucional. Não se pode deixar de 

ressaltar aqui o papel dos consultórios de rua, estratégia que tem como objetivo a prevenção 

do uso indevido de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas por populações de rua, além de 

facilitar o acesso dessas populações à rede de saúde institucionalizada (OLIVEIRA, 2009). 

Em uma sequência de discursos conflituosos, os profissionais justificam as 

dificuldades em lidar com os usuários de álcool e outras drogas, sinalizando para uma 

compreensão do que seriam ―limites‖ e/ou ―fronteiras‖ à prestação dos cuidados àqueles 

indivíduos: 

Penso que essa afinação no modo de lidar com o dependente químico 

é uma facilidade e a gente a cada dia vai construindo isso. A 

dificuldade eu penso que tem muito a vê com a própria demanda que 

a gente atende... a demanda realmente é difícil. É uma demanda que 

nos impõe limites! (Sussu). 

 

Torna-se difícil porque você não tem um suporte. São tantos os 

problemas...a gente não consegue encaminhar, dar conta de muitas 

coisas... o que poderia facilitar a tomada de decisão até dessa própria 

pessoa. Questões relativas ao trabalho, etc (Nóia). 

 

Realmente precisa de um esforço do gestor. Coisas que modifiquem a 

rotina (Rolê). 
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Um ponto que facilita: um afeto positivo que une e integra essa equipe 

é uma disponibilidade pessoal e profissional dessa equipe em 

trabalhar com essa temática da dependência química.  Como ponto 

que dificulta: as condições estruturais, uma política de RD, políticas 

intersetoriais, políticas que tenham como temática a prevenção, o 

tratamento e a educação. Acho que essas coisas dificultam muito 

também (Pifão).  

 

A partir do momento em que os profissionais tentam justificar os limites e 

possibilidades aliados as suas tarefas, surgem conceitos muito próprios que guardam uma 

identificação com a política da RD. A falta de legitimação dessa estratégia deve-se, em muitos 

momentos, ao descaso dos gestores responsáveis pela sua implementação, bem como a não 

garantia de condições mínimas aos serviços para operacionaliza-la. 

Por outro lado, os processos de trabalho ora instituídos são apontados como um 

dos limites/dificuldades no cotidiano desses profissionais. Dentre os pontos mais polemizados 

pela equipe, está a questão das oficinas terapêuticas oferecidas pelo serviço.  

Às vezes aquela questão de participar dos grupos, aquela mesmice. 

Isso torna o tratamento um pouco cansativo. Para o usuário em si, eu 

acho que essa mesmice aqui da rotina é um pouco desgastante. Gera 

um incômodo neles (Larica). 

 

Quando se diz assim “a mesmice da rotina”, eu não concordo (...) 

pois cada grupo ele é impar (Sussu). 

 

 Aqui é comum direcionar uma oficina só pra todos os tipos de 

usuários... o serviço assim impõe, de certa forma, né? No caso seria 

mais interessante direcionar uma oficina para determinado grupo de 

pessoas (usuários) (...) o autoritarismo aqui se dá dessa forma, a 

forma que se impõe! (Samango). 

 

 Em relação às oficinas, eu penso que a gente não trabalha dessa 

forma que (Samango) tá colocando: impondo aos usuários. A gente 

tem sim muitas vezes que fazer porque é pra fazer! (Sussu). 

 

Eu acho que antes a gente produzia mais resultados no paciente do 

que hoje, acho talvez por causa dessa flexibilidade da RD! (Rolê).  

 

Outra vez, os desacordos estão presentes na discussão sobre o fazer 

desses profissionais, evidenciando que, em muitos momentos, a rotina pode estar sendo 

imposta, ao invés de problematizada. A questão da atenção psicossocial permeia o fio 

condutor dessas discussões e fica evidente nas falas abaixo o que sinaliza para um 

amadurecimento dos atores envolvidos no processo de cuidar em saúde: 
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A questão estrutural dificulta um pouco (...) com certeza se a gente 

tivesse uma estrutura física mais adequada, a gente poderia atender 

de uma forma melhor... o fato de a gente ter politicas de 

ressocialização, cursos profissionalizantes,  pra não ficar o 

tratamento específico só aqui dentro do CAPS. Por exemplo: 5 dias 

na semana, se ele viesse 3 dias na semana e os outros dois dias ele 

tivesse participando de cursos profissionalizantes, eu acho que isso 

melhoraria a adesão dele ao tratamento (Larica).  

 

O sistema impõe aos profissionais da área fazer isso dessa forma. Eu 

não tenho outra forma de fazer, mas eu tenho que prestar o serviço 

porque eu tô aqui pra prestar determinado serviço! É pior ficar sem 

ou com essa oficina? Aí você vai fazer essa escolha...o menos danoso 

para o paciente!  

[o profissional] ele sofre a imposição primeiro e vai ter que impor! A 

gente tá impondo, de certa forma. A gente tá sendo assim, sendo 

obrigado a prestar esse serviço que poderia ser melhor, ter  

resultados melhores! (Samango). 

 

Apropriando-se de uma terminologia ‗tecnológica‘ (resultados, 

profissionalização), os sujeitos discutem e divergem sobre as diversas formas de ressocializar 

o dependente químico. Para Saraceno (1996), não se trata de uma tecnologia, mas de uma 

abordagem, uma estratégia que implica muito mais do que simplesmente passar um usuário de 

um estado de ―desabilidade‖ para um estado de ―habilidade‖, de um estado de incapacidade a 

um estado de capacidade. (grifo do autor) 

Dando continuidade às discussões no grupo, os profissionais falam de como se 

sentem do ponto de vista do preparo para lidar com a demanda que lhes é apresentada. 

Embora todos se considerem estar preparados para esse trabalho, algumas falas trazem um 

conteúdo dissonante, significativo e problematizador: 

Agora, sim. No começo, eu não entendia bem o que era a dependência 

química. Apesar de eu ter um atendimento muito mais curativo. Hoje 

eu me sinto mais preparado (Rolê). 

 

Eu me sinto preparada, mas disposta a aprender mais. 100% não! 

Acho que a rotina faz a gente aprender (Nóia). 

 

Tem que ter uma contrapartida aí da gestão, oferecendo curso de 

capacitação. pra que a gente possa melhorar (tecnicamente falando), 

né? Realmente no dia-a-dia, eu me deparo com situações que fico 

limitado, que não sei o que fazer! (Larica). 

 

De acordo com Saraceno (1996), os profissionais não são incapacitados ou 

―desabilitados‖; mais ou menos, têm habilidades e capacidades. Todos tem um determinado 

nível contratual; consequentemente, nem todos são completamente capacitados. Por outro 
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lado, as políticas de recursos humanos empregadas àqueles que vivenciam ou irão vivenciar a 

sua prática profissional de saúde refletem o despreparo e a subvalorização desses agentes do 

cuidado por parte do poder público, como se explicita na fala a seguir: 

Eu não me sinto totalmente preparado. A falta de uma capacitação, 

um treinamento, de ter vindo “com a cara” direto pra cá... a 

formação técnica maior nessa área. Mas dizer que me sinto 

totalmente preparado, não! (Larica). 

 

Outras competências, tais como o conhecimento de novas estratégias de 

assistência e tratamento em dependência química e uma aproximação quanto à literatura 

relacionada à referida temática precisam ser levadas em consideração, dada a identificação 

desses profissionais com esse tipo de atividade. A afinidade e o compromisso que esses 

indivíduos têm com o seu trabalho mostra a sua capacidade de resistir às adversidades 

impostas pelo próprio trabalho e um compromisso ético com usuários e a coletividade. 

5.2.2 Do fundo do poço para a borda do poço! Conceitos de RD 

 

Ora aproximando-se, ora afastando-se das bases conceituais da RD, os sujeitos 

expõem em suas falas uma variedade de conceitos que convergem para uma abordagem 

complexa e multifacetada da RD: 

Pra mim, é reduzir literalmente os danos físicos e da saúde do 

indivíduo (Sussu). 

 

Eu acho que é buscar meios para que o usuário consuma aquele 

tempo que seria usado para utilizar a droga com coisas mais 

propícias pra a saúde dele! Acho que é isso! (Samango). 

 

Pra mim é sair de um estágio ruim, pra um estágio melhor, ou pouco 

melhor (Marofa). 

 

É sair do fundo do poço pra borda! (Mocó). (grifo nosso) 

 

É tanto reduzir agravos, quanto prevenir agravos. Que vai tanto do 

individual quanto coletivamente. Enquanto política, a RD é mais 

coletiva do que individual (Nóia). 

 

É tentar reduzir aquele grau de destruição, dificuldades, o uso 

contínuo da droga (Rolê). 

 

Os conceitos acima parecem levar em consideração a complexidade do 

fenômeno, a diversidade dos usos e as particularidades culturais dos usuários, o que 

possibilita uma melhor compreensão da hierarquia de riscos no cotidiano do uso de drogas 

(DOMANICO, 2006). Para outros profissionais, as noções de dano e risco estão associadas, 
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quando se fala em ‗prevenir o agravo‟, contrariando o exposto por Dias (2003) pois, para esse 

autor, a redução do dano deve caracterizar as ações que diminuam os danos inerentes a um 

evento que já ocorre, ou vem sendo praticado por um individuo ou grupo destes.  

Deixando de lado alguns equívocos e permitindo a livre formulação de 

conceitos sobre a RD, outra parcela dos profissionais aproxima as suas concepções sobre a 

RD daquelas defendidas e estruturadas pela maioria dos autores: 

Eu acho que é ajudar a pessoa [o usuário de droga] a diminuir o uso. 

Ele vai continuar usando, mas de uma forma mais responsável e aos 

poucos ele vai se controlando, né? (...) ou substituir também, porque a 

gente sabe que aqui algumas pessoas substituem uma droga por outra 

e conseguem se controlar, de uma forma que eles se sintam mais 

realizados, digamos assim! (Brizola). 

 

É reduzir o consumo, reduzir o dano à saúde, tentar repor o indivíduo 

na vida social, na família, aos poucos... mesmo sabendo que de vez 

em quando ele vai ter uma recaída, mas tentar fazer com que ele 

conviva até com o próprio uso da droga. Já que não consegue sair do 

uso, de forma mais amena, ele consiga voltar ao convívio social e 

cuidar da própria saúde (Mocó). 

 

Como se pode perceber nas falas acima, os profissionais conseguem tecer, aos 

poucos, a concepção e o método da RD. A palavra método é empregada aqui em uma 

perspectiva de um processo de consolidar a RD, uma vez que esse processo carrega consigo 

mais do que uma história de fatos e acontecimentos mas uma consolidação de um método 

clínico-político (SOUZA, 2007).  

A consolidação do método clinico-político pode estar expressa, em outras 

palavras, quando os profissionais reforçam em seus discursos que a RD dá-se na vida social, 

na convivência com o próprio uso da droga, na liberdade de escolha e, principalmente, no 

cuidado de si. Outras expressões dessa autonomia dos sujeitos usuários de drogas são listadas 

nas falas a seguir: 

O que a gente pode e deve fazer é o que a gente já vem fazendo: 

alertar pro perigo, para os riscos e deixar que a pessoa possa tomar a 

decisão. Eu entendo isso como uma estratégia de RD (Sussu). 

 

Pra mim, deve ser um tratamento integrado, transdisciplinar, que leve 

em conta um contexto que é social, que é cultural, que é econômico, 

que é politico... e também que seja capaz de contemplar a família 

desse dependente químico (Pifão).  

 

O tratamento não pode ser um pacote. Tem que respeitar essa 

individualidade (Nóia). 
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Nunca fazer uma abordagem a um usuário de drogas dizendo a ele 

que ele não deva usar (...) eu já fiz isso, várias vezes, mas a  gente vai 

aprendendo, principalmente quando a gente começa a vê a questão da 

RD e entender o que é isso!(Sussu). 

 

De forma salutar, os discursos acima reforçam o caráter político aplicado à RD. 

A partir desse prisma, torna-se impossível pensar que a estratégia de RD possa ser reduzida à 

categoria de programa ou linha de cuidado institucional. Para Souza (2007), a RD se deslocou 

de um plano local para um plano em redes e, por último, para um plano da política do MS, 

para álcool e outras drogas. A RD passou a criar novos dispositivos que atualizam novas 

funções clínico-políticas, bem como diretrizes da política pública do Ministério da Saúde para 

álcool e outras drogas. 

Distanciando-se das concepções listadas até o momento e contrariando falas da 

maioria dos participantes, alguns profissionais expressam outras visões sobre a RD: 

Concordo em partes com a RD. Acho que RD é pro começo, né? 

Quando ele [o usuário] chega muito grave, sem aceitar a doença 

(Rolê). 

 

Na minha visão, a RD é pra quem já é usuário crônico, né? Que a 

gente não consegue ter outra forma de lidar. Que já passou por tudo! 

Concordo com (Mocó) cada droga é diferente, e tem que ter cuidado 

com as abordagens que se faz (Brizola). 

 

 Emerge novamente uma visão limitada e distorcida sobre a RD, uma vez que 

associa esse método a uma ação de ―última escolha‖ aplicável àqueles indivíduos cujas  

possibilidades de cuidado supostamente se extinguiram. Caracteriza-se ainda por uma 

―hierarquização‖ de procedimentos utilizados na assistência ao dependente químico e, 

sobretudo, um apelo à responsabilização e culpabilização ao usuário de drogas sobre suas 

escolhas. 

  No mesmo instante em que as divergências acerca do método da RD ganham 

terreno nas discussões do grupo, a questão do empoderamento de ambas as partes (usuários e 

profissionais) contribui para outras reflexões:  

Apesar de todas as dificuldades que eles vivem, eles podem decidir 

parar de usar, se eles acham que isso tá prejudicando a vida deles, 

que isso traz sofrimento pra vida deles... o tratamento de você 

fortalecer junto a eles, esse poder de decisão que eles tem. De dizer 

“não” se eles não querem mais, e lutar pra não querer mais (Bad 

trip). 
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(...) Achar que o usuário é só nosso? Isso é uma utopia. Da forma 

como a gente tá trabalhando aqui no CAPS, a gente tá se 

aproximando do que deve ser feito! (Sussu). 

 

Em ambas as falas, está implícita a ideia de empowerment para os sujeitos ou 

sobre os sujeitos. Para Vasconcelos (2003), a palavra empoderamento (uma das traduções 

para o termo na língua inglesa) pode e deve sofrer uma adaptação ou diversificação quando 

tratada para explicar algum fenômeno no campo da saúde mental.  

Dentre as adaptações ao conceito anteriormente referido está o de cuidado de 

si, aplicado aqui aos dispositivos e abordagens que mobilizem a iniciativa e a vontade de cada 

pessoa no seu processo de recuperação, de elaboração de suas vivências pessoais difíceis e de 

aumento do poder contratual em suas relações interpessoais e sociais (VASCONCELOS, 

2003). 

Outras variações do que seria o cuidado de si estão presentes nos discursos dos 

sujeitos, quando esses discutem de que forma realizam ações de RD no CAPS AD: 

Pensando que você tem respeito à liberdade, ele [o usuário] pode ir e 

vir; perguntando se ele quer ficar ou não, né?  (Nóia). 

 

A RD que a gente faz aqui é essa aceitação maior que o paciente use e 

esteja aqui... eu acho que essa é a RD que a gente faz aqui! (Mocó).  

 

Há sim RD, não só por mim, mas pelos outros. O acolhimento: 

quando você se apropria naquele momento da angústia do outro e 

você consegue conduzir o pensamento dessa pessoa a se vê de forma 

diferente naquele momento, né? E você consegue coordenar de certa 

forma esse pensamento direcionado pra outra visão ... eu acredito que 

aí se está fazendo uma RD (Samango). 

 

O próprio serviço, por si só, faz RD. Se você [o usuário] fica o dia 

aqui, se você fazia uso vinte e quatro horas, se você fica aqui, a gente 

tá protegendo e fazendo RD (Sussu). 

 

No mesmo instante em que percebemos uma visão mais ampla e ética pelos 

profissionais sobre a RD a ponto de identificar, pela semelhança, a natureza do próprio 

serviço com a referida estratégia, deparamo-nos com um último discurso dessa vez voltado a 

um cuidado institucionalizado da RD e de certa forma contraditório ao método da RD, pois, 

segundo Souza (2007) o método da RD se apresenta na interface entre a clínica e a política, 

produzindo uma alteração dos lugares instituídos do saber, sobretudo o lugar daquele que 

―cuida‖ e daquele que é ―cuidado‖.   

  Por outro lado, as dificuldades em operacionalizar a estratégia da RD no CAPS 

ad Norte também afloram de outras falas não menos incisivas, o que faz os profissionais 
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discutirem por quais razões não conseguem efetivar ou ampliar, dentro do referido serviço as 

suas ações e discussões sobre a RD: 

Não sei, talvez por falta de uma discussão de caso maior, falta de uma 

homogeneização aqui no atendimento. Eu não sei se os outros fazem 

(...) não sei se eu seria bem aceito pela equipe nesse sentido [se 

fizesse]!(Mocó). (grifo nosso) 

 

Talvez exista sim essa dificuldade que (Mocó) falou, talvez falte essa 

homogeneidade entre os técnicos de poder tá falando isso! (...) A 

gente não tá fazendo nenhuma apologia, nem incentivando o uso, pelo 

contrário, é uma estratégia que a gente usa (eu uso!) (Sussu). (grifo 

nosso) 

 

Às vezes eles [os usuários] recaem e tem vergonha de vir pra cá, e 

não sabem que isso é uma RD que eles tão fazendo. Talvez se ele 

tivesse consciência de que isso é uma RD (...) acho que a gente 

trabalha pouco isso aqui com eles (Marofa). 

 

Talvez a gente poderia fazer mais, não sei. Por exemplo: “se você 

(usuário) usa (a droga) cinco vezes por semana, vamos tentar uma vez 

por semana?” pelo menos eu não tenho (...) no consultório eu não 

faço isso! (Mocó).  

 

Os profissionais mencionados acima contradizem uma das características 

considerada positiva pela equipe em um momento anterior das falas  ─ a coesão entre os 

profissionais. O profissional (Mocó) teme a aceitação pelos demais colegas de equipe caso o 

mesmo venha a ampliar a discussão junto aos usuários sobre a RD.  

Para Chauí (2011), é nesse momento que o discurso competente (aquele que 

pode ser proferido, ouvido e aceito como verdadeiro) confunde-se com a linguagem 

institucionalmente permitida e autorizada; isto é, com um discurso cujos interlocutores já 

foram previamente reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir, no qual os lugares e as 

circunstâncias já foram predeterminados para que seja permitido falar e ouvir.  

Pela variedade das falas acima, percebe-se uma nítida dificuldade por parte de 

alguns profissionais em fazerem circular entre si ou entre os usuários os conceitos sobre RD. 

A necessidade de ampliar o diálogo sobre a RD e discutir sem receios de estar ―incitando‖ os 

usuários a consumirem a droga emerge como uma preocupação para um dos profissionais:  

Como eu trabalho com lazer, na oficina de jogos, aí eles ficam muito 

à vontade pra conversar comigo sobre recaídas, há quanto tempo tá 

usando (...) aí eu pergunto: é importante eles saberem que a RD é 

importante pra eles, né? (...) então a gente devia falar isso pra eles 

também, sobre essa questão de RD, né?(Marofa). 
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Esse último discurso sinaliza uma maior abertura entre profissional e usuário 

durante a atividade lúdica mencionada ─ a oficina de jogos. Para Soares e Reinaldo (2010), as 

oficinas terapêuticas permitem uma maior visibilidade à (re) construção de saberes e de 

reflexões acerca do próprio bem-estar do usuário de um serviço de saúde mental. No espaço 

do CAPS AD, esse tipo de recurso deve ser estimulado como forma de oportunizar a 

expressão de sentimentos e percepções dos envolvidos (usuários e profissionais) acerca da 

RD. 

É bom lembrar que as oficinas terapêuticas (quaisquer que sejam os recursos 

utilizados) não devem significar para usuários e técnicos apenas ―mais uma atividade‖ em 

seus cronogramas diários. Antes disso, vale ressaltar que o processo de ressocialização desses 

usuários é um processo de reconstrução, um exercício pleno de cidadania e também de plena 

contratualidade nos três grandes cenários: habitat, rede social e trabalho com valor social 

(SARACENO, 1996). Todas essas discussões perpassam pelo método da RD. 

  É sobre o tema do trabalho que a equipe tece algumas considerações 

(provocadas pelo facilitador) sobre o trabalho dos agentes redutores de danos. Mesmo não 

dispondo deste profissional dentro da equipe do CAPS ad Norte, os participantes reforçam a 

figura significativa do agente redutor de danos, principalmente, sendo este um ex-usuário de 

drogas: 

Concordo que ele [o ex-usuário agente redutor de dano] faça parte 

da equipe do CAPS AD porque a experiência vivida por esse usuário 

passa a servir de subsídio pra uma intervenção (Nóia).  

 

Provavelmente nós nunca iremos ter a experiência que esses usuários 

tiveram pra passar para os outros (Mocó). 

 

  Na mesma direção, Rigoni (2006), em seu estudo sobre a experiência de 

trabalhadores em redução de danos, lembra-nos que a valorização do saber adquirido pela 

experiência de ser usuário refere-se à necessidade de se conhecer o mundo no qual se irá 

realizar um trabalho de prevenção. Ainda para a autora, o fato de ser (ou ter sido) usuário de 

drogas faz com que o agente redutor de danos consiga acessar mais rapidamente o campo de 

intervenção das práticas da RD, tendo em vista que estes possuem um ―know how” 

importante para o desenvolvimento do referido trabalho. 

Apesar da suposta aceitação por parte dos profissionais em dividir as atividades 

com os agentes redutores de danos, ainda é perceptível uma desinformação acerca dessa 

tarefa, observada no seguinte discurso:  
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Eu não sei qual o suporte que esse pessoal tem ou estão tendo (...) 

concordo entre aspas, né? Não sei até que ponto ele vai querer 

trabalhar, trabalhar como? Assim de qualquer jeito? Se é dada 

condição, talvez até financeira? (Samango). 

 

 A experiência que esses indivíduos trazem? (...) concordo que eles 

sejam perfeitamente aproveitados no trabalho (Mocó). (grifo nosso) 

 

O fato de não existirem redutores de danos na referida equipe do CAPS ad 

Norte pode ter contribuído para o conteúdo desses últimos depoimentos. Outra agravante, 

pode estar relacionada à não legitimação desses redutores de danos pelo poder público local 

no CAPS, ou em qualquer outro tipo de organização. É perceptível na fala do profissional 

(Samango) uma desinformação quanto às prerrogativas para a função daqueles profissionais 

(capacitação, remuneração), além de uma tendência a separar ―técnicos‖ de ―redutores de 

danos‖ quando da possibilidade de aproveitar esses últimos na fala do profissional (Nóia).  

Para Rigoni (2006), as diferenciações entre ―técnicos‖ e ―redutores de danos‖ 

parecem estar na base da separação entre as duas categorias, mas as motivações para separar 

uma e outra tendem a ser mais complexas: nível de escolaridade, diferenças em relação à 

proximidade com comunidades carentes, dentre outras. Consequentemente, torna-se implícita 

a ideia de que o técnico seria a pessoa da coordenação do programa/ação e o redutor seria o 

trabalhador ―do campo‖. 

  Após as discussões acerca do que seria a estratégia da RD e o trabalho dos 

redutores de danos, exemplos dessa estratégia em suas práticas diárias e as possíveis 

dificuldades a sua implementação, o grupo foi convidado a assistir a uma sequência de quatro 

vídeos. 

  O primeiro vídeo (com duração de 4 minutos e 40 segundos) traz uma 

reportagem sobre o emprego das estratégias de RD já adotadas em estabelecimentos, alguns 

comerciais (em boates, por exemplo), onde são disponibilizados bebedouros com água potável 

como forma de reduzir a ingestão de álcool pelos frequentadores, assim como a distribuição 

de folhetos explicativos sobre o uso consciente do êxtasy. 

O segundo vídeo (com duração de 14 minutos) mostra o trabalho de agentes 

redutores de danos no município de São Paulo (SP) e os locais de atuação destes.  O vídeo 

ainda traz o depoimento de alguns indivíduos que relatam como se tornaram agentes redutores 

de danos. 

O terceiro vídeo (com duração de 5 minutos) mostra o fragmento de uma 

reportagem veiculada em um telejornal que discute e polemiza sobre a estratégia de RD. A 
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reportagem é intercalada com um texto no formato de legenda em que um palestrante (de 

nome Carlos Neher) critica a RD e aponta os riscos e malefícios dessa prática. 

O quarto vídeo (com duração de 3 minutos) comenta sobre o Projeto de 

Redução de Danos denominado ―É de lei!‖ (uma entrevista de aproximadamente dois minutos 

com o coordenador do referido projeto, o psicólogo Thiago Calil). Nele o entrevistado discute 

a distribuição a usuários de drogas de alguns insumos que podem compor os kits de RD 

(cachimbos, piteiras, manteiga de cacau em forma de batom, dentre outros).  

  Após a exibição dos vídeos supracitados, os sujeitos da pesquisa discutem os 

aspectos relacionados a cada vídeo e dão início a uma nova etapa de questionamentos e 

argumentações. 

5.2.3 Camisinha sim, Seringa, não! Sobre kits, cartilhas e batons  

 

 Embora os vídeos trouxessem um conteúdo diversificado acerca das ações de redução 

de danos possíveis de serem praticadas em grupos específicos de usuários de drogas, a 

polêmica entre os participantes centrou-se na questão da distribuição dos insumos, suas 

finalidades e os locais de acesso a esses: 

Pra mim é algo ainda bastante difícil [distribuir seringas]. Camisinha 

eu distribuiria sim! Por isso que eu digo que tem a vê com as minhas 

ideias (Nóia). 

 

Eu não entraria num projeto pra distribuir seringas (...) assim como 

profissional, entendeu? acho que tem a vê com a minha formação.... 

que ainda tenho esses “bloqueios” né? (Marofa). 

 

Infere-se das falas um conteúdo carregado de explicações que encontram 

respaldo em aspectos culturais e morais de cada sujeito. Ao mesmo tempo em que estes 

profissionais se permitem determinadas ações, questionam-se sobre outras. Para Certau 

(2002), o lugar de onde se fala assume uma duplicidade: ele permite explorações sobre 

determinados assuntos em função de conjunturas e problemáticas comuns, mas torna outras 

impossíveis ─ excluindo do discurso aquilo que é a sua condição num momento dado através 

de uma ―censura‖ com relação a postulados presentes (sociais, econômicos e políticos). 

Se compararmos com as outras práticas adotadas pela estratégia da RD, a 

questão da distribuição dos insumos continua a prevalecer nas falas dos participantes. Na 

mesma direção, as falas a seguir polemizam a distribuição de kits e valorizam a dimensão 

instrumental daquela estratégia, o que torna mais difícil a aceitação e a adoção de outras 

possibilidades de abordagem aos dependentes químicos por parte dos profissionais do CAPS 

ad Norte:  
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É muito controverso, eu acho que ambas as ideias (distribuir ou não 

seringas) tem pontos positivos e pontos negativos. Acho que é uma 

discussão ampla. Por exemplo, essa questão de você tá realmente 

distribuindo [os kits] .... eu acho complicado (Mocó). 

 

Eu distribuiria, dependendo do conteúdo que tiver no kit, entendeu? 

Por exemplo, a seringa eu não distribuiria. Porque isso aí vai reduzir 

um dano, mas pode causar outros danos. Vai que um paciente desses 

„surta‟ e vai querer fazer o quê com a seringa? (Rolê). 

 

Eu faria como (Rolê). Eu acho que determinadas coisas eu 

distribuiria dependendo do local. Se é na rua, eu não distribuiria a 

seringa, mas se eu sei que ele vai usar num lugar protegido, aí eu 

distribuiria, porque eu sabia que era um ambiente protegido 

(Brizola). 

De acordo com Domânico (2006), a tendência à instrumentalização 

(transformando a RD em uma ação de mera distribuição de insumos) tem significado um 

esvaziamento de sua dimensão política, cuja direção social estaria associada, pelo menos em 

suas origens históricas, em nosso meio, à afirmação dos direitos de cidadania. 

Outra questão discutida entre os participantes é o lugar onde serão distribuídos 

os insumos. Através das falas, percebe-se uma pretensão de que isso seja feito em um lugar 

―seguro‖, ―protegido‖.  

Discutir o território e as possíveis intervenções locais é essencial para se pensar 

a RD como política e, acima de tudo, fazer parte de outra ―clínica‖, uma clínica peripatética. 

Para Lanceti (2006) trata-se de uma modalidade de clínica que se efetua caminhando, 

destinada a pessoas que não se adaptam para os protocolos clínicos tradicionais, dentre eles os 

toxicômanos. No mesmo raciocínio, Souza (2007) afirma que a RD é uma modalidade dessa 

clínica peripatética, pois se realiza no território, ou seja, nos lugares do vivido. 

Alguns profissionais possuem uma posição menos reducionista e 

instrumentalizadora a respeito da RD. Mesmo não vivenciando tais estratégias em suas 

atividades profissionais atuais, eles reforçam as possibilidades de implementar a RD em suas 

rotinas: 

Tenho uma ressalva: não é distribuir em si! Tem que ter uma política, 

todo um direcionamento pra isso (Samango). 

 

Eu distribuiria de uma forma consciente, todo o material, desde a 

seringa até o batom! (Sussu). 

 

Outro discurso relevante é aquele onde o profissional sente-se à vontade 

quando se trata de realizar intervenções no campo das DST/Aids. Segundo Souza (2007), a 
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Política Nacional de DST/Aids tornou-se um outro plano de sustentação da RD, não mais 

subterrâneo ou  ―underground”, mas estatal, tornando-se assim política de governo. 

Na fala a seguir, percebe-se uma distinção feita pelo profissional entre a 

distribuição de insumos relacionados à prevenção das DST/Aids (a camisinha, por exemplo) e 

a distribuição de seringas a usuários de drogas injetáveis: 

Uma coisa é você fazer a prevenção de DST‟s, gravidez não desejada, 

etc. A camisinha vai atingir a uma população bem maior (usuários de 

drogas e não usuários). Então acho que a distribuição da camisinha é 

uma coisa que já é aberta, que a sociedade já faz. Da camisinha é 

totalmente diferente, e das drogas injetáveis é aquele público 

específico (Brizola).  

 

  A explicação para tal concepção pode está na dificuldade de compreensão 

pelos profissionais sobre a forma como a RD assumiu um papel clínico-político no campo da 

saúde. Para Souza (2007) a RD avançou de uma concepção reduzida de prevenção às 

DST/Aids entre usuários de drogas injetáveis para uma proposta ampliada de produção da 

saúde e, de uma dimensão concreta de distribuição de seringas  para uma dimensão abstrata, 

tornando-se paradigma da política nacional de álcool e outras drogas.   

  Por outro lado, a visão reducionista e funcional entendida por alguns 

profissionais acerca do método da RD que só conseguem percebê-la a partir da mera 

distribuição de insumos, faz com que o papel político desempenhado pela RD não tenha a 

devida visibilidade. Consequentemente, o status de política da RD fica cada vez mais longe 

de ser compreendido.  

Assim, Rigoni (2006) lembra-nos que as ações relacionadas à prevenção do 

HIV/Aids, extremamente normatizadoras num momento inicial, transformaram-se, a partir da 

pressão dos movimentos sociais, levando a discussão atual em torno do combate à 

vulnerabilidade, em uma perspectiva que se aproxima da proposta da RD. Para a mesma 

autora, o conceito de vulnerabilidade tanto pode ser pensado para as situações de pessoas 

soropositivas, quanto para aquelas ligadas aos danos decorrentes do uso de drogas.  

Cabe-nos aqui uma discussão sobre esta última: a vulnerabilidade social. 

Direcionada ao coletivo, esse tipo de vulnerabilidade requer, dentre outras coisas, a 

possibilidade de acesso às informações pelos usuários sobre as drogas e os possíveis danos 

causados por estas. Sendo assim, qual seria a informação necessária? Que linguagem poderia 

ser utilizada para que as mensagens sobre drogas não fossem reduzidas ao proibicionismo ou 

mesmo à incitação para o uso prejudicial? 
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O primeiro vídeo (caracterizado anteriormente) ainda discute a confecção de 

materiais impressos que esclareçam ao usuário de drogas o consumo de determinado tipo, de 

forma ―consciente‖. Após a exibição da referida reportagem, o facilitador percebe que os 

participantes possuem opiniões divergentes acerca do assunto e questiona se estes 

contribuiriam para a confecção de uma cartilha sobre RD dentro do próprio serviço e ainda, se 

permitiriam a sua distribuição. Abre-se mais uma discussão acerca do papel institucional do 

profissional no CAPS ad:  

Eu contribuiria! (Sussu). 

 

Eu acho muito arriscado, eu não faria a cartilha. Você não sabe onde 

vai parar essa cartilha! (Mocó). 

 

A cartilha, eu também não faria, mas faria como a gente faz aqui: 

oficina saúde e cidadania (...) daí provocaria o grupo (Brizola). 

 

Eu concordaria com a cartilha e não com a distribuição. Porque é 

muito fácil dar desvio e usar de forma errada depois que sai. O uso 

da cartilha para uso interno como direcionamento técnico para 

trabalhar determinado grupo, sim! (Samango). 

 

A cartilha eu não colaboraria, eu colaboraria com a discussão. Eu 

acho que cartilhas tem a tendência de prevalecer idéias, né? (...)  

acho que a discussão é muito mais rica e menos arriscada de criar 

controvérsias (...)  eu acho que não cabe ao CAPS elaborar uma 

cartilha para os usuários, cabe ao CAPS estar aberto à discussão 

(Nóia).  

 

Percebe-se nas falas acima que os profissionais não temem a elaboração ou 

discussão da cartilha como instrumento de trabalho em si, mas que as informações nela 

contidas possam disseminar-se e deturpar o sentido na informação contida, caso caia em 

―mãos erradas‖.  

O poder sobre as informações ou sobre os diversos saberes em determinados 

grupos é discutido historicamente. Segundo Foucault (1979), os próprios intelectuais fazem 

parte desse sistema de poder; a ideia de que eles são agentes da ―consciência‖ e do discurso 

também faz parte desse sistema. Isso porque o papel do intelectual nos dias de hoje não é mais 

o de se colocar ―um pouco na frente ou um pouco de lado‖, para dizer a verdade muda de 

todos; é antes o de lutar contra as formas de poder exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, 

objeto e instrumento: na ordem do saber, da ―verdade‖, da ―consciência‖, do discurso. 

Outras falas sinalizam para uma abertura por parte dos profissionais em se 

utilizarem desse tipo de instrumento de informação e ainda apontam semelhanças com outros 

materiais já confeccionados em nível institucional: 
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Se aparecesse um profissional com essa capacidade, com esse 

conhecimento, com esse entendimento, eu colaboraria sim com essa 

pessoa na confecção da cartilha. Existem diversas cartilhas do 

Ministério da Saúde que eu vejo que elas servem como cartilhas de 

RD (Sussu).  

 

Por vezes condicionados ao exercício da rotina, os sujeitos da pesquisa 

reforçam a necessidade de se apropriarem mais dos conceitos da RD como forma de 

redimensionar as suas atitudes frente ao usuário de drogas. 

Eu acho que o que a gente discutiu aqui com certeza quebrou muitas 

arestas (...) a gente se aproximou mais, vimos que temos opiniões 

diferentes (Sussu). 

 

Eu tenho a necessidade de estudar mais sobre a política de álcool e 

drogas, sobre a questão da RD, até mesmo sobre os princípios, 

entendeu? Do que está escrito, do que é legal! Se a gente não conhece 

essa política a gente não consegue nem, diante do grupo, tomar uma 

decisão (...) eu tenho sentido, muitas vezes, essa ideia de que a gente 

precisa clarear um pouco a política da RD na atualidade [do CAPS 

ad Norte] (Nóia). 

 

Foi muito bom [participar dos grupos] tanto do ponto de vista de 

aprendizado próprio, como do ponto de vista de rever as nossas 

rotinas aqui na instituição (Mocó). 

 

Os discursos acima mostram a necessidade que os profissionais do CAPS ad 

Norte tem de aprofundar as discussões acerca da RD como política institucional, bem como a 

reflexão sobre as abordagens utilizados com os usuários de drogas.  

A estratégia da RD, sob o ponto de vista da legalidade, para quem ela se 

destina assim como o modo de operacionaliza-la, continua a constituir dúvida para os 

profissionais que lidam com a dependência química em serviços especializados. Como 

consequência, a inclusão de momentos como este proporcionado pela discussão em grupo 

entre os profissionais na dinâmica do serviço reforça a necessidade da implementação desse 

tipo de recurso de maneira mais frequente e sistematizada. Isso fica explícito nas falas abaixo: 

[o grupo focal] trouxe uma provocação pra equipe, uma forma de 

mostrar caminhos, que podem ser seguidos ou não. A importância da 

fala de cada um (Brizola). 

 

Sempre é bom parar, né? Pra refletir sobre o que a gente faz e a 

forma como a gente tá fazendo. Porque só assim a gente pode mudar 

ou permanecer(...) eu acho que tenho que estudar mais (Nóia). 

 

É perceptível ainda a associação que os profissionais fazem da importância do 

CAPS ad como dispositivo de prática da RD, como citado nas falas a seguir:  
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Eu acho que a gente precisa ler mais sobre RD. Todos nós! A gente 

trabalha num serviço em que a lógica é a RD. A gente precisa se 

apropriar mais do que é RD, em si, né? não só sobre RD, mas o que é 

um tratamento de dependência química, como tratar, como abordar 

(Sussu). 

 

 Que bom que eu fiquei! é uma oportunidade de formação pra equipe. 

Opiniões divergentes, mas com muito respeito. Acho que isso é o 

legal! (Bad trip). 

 

A apropriação a que o profissional (Sussu) se refere guarda uma relação 

próxima com a implicação desses trabalhadores e a problemática do uso de drogas na 

sociedade. Apesar do déficit de parcerias intersetoriais e da fragilidade do apoio por parte da 

gestão local atual que o CAPS ad Norte vivencia, os sujeitos da pesquisa conseguem, dentro 

dos limites e possibilidade, do serviço, realizar um trabalho de conscientização e assistência 

aos dependentes químicos.  

O apelo à capacitação e à abertura de espaços onde se possa discutir sobre a 

RD é marcante nas falas dos participantes mesmo que a apreensão de inúmeros conceitos 

ligados a essa estratégia já seja incorporada à prática de alguns profissionais. 

O grupo expressa que foi significativo participar dos encontros proporcionados 

pela pesquisa e, antes de ser uma atividade de pesquisa, a realização dos grupos focais 

representou para os profissionais uma oportunidade de discussão sobre as suas práticas, os 

novos desafios e, principalmente, o papel do CAPS AD dentro da estratégia da RD. 

Fazendo uma síntese dos encontros com os sujeitos da pesquisa, acreditamos 

que parte do caminho já foi percorrido em busca de uma nova concepção sobre a assistência 

ao dependente químico, como exemplos, as modificações na estrutura e dinâmica das 

atividades ofertados pelo serviço, que já permitem uma flexibilização àqueles que não 

desejam ou não conseguem se manter abstêmios da droga;  a (re) formulação dos diversos 

aspectos contratuais com a clientela atendida, através de mudanças no próprio texto do 

contrato terapêutico, assim como nos procedimentos de admissão de novos usuários do 

serviço. 

 Tudo nos leva a crer que os profissionais envolvidos passam por um período 

de transição entre o modelo psiquiátrico ─ privilegiando o aspecto moral da dependência 

química através de posturas verticalizadas, proibicionistas e custodiais ─  para o modelo 

psicossocial, que encontra na RD um território fértil e estimulante à liberdade de escolhas, à 

autonomia dos sujeitos, à cultura de si e ao movimento de uma clínica ampliada. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A problemática do uso de drogas na sociedade torna-se um desafio cada vez 

mais presente no cotidiano das instituições e, em especial, naquelas que formam a rede de 

atenção em saúde. A Redução de Danos (RD) em álcool e outras drogas apresenta-se como 

um potente instrumento de intervenção clínica, política e social  na busca do exercício pleno 

da cidadania daqueles que fazem o uso (abusivo ou não) de substâncias psicoativas. 

Configurando-se em um espaço de lutas em prol da sua efetivação desde as 

suas primeiras experiências no Brasil, a RD encontrou nos movimentos sociais uma forma de 

ampliar seus princípios e diretrizes. O debate teórico acerca da RD é marcado por conflitos e 

também por conquistas. Cabe lembrar que a estratégia da RD é hoje parte da Política do 

Ministério da Saúde na atenção aos usuários de álcool e outras drogas, e os esforços para 

consolidá-la estão cada vez mais presentes na agenda de discussões em nível local e nas 

Conferências Estaduais e Nacional de Saúde. 

As discussões sobre a RD permitem a consideração e o reconhecimento da 

ideia de que essa estratégia considera o sujeito em sua singularidade na medida em que 

permite ao mesmo a liberdade sobre suas escolhas, além de reduzir os aspectos 

estigmatizantes relacionados aos usuários de drogas. Do ponto de vista operacional, a RD 

modifica os espaços de saber-poder, uma vez que inverte a lógica do cuidado, que passa a ser 

não apenas no interior das instituições, mas, principalmente, no território. 

  O presente estudo buscou analisar como os profissionais de um CAPS ad de 

Natal-RN entendem a estratégia da RD em seu saber-fazer. O método utilizado para a análise 

dos discursos dos sujeitos da pesquisa e o referencial escolhido para subsidiar esta análise (a 

noção de biopoder e do cuidado de si, propostos por Foucault) permitiram conhecer aspectos 

relevantes que influenciam a compreensão e implementação da RD no cenário das práticas 

desenvolvidas em nível local. 

  O sentido polissêmico atribuído à estratégia de redução de danos permitiu que 

os sujeitos da pesquisa revelassem posições diversas a respeito da RD. Com isso, foi possível 

responder aos objetivos específicos propostos no início do estudo, identificando as 

possibilidades e limites à implantação da RD no CAPS ad, reconhecer o grau de 

conhecimento dos sujeitos da pesquisa acerca da Política de Redução de Danos e visualizar se 

essa estratégia já faz parte das ações desenvolvidas por esses sujeitos em suas práticas diárias. 
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  Os sujeitos da pesquisa sinalizaram as primeiras opiniões sobre a RD, a partir 

de suas concepções sobre a dependência química e sobre quem são os usuários de drogas. 

Uma visão determinista e centrada na causalidade prevaleceu entre as falas dos sujeitos 

investigados, quando abordados sobre os motivos pelos quais o ser humano busca as drogas e 

delas se torna refém. 

  Para alguns profissionais, ainda é marcante a distinção entre a droga lícita e a 

droga ilícita, seja no que se refere aos danos causados por estas, seja pela visão que o 

profissional tem sobre a própria droga e o uso que se faz dela. Isso fica evidente nas falas de 

alguns sujeitos quando estes delegam ao álcool um local privilegiado entre as outras drogas. 

  A utilização de recursos da mídia durante a realização dos grupos focais 

permitiu-nos chegar a outras conclusões acerca das abordagens e modelos discursivos 

presentes entre os profissionais do CAPS ad. Os sujeitos reconhecem a presença do modelo 

jurídico-moral em suas práticas, sendo isso perceptível quando da crítica de alguns 

profissionais acerca das demandas judiciais que chegam ao CAPS ad, e a forma autoritária 

pela qual esses usuários são vinculados ao tratamento. De modo contrário, outros 

profissionais questionam que essas ―encomendas‖ cheguam até eles de maneira arbitrária e 

afirmam gozar de certa autonomia na assistência a esses usuários. 

  Outros aspectos desse mesmo modelo discursivo (jurídico-moral) ficam 

implícitos nas falas dos sujeitos da pesquisa. Alguns profissionais resgatam aspectos 

referentes às abordagens proibicionistas em relação ao uso de drogas, sendo isso percebido 

quando relacionam a problemática da droga (exclusivamente) aos conceitos de criminalidade 

e periculosidade. Por outro lado, mas ainda sobre o mesmo fenômeno, outros profissionais 

reconhecem que a convivência diária com os usuários de drogas modificou muitas de suas 

concepções acerca da dependência química.  

  Os entrevistados conseguem identificar em seu cotidiano posturas que os 

mesmos consideram como autoritárias, ressaltando aquelas existentes no momento da 

admissão do próprio usuário. Por outro lado, reconhecem que essa espécie de moral instituída 

é necessária para a organização do serviço. 

  Há unanimidade na afirmação de que, em épocas passadas, agiam com 

considerável dose de autoritarismo. Essa ―autoridade‖ era exercida, dentre outros momentos, 

pelo fato de não permitirem que um usuário sob efeito de drogas participasse das atividades 

diárias no CAPS ad ou então do ato de ―suspende-lo‖ do tratamento, quando ultrapassava o 

limite de faltas. 
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  Outro aspecto relevante foram as diversas opiniões dos sujeitos acerca do 

conceito de liberdade. Considera-se importante destacar essa expressão, uma vez que a 

estratégia da RD contempla esse conceito no plano teórico e prático de sua ação. Grande parte 

dos discursos reconhece essa liberdade atribuída à RD, o que sinaliza para uma visão menos 

estigmatizante e mais problematizadora. 

  Sobre os limites relacionados ao saber-fazer dos profissionais no CAPS ad, 

destacamos aqueles relacionados à própria compreensão do conceito da RD. Para alguns 

profissionais, a RD é destinada apenas aos usuários cujas demais possibilidades de 

intervenção terapêutica foram esgotadas. Para outros, ela pode atrapalhar as condutas 

direcionadas aos usuários de drogas, pela sua ―flexibilidade‖.  

De modo contrário, alguns sujeitos reconhecem a legitimidade da RD e não 

percebem dificuldades para a sua efetivação no referido serviço. Entendemos isso como um 

avanço significativo nas formas de saber e um fortalecimento (empowerment) em seu sentido 

mais amplo desses profissionais para os próximos tempos. 

  Outro aspecto que consideramos um obstáculo à apropriação da RD pelos 

profissionais do CAPS ad está na visão reducionista e tendenciosa a esse tipo de estratégia. A 

primeira, diz respeito ao entendimento de que a estratégia de redução de danos se resume a 

ações instrumentalizadoras, ou seja, à simples distribuição de insumos (como seringas, por 

exemplo). A segunda visão reside no fato de que, para a maioria dos sujeitos da pesquisa, a 

distribuição de muitos dos insumos preconizados torna-se perigosa a ponto de instigar outros 

indivíduos que nunca experimentaram droga a fazê-lo.  

  A dificuldade de compreensão continua quando nos deparamos com discursos 

dos profissionais que classificam os insumos em perigosos/seguros ou ainda em 

legítimos/ilegais. Os sujeitos da pesquisa reconhecem, por exemplo, que a distribuição de 

preservativos é diferente e não deve ser comparada àquela em que são distribuídos cachimbos, 

seringas e outros.    

  É importante destacarmos a visão coerente e fundamentada por alguns 

profissionais acerca da RD. A maioria dos sujeitos reconhece essa estratégia como aquela em 

que as intervenções se dão no sentido de reduzir os danos relacionados ao uso e abuso de 

drogas. Isso demonstra que, apesar das dificuldades enfrentadas, os profissionais se esforçam 

para assumir um compromisso ético para com aqueles que recebem os seus cuidados. 

  Junto a um discurso fundamentado e pertinente acerca da RD, os profissionais 

demonstraram estar atualizados e críticos quanto aos acontecimentos recentes acerca da 

problemática do uso de drogas e das demais estratégias de abordagem aos dependentes 
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químicos. Pontos de vista sobre o papel das comunidades terapêuticas, a epidemia de crack e 

as intervenções governamentais sobre  usuários foram marcadamente discutidos pelos sujeitos 

da pesquisa. 

  Ainda sobre os limites à utilização da RD pelos profissionais do referido CAPS 

ad de Natal-RN, outros aspectos relevantes foram elencados pelos sujeitos da pesquisa, tais 

como, a dificuldade de articulação com outros dispositivos da rede de saúde em referenciar 

usuários para outros serviços, a falta de apoio da gestão local, e as precárias condições de 

trabalho. 

  Quanto ao preparo dos profissionais em lidar com as questões relativas à 

dependência química e à própria RD, não houve unanimidade entre as opiniões. De um modo 

geral, muitos não se sentem preparados tecnicamente para trabalhar com esse tipo demanda e 

justificam este ―despreparo‖ pela própria natureza do trabalho e pelas características dos 

usuários de drogas ─ pessoas difíceis. Também foram frequentes os discursos que 

justificaram essa dificuldade pela forma como esses profissionais foram admitidos no serviço 

(sem uma preparação técnica prévia) o que pode sinalizar para uma política de recursos 

humanos deficiente em nível local. 

  Foi perceptível durante os encontros o trabalho de equipe desempenhado pelos 

profissionais. Isso ficou demonstrado através dos discursos dos próprios sujeitos, quando 

destacam pontos positivos da sua prática diária, em especial, a coesão entre eles. Pelo nosso 

entendimento, essa coerência dentro de um grupo de trabalhadores é crucial para as possíveis 

e futuras mudanças de atitudes que venham a acontecer.  

  A partir dessa análise, foram perceptíveis outros pontos positivos em relação ao 

saber-fazer desses profissionais. Segundo relatos dos próprios sujeitos, a equipe se mantém 

como uma das mais antigas (quando comparada a outras equipes da rede de saúde mental 

local) sendo a que menos sofreu com a rotatividade de seus profissionais. Consideram-se esse 

aspecto crucial para o reconhecimento e amadurecimentos dos processos de trabalho ora 

instituídos e, ao mesmo tempo, vislumbram-se maiores possibilidades de esses profissionais 

conceberem a RD em seu cotidiano, tendo em vista o respeito às diversas condutas dentro da 

própria equipe. 

  As possibilidades de ampliação de ações de RD no cenário estudado tornam-se 

notáveis quando da aceitação e reconhecimento dos profissionais do serviço da possibilidade 

em terem na equipe de trabalho o agente redutor de danos. Embora tenha sido percebida uma 

discreta distinção entre ―técnicos‖ e ―redutores de danos‖ por alguns dos sujeitos, acreditamos 
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que a inclusão futura de um agente redutor de danos na equipe não trará problemas tendo em 

vista a experiência e maturidade dos profissionais que já atuam no CAPS ad. 

  Quanto às ações programáticas já realizadas que guardam relação com a 

proposta da RD, não foi possível visualizá-las em números expressivos. Mesmo assim, 

podem-se elencar algumas mudanças de atitudes que conspiram a favor dessa estratégia de 

cuidado. Dentre elas, podem-se citar a maior flexibilidade dada ao contrato e ao projeto 

terapêutico dos usuários permitindo que esses indivíduos possam ser atendidos de maneira 

mais integral, levando-se em consideração a dificuldade de acesso e de adesão desses usuários 

ao tratamento.  

A disponibilidade em orientar a população e divulgar o trabalho desenvolvido 

pelo CAPS ad à comunidade também pode ser considerada uma estratégia de RD tendo em 

vista a escassez de ações educativas regulares dessa natureza pela própria gestão local.  

  Dado as devidas considerações acerca do estudo, pode-se dizer que os sujeitos 

da presente pesquisa passam por um período de transição entre as velhas e persistentes 

posturas proibicionistas de combate às drogas, para outra em que a atenção psicossocial e a 

estratégia da RD são vislumbradas como recursos terapêuticos, políticos e sociais.  

  Os processos de trabalho e as posturas adotadas pelos profissionais do CAPS 

ad Norte nos últimos tempos demonstram que muitas de suas práticas e concepções foram 

modificadas em detrimento das novas necessidades que as demandas atendidas lhes 

trouxeram. Por consequência, a noção do cuidado de si descortina-se, ampliando e 

modificando a narrativa das doenças e dando um novo valor a sua experiência. É necessário 

que se perceba o papel desses novos agentes do cuidado, a sua contribuição social, a sua 

persistência em conviver com as adversidades inerentes à natureza desse trabalho e, 

principalmente, o potencial de cada um desses indivíduos. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59.072-970. Fone: 3215-3196 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa Para além do cuidado de si: 

sobre o saber-fazer dos profissionais de um CAPS ad do município de Natal-RN e a estratégia da 

Redução de Danos, que é coordenada pela Profª Drª Jacileide Guimarães. Sua participação é 

voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento 

sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Esta pesquisa procura analisar como os profissionais de um CAPS ad do município de 

Natal-RN concebem o saber-fazer da Estratégia de Redução de Danos em álcool e outras drogas. Para 

o seu alcance, pretende-se: 1) Verificar as possibilidades e limites da implantação da Política de 

Redução de Danos (PRD) no CAPS ad; 2) Relacionar oconhecimento dos profissionais envolvidos 

neste serviço quanto à Política de Redução de Danos e a sua implementação; 3) Enumerar as ações 

programáticas na referida instituição que tenham relação com a PRD. 

Você participará através de seus depoimentos e falas por meio de gravações premeditadas de 

narrativas pessoais, através da realização de um grupo focal. Todas as informações obtidas serão 

sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local 

seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e podem estar relacionados à 

dimensão psicológica, uma vez que o grupo será formado por uma equipe de trabalhadores que 

convivem diariamente em suas atividades laborais.  

Nesse sentido, existe a possibilidade de discordâncias e conflitos (de idéias, de valores, do 

próprio processo de trabalho) entre os participantes durante a exposição oral do grupo. Esses riscos 

serão minimizados através das seguintes providências: haverá permissão para o participante retirar-se 

do grupo no momento em que achar conveniente, sem causa-lo nenhum prejuízo; intervenções 

pontuais do facilitador do grupo e retomada das questões norteadoras da pesquisa, a fim de reduzir os 

referidos desconfortos. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: ampliação do conhecimento sobre 

a temática sugerida, tendo em vista que as discussões proporcionarão uma nova forma de pensar sobre 

as suas ações no ambiente de trabalho, assim como outras formas de abordagem aos usuários 

assistidos. Quanto à equipe, os benefícios serão da ordem de melhorar e refletir sobre os processos de 

trabalho já instituídos e despertar outras possibilidades de assistência aos usuários desse serviço. Do 
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ponto de vista social, o trabalho já realizado por esses profissionais terá um maior alcance externo ao 

serviço, uma vez que poderá fortalecer as políticas de saúde direcionadas aos usuários de álcool e 

outras drogas em nível local, contribuindo assim para uma maior visibilidade dos participantes da 

pesquisa e do serviço ofertado por eles. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, 

caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente à Profª Drª Jacileide Guimarães, no endereço Campus 

Universitário da UFRN, Escola de Enfermagem, Bairro: Lagoa Nova, Natal-RN, CEP. 59.078-970, ou 

pelo telefone (84) 3215-3668. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas no Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova.Caixa Postal 

1666, CEP 59072-970 Natal/RNou pelo telefone (84)215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em dela participar voluntariamente Para além do cuidado de si: sobre o 

saber-fazer dos profissionais de um CAPS ad do município de Natal-RN e a estratégia da 

Redução de Danos. 

_________________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

_________________________________________ 

ProfªDrªJacileide Guimarães 

Orientadora da pesquisa 

_________________________________________ 

Raimundo Valdocí de Melo Júnior 

Mestrando em Enfermagem pela PGEnf/UFRN 

 

ProfªDrªJacileide Guimarães 

End.: Campus Universitário da UFRN – Escola de Enfermagem de Natal 

Bairro: Lagoa Nova, Natal-RN CEP.: 59.078-970 

Telefone: (84) 3215-3668  e-mail: jaciguim@yahoo.com.br 

Comitê de Ética - UFRN 
 

Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN 

Telefone/Fax (84)215-3135 

http://www.etica.ufrn.br 
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APÊNDICE B - Termo De Autorização De Gravação De Áudio 

 

 
  
 
 

Eu................................................................................................................, venho, pelo 

presente, AUTORIZAR a gravação de áudio durante a realização de GRUPO FOCAL que 

será realizado como parte da coleta de dados da pesquisa: Para além do cuidado de si: sobre 

o saber-fazer dos profissionais de um CAPS ad do município de Natal-RN e a estratégia 

da Redução de Danos, que é coordenada pela Profª Drª Jacileide Guimarães. Minha 

participação é voluntária, o que significa que eu poderei desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso me traga nenhum prejuízo ou penalidade. Esta 

pesquisa procura analisar como os profissionais de um CAPS ad do município de Natal-RN 

concebem o saber-fazer da Estratégia de Redução de Danos em álcool e outras drogas. Para o 

seu alcance, pretende-se: 1) Verificar as possibilidades e limites da implantação da Política de 

Redução de Danos (PRD) no CAPS ad; 2) Relacionar o conhecimento dos profissionais 

envolvidos neste serviço quanto à Política de Redução de Danos e a sua implementação; 3) 

Enumerar as ações programáticas na referida instituição que tenham relação com a PRD.  

 

Por esta ser a expressão de minha vontade, DECLARO que autorizo o uso acima descrito e 

assino a presente AUTORIZAÇÃO em 02 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Natal, RN               de                                  de  2011. 

 

 

 

Participante da pesquisa: 

 

________________________________________ 

 

Pesquisador responsável:  

 

_________________________________________ 

ProfªDrªJacileide Guimarães 

 

Comitê de Ética - UFRN 
Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN 

Telefone/Fax (84)215-3135 
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ANEXO I – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP-UFRN) 
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ANEXO II – Carta De Anuência Da Instituição (SMS/NATAL-RN) 
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ANEXO III – Carta De Autorização Da Instituição (CAPS ad NORTE) 
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ANEXO IV – Texto utilizado durante realização do grupo focal (2º encontro) 

 

O‘HARE, Pat. Redução de Danos: alguns princípios e ação prática. In: MESQUITA, Fábio; 

BASTOS, Francisco Inácio (orgs.). Drogas e Aids: estratégias de redução de danos. 1ed. 

São Paulo: Hucitec, 1994. 

  

Há alguns anos, minha irmã mais velha brincava num balanço, no jardim, de 

modo pouco convencional. Em vez de se balançar para frente e para trás, como fazem as 

―boas crianças‖, ela se deitou sobre o balanço, apoiada sobre o estômago e com os pés no 

chão. Andava em pequenos círculos, torcendo as correntes do balanço o quanto podia. 

Levantava então seus pés do chão, fazendo com que as correntes do balanço se desdobrassem 

numa grande velocidade, o que fazia com que ela girasse sobre si mesma. Quando as 

correntes se desdobravam completamente, ela saltava do balanço e cambaleava inteiramente 

tonta pelo jardim. Ela então retornava ao balanço e reiniciava a brincadeira inúmeras vezes. 

No momento em que as correntes do balanço se desdobravam, a cabeça dela, 

que ela espichava para frente de modo a passar rente à grama e ver o chão ―rodar‖ bem de 

perto, passava a poucos centímetros dos pés de ferro do balanço. Em função da grande 

velocidade, um choque da cabeça com os pés do balanço poderia causar uma grave injúria. Eu 

poderia ter dito para ela parar de brincar, mas, obviamente, ela estava se divertindo muito com 

a brincadeira e gostando da sensação de ficar tonta (talvez próxima à de intoxicar-se?). Se eu 

dissesse para ela parar, ela o faria enquanto eu estivesse por perto, provavelmente 

recomeçando a brincadeira assim que eu me afastasse. Não havia maiores inconvenientes em 

ficar tonta, mas bater a cabeça nos pés do balanço poderia causar-lhe grande dano. Assim, eu 

preferi dizer-lhe para dobrar a cabeça de modo que, quando ela rodasse, a mantivesse a uma 

margem segura dos pés do balanço. Ela agora está mais velha e não tem mais nenhum 

interesse particular pela brincadeira... e jamais machucou a cabeça. Havia uma clara decisão a 

ser tomada ― proibição ou redução do dano, ou seja, proibir, o que não teria grande sucesso, 

em se tratando de uma atividade prazerosa, ou reconhecer o valor da atividade para ela, tentar 

reduzir os riscos daí decorrentes e, com isso, prevenir o dano. 

 

 

 

 

 

 

 


