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RESUMO 
 

 
O cuidado ofertado ao usuário de substâncias psicoativas é um desafio constante, 
implementado em vários dispositivos disponíveis na rede de saúde, em especial o 
Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas (CAPSad). Objetivo: 
compreender a percepção do usuário de álcool e outras drogas sobre o cuidado no 
CAPSad. A pesquisa baseou-se na abordagem do construcionismo social, adequado 
para conduzir o estudo, pois considera que as ações humanas são relatáveis e 
observáveis e que as falas e as experiências dos atores sociais fornecerão dados 
relevantes para o investigador. O instrumento utilizado foi a entrevista 
semiestruturada. Entrevistaram-se dez usuários do CAPSad de Ceilândia. A análise 
foi feita usando o mapa de associação de ideias. Os resultados: o cuidado está 
relacionado com a salvação, aprendizado, utilização de estratégias de 
enfrentamento, reorganização da vida cotidiana, comparação entre instituições e o 
trabalho como a materialização do cuidado e inserção social. Enfim, cabe notar que 
no exame das falas dos usuários se evidencia o papel central do CAPSad no 
processo do cuidado, na configuração e na reconfiguração das experiências dos 
mesmos no âmbito do serviço. 
. 
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ABSTRACT 

 
 

The meaning of care to users of psychosocial care center for alcohol and other 
drugs – CAPSad – Ceilândia – Distrito Federal 

 
The care offered to users of psychoactive substances is a constant challenge, 
implemented in various devices available on the network health, especially the 
Psychosocial Care Center for Alcohol and other Drugs (CAPSad). Objective: To 
understand the user's perception of alcohol and other drugs on the CAPSad care. 
The research was based on the social constructionist approach, suitable to conduct 
the study, considering that human actions are observable and reportable, and that 
the statements and experiences of social actors provide data relevant to the 
investigator. The instrument used was a semi-structured interview. We interviewed 
ten users of the CAPSad Ceilândia. The analysis was done using the map of 
association of ideas. Results: care is related to salvation, learning, use of coping 
strategies, reorganization of everyday life, comparing institutions and work as the 
embodiment of the care and social inclusion. Finally, it should be noted that in 
examining the statements of users highlights the central role of CAPSad in the care 
process, the configuration and reconfiguration of the experiences of those in the 
service. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em leitura constante sobre a temática drogas, muitos aspectos chamaram 

atenção. Entre eles o cuidado ofertado nas comunidades terapêuticas nos Centros 

de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (CAPSad) e Alcoólicos 

Anônimos. O interesse pelo tema estimulou para que se fizesse o curso de 

prevenção promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). 

Esses aspectos provocaram uma tempestade de questionamento ao redor do tema, 

sendo a emergente relacionada a como os usuários faziam referência a respeito do 

cuidado proporcionado especificamente no CAPSad?  

Pensando nesse contexto da assistência, parece óbvio que o atendimento 

para usuário de substâncias psicoativas é presente desde o século XIX regulado, 

basicamente, pelos controles sociais e jurídicos. Associar usuários de substâncias 

psicoativas à criminalidade e às práticas ditas antissociais, segundo uma visão 

tradicional, acabou por promover um modelo de atenção voltado para a exclusão e a 

separação do usuário do convívio social.  

Com advento da sociedade urbano industrial e da medicina científica, o 

Estado, conforme Trad (2010), firmou-se como instância máxima no controle das 

drogas e dos usuários, baseado no chamado “modelo proibicionista de drogas”. 

As drogas estavam associadas à questão jurídica e legal. A saúde aparecia 

apenas relacionada a pacientes classificados como toxicômano, internados em 

instituição psiquiátrica, na qual ficavam separados dos portadores de transtorno 

mental. A lógica de tratamento era a abstinência. Segundo Nery et al (2009), era 

uma abordagem, sobretudo, médico-psiquiátrica.  

Com a abertura política na década de 80 e com a redemocratização do país, 

emergiram novos discursos sobre as drogas e, de acordo com Trad (2010), surgiu a 

prevenção, apresentando uma nova perspectiva sobre as drogas e os usuários. Em 

função da relação histórica de repressão e posteriormente de prevenção, 

apresentam-se duas formas de caracterizar o usuário de drogas: usuário de drogas 

lícitas e ilícitas. 

O universo dos usuários de drogas lícitas e ilícitas é transpassado por dois 

movimentos socialmente controversos quanto à concepção do usuário em seu meio: 

o estigma social frente aos usuários de drogas ilícitas e a aceitação dos usuários de 

drogas lícitas. Sendo que o primeiro se concretiza como uma figura ameaçadora e o 
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segundo apenas como sendo um indivíduo que goza do lazer e da diversão ou 

tratamento de alguma patologia. 

Por concordância das recomendações da III Conferência Nacional de Saúde 

Mental, em 2002, o Ministério da Saúde construiu o Programa Nacional de Atenção 

Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas caracterizada por 

atendimento integral realizado principalmente no Centro de Atenção Psicossocial de 

Álcool e outras Drogas – CAPSad, tendo como premissa a intersetorialidade e 

redução de danos, traduzindo uma nova forma de cuidado. O CAPSad procura ativa 

e sistematicamente atender as necessidades dos usuários de forma integrada ao 

meio cultural e à comunidade em que estão inseridos, e de acordo com os princípios 

da Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 2005). 

A premissa do CAPSad é percebida na vida do usuário? Os usuários 

conseguem explicar como o cuidado se caracteriza na vida deles? Quais os 

recursos utilizados a partir do cuidado?  Instigada por essas questões, esta pesquisa 

propõe-se a responder os seguintes objetivos: compreender a percepção do usuário 

de álcool e outras drogas sobre o cuidado e, a partir disso, possibilita – verificar 

como os usuários descrevem o cuidado; conhecer como os usuários nomeiam os 

cuidados que lhe são ofertados; identificar os recursos que os usuários utilizam a 

partir da percepção do cuidado; e, finalmente, investigar como o cuidado tem se 

concretizado no cotidiano do usuário. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

1.1  O USO DE DROGAS NA HISTÓRIA 

 

  A cada cultura e novas dinâmicas sociais, surge uma nova droga. Sabe-se 

que o homem, ao longo do tempo, vem explorando essas substâncias impulsionado 

por diversas motivações: busca por abstração do mundo exterior, paz, excitação, 

humor e até mesmo a medicalização para cura de males. Sendo que nesse último 

aspecto, na contemporaneidade, o uso não é concebido como de caráter maléfico 

ou agressor a ordem social. Para compreender esses aspectos, faz-se necessário 

desenvolver todo o histórico do uso dessas substâncias na humanidade.  

 

1.1.1 Na idade antiga 

 

Os indícios da utilização de substâncias de origem animal e vegetal que 

causam algum tipo de alteração no funcionamento do sistema nervoso constam 

desde a pré-história. Sendo que as três principais de origem vegetal são: cânhamo, 

o arbusto da coca e a papoula do ópio. A papoula, que atualmente é utilizada na 

fabricação da heroína, originou-se na Europa e na Ásia menor; o cânhamo provém 

da China datando o início do seu cultivo em 4000 a.C.. Encontraram-se indícios da 

utilização do cânhamo em diversas localidades: na Assíria, IX a.C., sua utilização se 

dava por meio de incenso; na Índia era considerado que ele agilizava a mente. Já os 

budistas, em VII a.C., a utiliza como forma de tratamento para febre, tosse, 

disenteria e problemas relacionados à visão. Na Europa Ocidental, foram 

encontrados vestígios de cachimbos de VII. a.C., que indicavam a utilização de 

substâncias para a alteração da consciência (MACRAE, 2001). 

O sumério – que em português quer dizer “flor do prazer” – foi o nome dado à 

papoula na Mesopotâmia, em 3.500 a.C.. Na América, diferentes tipos de tabaco 

eram utilizados objetivando momentos de lazer e recreativos ou, ainda, para fins 

terapêuticos. Os cogumelos tinham fins visionários e eram utilizados para a 

realização de rituais religiosos de maneira análoga (MACRAE, 2001). 
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Na sociedade Inca, era presente o consumo de drogas e a regularidade do 

uso era determinada pelo líder religioso da comunidade. Para aliviar os esforços 

físico e mental relacionados ao trabalho, os povos Andinos tinham o hábito de 

mastigar folhas de coca, como ficou representado em suas esculturas. Existem 

ainda relatos sobre o uso de álcool, em especial na sociedade egípcia, na região da 

Ásia Menor e na Bíblia judaica (RIBEIRO, 2006). 

De acordo com Escohotado (1994 apud MACRAE, 2001), o emprego da 

bebida alcoólica como medicamento foi mencionado nas tábuas de escrituras na 

mesopotâmia em 2200 a.C.. Os medicamentos egípcios, que giravam em torno de 

800 substâncias, 15% destes possuíam em sua combinação cervejas ou vinhos. No 

antigo testamento, consta quanto à utilização do vinho em uma época que ainda não 

se conhecia a destilação. Acredita-se, portanto, que a bebida possuía grande 

potencial de alteração da consciência.  

 

1.1.2 Grécia e Roma 

As Civilizações gregas e romanas influenciaram de maneira direta a cultura 

ocidental, e as drogas estiveram presentes nessa herança. Na Grécia antiga, a ação 

das drogas era entendida de maneira relativa, dependendo de sua dosagem, 

entendendo-se que esta que diferenciava entre um efeito curativo e um 

envenenamento. 

Utilizava-se muito o ópio para tratar uma série de males e aqueles que 
temiam serem envenenados, como líderes políticos, consumiam grandes 
quantidades dessa substância em preparados chamados de "triacas". Neste 
caso o desenvolvimento de uma "tolerância" ao ópio era visto de maneira 
positiva como "tirando o veneno" e permitindo o consumo de doses cada 
vez maiores e, portanto, mais eficazes contra o envenenamento. O uso do 
ópio nunca foi percebido pelos gregos como degradante, ao contrario do 

vinho, visto com bastante reserva. (MACRAE, 2001,p.6 ).  
 

Logo essa substância assumiu um novo papel, não mais como parte 

ritualística, mas como mecanismos de cura, sendo ainda utilizada para fins lúdicos. 

De igual forma, na civilização romana, o uso do ópio foi inserido no comércio com 

venda regulada (AVELINO, 2010). Como a venda era regulada não existia a 

opressão, o consumo das substâncias psicoativas não possuía um valor negativo 

frente à sociedade, como explica Escohotado (2004, p.38): “O costume de tomar 

esta droga não se distingue de qualquer outro costume – como madrugar ou 
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tresnoitar, fazer muito ou pouco exercício, passar a maior parte do tempo dentro ou 

fora de casa”.   

Mas essa neutralidade logo entrou em colapso quando se deu início ao 

império do cristianismo e foi fixada noção de moral e direito. Com o poder adquirido, 

a nova religião perseguiu os praticantes de rituais, incluído suas farmacopeias. A 

extinção dessas substâncias utilizadas como medicamentos não se deu apenas por 

acreditar que sua utilização era uma atitude pagã, mas acreditando que o sofrimento 

não deveria ser aliviado, pois era uma forma de aproximação com Deus (MACRAE, 

2001). 

 

1.1.3 Da disseminação à atualidade 

 

No século X, o emprego de drogas para fins terapêuticos tornara-se sinônimo 

de heresia, e a busca de cura tinha que se limitar ao uso de recursos de eficácia 

puramente simbólica, tais como estranhas substâncias conhecidas como "pó de 

múmia" e "pó de chifre de unicórnio". Na mesma época, a medicina islâmica utilizava 

largamente o ópio, reservado aos mais velhos como euforizante, visto como 

recompensa aos problemas da velhice.  No mundo árabe, o café passou a ser usado 

como de grande utilidade para evitar o cansaço ao ler as sagradas escrituras. Logo, 

deu-se início à comercialização do café que era combinado com o Ópio (MACRAE, 

2001). 

Com a descoberta da América e com o contato com as culturas indígenas, a 

farmacopeia europeia foi ampliada, logo, o cacau, o mate e, especialmente, o tabaco 

foram introduzidos na Europa. Este último, apesar de sofrer fortes perseguições 

iniciais, teve seu uso difundido pela Europa e passou a ser um importante produto 

de exportação das colônias da América, África e Ásia (MACRAE, 2001). 

No século XVIII, o ópio tornou-se a principal mercadoria de exportação das 

potências europeias para o mercado chinês. Ao tentar impedir a entrada do produto 

no país, o governo chinês teve de enfrentar duas guerras com a Inglaterra, 

perdendo-as e sendo obrigado a pagar pesadas indenizações. No final do século 

XIX, a produção doméstica chinesa começou a abastecer 85% do mercado interno 

do ópio e investia na exportação para a Ásia. A Inglaterra, para prejudicar a china, 

resolve proibir o comércio da mercadoria de maneira repressora. No século XIX, 

devido ao momento de guerra que demandavam medicamentos para diminuir a dor, 
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houve o isolamento dos princípios das plantas produzindo, desse modo, os 

seguintes fármacos: morfina (1806), a codeína (1832), a atropina (1833), a cafeína 

(1841), a cocaína (1860), a heroína (1883), a mescalina (1896) e os barbitúricos 

(1903) (MACRAE, 2001). 

Nos Estados Unidos, o uso massivo dessas substâncias, com suas 

implicações para a saúde, economia e política, começou a ser concebido como 

questão de importância racial e social. Deu-se, então, início ao processo de 

estigmatização com movimentos e campanhas populares contra aqueles 

consumidores de ópio e bebidas alcoólicas que eram geralmente imigrantes 

chineses ou irlandeses (MACRAE, 2001). 

No início do século XX, o governo americano passa a discutir ideais 

proibicionistas. Inicia-se, nesse sentindo, uma série de reuniões internacionais para 

discutir e impor medidas de contenção da produção e comercialização de opiáceos e 

cocaína que levou à aprovação do Volstead Act (Lei Seca, 1914), vigorando entre 

1920 e 1932. Essa leia proibia ainda o consumo de bebidas alcoólicas (MACRAE, 

2001). 

Com a forte influência política, os Estados Unidos iniciaram as discussões 

externas. Enfatizavam as questões do controle de produção e do comércio 

internacional de diversas substâncias psicoativas, concentrando-se inicialmente nos 

opiáceos e cocaína e posteriormente incluíram-se outras de origem sintética. A 

questão, desde então, vem sendo tratada no âmbito dos interesses políticos e 

econômicos das diferentes nações envolvidas e, na prática, as considerações 

estritamente voltadas para questões de saúde nem sempre têm recebido a atenção 

que lhes é atribuída ao nível dos discursos oficiais. Desde então, vêm se discutindo 

essas questões legislativas apenas em âmbito político e jurídico com poucas 

referências à saúde.  

Devido a esse processo de imposição americana, atualmente, a política de 

combate às drogas, na maioria dos países, gira em torno da Convenção Única de 

Viena de 1961 e do Convênio Sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971:  

 

Estabelece as medidas de controle e fiscalização prevendo restrições 
especiais aos particularmente perigosos; disciplina o procedimento para a 
inclusão de novas substâncias que devam ser controladas; fixa a 
competência das Nações Unidas em matéria de fiscalização internacional 
de entorpecentes; dispõe sobre as medidas que devem ser adotadas no 
plano nacional para a efetiva ação contra o tráfico ilícito, prestando-se aos 
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Estados assistência recíproca em luta coordenada, providenciando que a 
cooperação internacional entre os serviços se faça de maneira rápida; 
(1961). Na Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas de 1971 traz 

disposições sobre controle preparação, uso e comércio de psicotrópicos [...] 
(UNITED NATIONS CONFERENCE, 1961, p32). 
 

. Macrae (2001) relatou que o uso dessas substâncias assume feições variadas 

ao longo dos anos em diferentes culturas, para que seja possível compreender a 

concepção contemporânea. O uso de determinada substancia, portanto, recebe sua 

conotação de acordo com as características na qual o indivíduo está inserido, a 

partir da relação contexto simbólico e ambiente. Logo o efeito fisiológico causado no 

individuo não se torna a priori o caráter determinante para o uso repetido da droga, 

mas, sim, o fato da experiência e do significado que o sujeito direciona ao uso, que 

está inteiramente envolvido no contexto ao qual o sujeito está submetido. 

Atualmente, inúmeros tipos de substâncias psicoativas vêm sendo utilizadas 

para diversas finalidades que se estendem desde o uso lúdico com fins prazerosos 

desencadeando estado de êxtase, como o uso místico, curativo e outros. A 

experimentação e o uso dessas substâncias crescem de forma consistente em todos 

os segmentos do País (BRASIL, 2011). Apesar disso, no mundo, o panorama 

continua estável, segundo os dados do Escritório das Nações Unidas contra Drogas 

e Crime (UNODC) apresentado no relatório mundial sobre drogas 2012. O alcance 

do uso global de drogas ilícitas permaneceu estável nos últimos cinco anos, 

incluindo 2010, estão entre 3.4 e 6.6 por cento da população adulta – pessoas com 

idade entre 15 e 64 anos –, ou seja, 300 milhões de pessoas. De qualquer forma, 10 

a 13 por cento dos usuários de drogas continuam sendo problemáticos no sentido de 

estar relacionado a algum tipo de transtorno e/ou dependência. 

Todos esses aspectos históricos foram de grande relevância para a 

formulação da atenção à saúde ofertada aos usuários, existindo uma construção 

social pautada imersa em paradigmas. 
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1.2 A ATENÇÃO AO USUÁRIO DE DROGAS NO BRASIL 

 

Antes de iniciar as considerações relativas à atenção ao usuário de drogas no 

Brasil, é importante traçar um histórico a partir de um panorama nacional, visando os 

normativos regulamentadores. O surgimento desses normativos e a atenção a esse 

usuário partiram basicamente de dois movimentos de democratização da saúde: a 

reforma sanitária e a reforma psiquiátrica, que só após sua concretização foi 

possível iniciar uma atenção voltada ao usuário de drogas que passou por muito 

tempo estigmatizado, sendo alvo de repressão e problemática social.    

 

1.2.1 Reforma sanitária  

 

Na segunda metade da década de 1970, deu-se início ao movimento de 

reforma sanitária visando à democratização da saúde. Deflagrou-se com a 

participação de intelectuais e profissionais da área de saúde e em seguida foi 

crescendo a participação da sociedade civil a qual passou a compreender que a 

saúde era um direito do cidadão. Os militantes eram movidos pela crítica de bases 

conceituais que questionavam a assistência médica voltada somente para a 

dimensão biológica e individualista – parte da ideia de que o processo de adoecer 

em sociedade não pode ser explicado exclusivamente na esfera biológica e 

ecológica, existem ainda os determinantes de cunho social e histórico (PAIM, 1997). 

Houve uma intensa formação de movimentos sociais e populares em 

associações, sindicatos e partidos que foram atores essenciais no processo de 

conquista da universalização da saúde pública. Esse processo necessitou não só de 

mudanças ideológicas e paradigmáticas, mas também estruturais (CARVALHO, 

2010). 

O movimento foi fortalecendo-se devido aos acontecimentos políticos da 

época que culminaram na formulação de fortes movimentos sociais e trabalhistas. 

Esses movimentos incluíam em sua pauta de reivindicações as mudanças no setor 

da saúde. No inicio da década de oitenta, criou-se o Programa Nacional de Serviços 

Básicos de Saúde (PREV-SAÚDE) – que não se concretizou –, logo seguido pelo 

plano do Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária (CONASP), 

em 1982, a partir do qual foram implementados a política de Ações Integradas de 

Saúde (AIS) e os Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS), em 
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1983. Estas fundamentaram uma estratégia importante para o processo de 

descentralização da saúde (CARVALHO, 2010). Arouca (1988 apud PAIM, 1997) 

considera que tais elementos não eram o objetivo central da reforma sanitária e não 

devem ser confundidos, portanto, como sendo a própria reforma sanitária, mas como 

marcos que contribuíram de forma positiva para a construção do SUS.  

 

“As Ações Integradas de Saúde (AIS) eram consideradas como estratégicas 
para a implantação da Reforma Sanitária, mas a sua defesa não deveria 
representar nenhum empecilho para seu início (da Reforma). Os Sistemas 
Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS) são considerados como 
um passo fundamental para a Reforma, assim como a criação de um 
Sistema Único de Saúde. Ambos, porém, não devem ser confundidos com a 
própria Reforma” (AROUCA,1988 apud PAIM, 1997, p.38). 

 

Apenas em março de 1986, na 8ª Conferência Nacional da Saúde, 

considerada um marco histórico, é consagrado os princípios preconizados pelo 

Movimento da Reforma Sanitária em uma conferência que contou com a 

participação de diversos setores organizados da sociedade.  A conferência deu 

origem a um relatório que serviu de base para a elaboração da constituição de 1988. 

Houve, a partir dele, o consenso de que para o setor da saúde não era suficiente 

apenas a reforma administrativa e financeira; mas, sim, toda a mudança jurídica 

vigente no momento. Inclui-se, também, a mudança do conceito de saúde 

(ANDRADE, 2000). 

Em uma definição mais abrangente, saúde:  

 

[...] a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, 
educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 
liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, 
antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção. 
As quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. (BRASIL, 
2005, p.6). 

 

Direcionados pela conferência, houve a criação das diretrizes do SUS na 

constituição de 1988, afirmando a saúde como direito e uma política pública no seu 

Art. 196 (1988, p.18): 

 

 “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
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A implementação, de fato, ocorreu na década de 90 com a promulgação da 

Lei Orgânica da Saúde (1990), que dispõe “sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências” (BRASIL, 1990, p.4). 

A saúde deixou de ter aquele conceito ligado apenas à ausência de doença e 

recebeu uma definição mais dinâmica abrangendo todas as outras determinantes, 

considerando aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais. 

 

 

1.2.2 Reforma psiquiátrica  

 

Logo após a eclosão da reforma sanitária e a mudança do conceito de saúde, 

visando, também, à modificação no formato da gestão, aconteceu, em paralelo, a 

Reforma Psiquiátrica no Brasil. 

 

“A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de 
atores, instituições e forças de diferentes origens, e que incide em territórios 
diversos, nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no 
mercado dos serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas 
associações de pessoas com transtornos mentais e de seus familiares, nos 
movimentos sociais, e nos territórios do imaginário social e da opinião 
pública. Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, 
saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das instituições, 
dos serviços e das relações interpessoais que o processo da Reforma 
Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios.” 
(BRASIL, 2005, p.6). 

  

Por meio da luta dos movimentos sociais e dos trabalhadores em saúde 

mental, surge, como vertente principal, a ideia de desinstitucionalização. Ideia essa 

que tem, como consequência, a desconstrução progressiva dos manicômios e dos 

paradigmas que sustentam. Apesar da intensa movimentação social, principalmente 

por parte dos trabalhadores de saúde mental e usuários a desconstrução ainda 

ocorre de maneira sutil. Sendo determinadas novas práticas de atenção à saúde 

mental, de forma integral e humanizada, garantindo o que havia sido preconizado no 

SUS: equidade, universalização, democratização e descentralização. 

Em 1987, acontece a I Conferência Nacional de Saúde Mental. O país vivia a 

total crise política onde os movimentos civis pela redemocratização estavam 

fortalecidos; a crise econômico-financeira na Previdência Social e a total 
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inadequação do sistema de saúde vigente acelerando a reforma e a implantação do 

Sistema Único de Saúde. Junto a este processo, a nova Constituição, em 1988, traz 

a característica essencial à Reforma Psiquiátrica Brasileira: o desafio de devolver a 

cidadania aos doentes mentais. Acresce a crítica ao modelo asilar e apresenta-se o 

modelo terapêutico a alguns princípios do SUS, influenciados por tendências 

mundiais, descentralização na gestão e assistência, ações integradas de saúde, 

universalização e equidade do acesso aos serviços de assistência aos doentes 

mentais (POLETTI, 2008). 

O conceito de desistitucionalização, segundo Gonçalves (2001), não se 

restringe apenas a substituição do modelo hospitalar/asilar por um aparato de 

cuidados externos, mas é um processo que se dá envolvendo questões de caráter 

técnico-administrativo-assistencial como, por exemplo, a aplicação de recursos na 

criação de serviços substitutivos, questões do campo jurídico-político e sociocultural. 

As práticas psiquiátricas, para tanto, devem centrar-se no individuo de forma global 

e não mais institucionalizado, mas de modo que esse possa ser compreendido como 

sujeito ativo no meio em que vive. 

Amarante (1995) abrange ainda mais a definição de desinstitucionalização:  

 

A desinstitucionalização é este processo, não apenas técnico, 
administrativo, jurídico, legislativo ou político; é, acima de tudo, um processo 
ético, de reconhecimento de uma prática que introduz novos sujeitos de 
direito e novos direitos para os sujeitos. De uma prática que reconhece, 
inclusive, o direito das pessoas mentalmente enfermas em terem um 
tratamento efetivo, em receberem um cuidado verdadeiro, uma terapêutica 
cidadã, não um cativeiro. Sendo uma questão de base ética,[..] 
(AMARANTE, 1995, p.491). 

 

A II Conferência Nacional de Saúde Mental, em 1992, foi de grande relevância 

para a afirmação e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Provoca as 

recomendações gerais sobre o modelo de atenção e propõe a institucionalização 

dos conceitos de território e de responsabilidade como forma de garantir o direito 

dos usuários à assistência como, também, à recusa ao tratamento. Nega de forma 

explícita, nesse sentido, o modelo hospitalocêntrico ainda vigente, bem como a 

obrigação do serviço em não abandonar o sujeito; mas, sim, garantir um 

acompanhamento longitudinal. Como já previsto em lei, no relatório final dessa 

conferência, é solicitado a concretização do atendimento municipalizado (POLLETI, 

2008). 
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Logo em seguida, o movimento ganha legitimidade a nível político com o 

projeto de lei de Paulo Delgado, dando maior visibilidade para a luta. Somente após 

12 anos de tramitação no Congresso Nacional, que a Lei Paulo Delgado é 

sancionada no país trazendo modificações importantes no texto normativo.  

 

Assim, a Lei Federal 10.216 redireciona a assistência em saúde mental, 
privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base 
comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com 
transtornos mentais, mas não institui mecanismos claros para a progressiva 
extinção dos manicômios. Ainda assim, a promulgação da lei 10.216 impõe 
novo impulso e novo ritmo para o processo de Reforma Psiquiátrica no 
Brasil. É no contexto da promulgação da lei 10.216 e da realização da III 
Conferência Nacional de Saúde Mental, que a política de saúde mental do 
governo federal, alinhada com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, passa 
a consolidar-se, ganhando maior sustentação e visibilidade (BRASIL, 2011, 
p.4). 

 

Logo após a sanção da Lei 10.216, ao final do ano de 2001, em Brasília, 

acontece a III Conferência Nacional de Saúde Mental. Dispositivo fundamental de 

participação e de controle social, o resultado do Relatório Final foi o consenso em 

torno das propostas da Reforma Psiquiátrica que foram pactuados – de modo 

democrático – os princípios, diretrizes e estratégias para a mudança da atenção em 

saúde mental no Brasil. Consolidou-se, assim, a Reforma Psiquiátrica como política 

de governo, garantindo a reorientação do modelo assistencial pautada na concepção 

de saúde compreendida como processo e não como ausência de doença, na 

perspectiva de produção de qualidade de vida, enfatizando ações integrais e 

promocionais de saúde (BRASIL, 2005).  

A Lei 10.216/2001 (BRASIL, 2001) não cita, em nenhum momento, os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) – dispositivo estratégico da saúde mental 

no país e que surgiu a partir da década de 1980. No artigo 4º, a referida lei afirma 

que a “internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se 

mostrarem insuficientes”, sendo que “O tratamento visará, como finalidade 

permanente, a reinserção social do paciente em seu meio”. A internação, em 

nenhum momento, é vetada. Apenas foram definidas as suas restrições, que 

fundamentalmente indicam a base teórica orientadora do modelo do adotado nos 

centro de atenção Psicossocial. 

Em 1987, na cidade de São Paulo, houve o surgimento do primeiro CAPS no 

Brasil e o início de um processo de intervenção, em 1989, da Secretaria Municipal 

de Saúde de Santos (SP), pois, nesse período, ainda não havia verba destinada a 
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esse tipo de ação. Somente em 1992, com a Portaria GM 224/92, firmou-se o 

formato do modelo psicossocial realizado pelos CAPS no Brasil. Essa portaria 

definiu como diretriz que os serviços deveriam ser baseados nos princípios de 

universalidade, hierarquização, regionalização e integralidade das ações.  

Comprovada a efetivação do CAPS e a diminuição no número de internações 

psiquiátricas baseando-se no modelo de reabilitação psicossocial que, segundo 

Saraceno (1999), 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”. Compreende que é possível ampliar a participação dos 

antes desabilitados e formar um espaço de troca de recursos e afeto. E frente a essa 

dinâmica seja possível criar um efeito de fato “habilitador”. Emergindo uma atenção 

ao usuário com um tratamento mais humano; passando por momentos de escuta e 

um acolhimento, abandonando, dessa forma, o conceito biomédico, Saraceno (1999) 

pontua ainda a distinção entre a casa e o morar e, nesse sentido, mostra a diferença 

entre estar – anonimato no espaço em relação ao individuo que contem o poder de 

decisão – e habitar – uma divisão de propriedade e efetiva com os outros no espaço 

onde vive. O autor afirma, ainda, que “o manicômio é o lugar por excelência onde é 

negado o habitar e afirmado o estar” e a reabilitação deve apossar-se do conceito de 

casa e do habitar, onde o sujeito exerce sua autonomia e reafirma como cidadão. 

Segundo a Portaria nº 336 do Ministério da Saúde, em fevereiro de 2002, 

apresentou-se o novo direcionamento do modelo assistencial adotando o CAPS 

como um dos dispositivo principais que têm como prioridade o atendimento de 

pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial.  O 

CAPS deve trabalhar com a ideia de projeto terapêutico singular, respeitando-se 

diferenças regionais, contribuições técnicas dos integrantes de sua equipe, 

iniciativas locais de familiares e usuários, e articulações intersetoriais que 

potencializem suas ações. 

Segundo dados do Ministério da Saúde (2012), a rede conta hoje com 1.771 

CAPS, que estão implementados em todos os estados. Essa quantidade de CAPS é 

quase quatro vezes maior que em 2002, quando o país contava com 424 Centros, 

todos contemplam 21,77 milhões de atendimentos ambulatoriais em saúde mental.  
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1.2.3 A construção da atenção à saúde voltada aos usuários de substâncias 

psicoativas. 

 

A terapêutica destinada aos dependentes de drogas não nasceu no campo da 

Saúde Pública. Foi, primeiramente, por meio de normativos propostos no âmbito da 

justiça penal. A base legislativa deste processo criminalizava as várias condutas 

associadas à produção, ao comércio e ao uso de drogas e eram destinadas às 

pessoas que cometiam o ato ilícito de se drogar. Essas medidas estavam mais 

comprometidas com o estabelecimento da repressão e do controle do uso de drogas 

no País, devido o seu impacto social e repressão histórica, e tiveram a contribuição 

da Psiquiatria para sua legitimação. Baseavam na compreensão do usuário de 

drogas como criminoso e/ou doente (FIORE, 2005).  

 

Embora a segurança pública e a saúde sejam orientadas por racionalidades 
nem sempre coincidentes, algumas práticas que emergiram no processo de 
controle e na repressão ao uso de drogas da segurança pública foram 
importantes para a criação de condições que favoreceram o surgimento da 
política pública de saúde para usuários de álcool e outras drogas no Brasil 
no ano de 2003 (MACHADO, 2006, p.34). 

 

O atendimento e assistência pública destinada aos usuários eram realizados 

quase exclusivamente nos hospitais psiquiátricos, até década dos anos de 1980.  A 

partir de 1987, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

(CEBRID) passou a realizar vários estudos no Departamento de Psicobiologia da 

Universidade Federal de São Paulo sobre álcool – a droga mais consumida no país 

– e que acarretavam os maiores problemas decorrentes do uso indevido. Os 

resultados apontaram um índice elevado de abuso entre a população. As 

investigações, no período de 1987 a 1993, a cerca do tratamento, mostraram que o 

álcool é responsável por 90% das internações por dependência e psicoses causadas 

por uso abusivo da droga, revelando que a maioria que utilizou esse tipo de 

intervenção estava na faixa etária entre 31 e 45 anos, predominantemente do sexo 

masculino (MORAES, 2008). 

No início do século XX, frente a esses dados e a inércia do governo sobre o 

alcoolismo, as sociedades de caráter privado tomaram iniciativa que se 

encarregaram de promover a educação anti-alcoólica e as primeiras medidas 
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assistenciais para alcoolistas, marcadas por concepções moralistas e higienistas. 

Criaram-se, com isso, locais destinados a tratamento a esse tipo de vício, como: 

Liga Antialcoólica de São Paulo; Liga Paulista de Profilaxia Moral e Sanitária; Liga 

Brasileira de Higiene Mental e União Brasileira Pró-Temperança (MUSUMESCI, 

1994). 

O Decreto nº 85110 de 02 de setembro de 1980 instituiu como órgão central o 

Conselho Federal de Entorpecentes CONFEN. Esse Conselho tinha como principais 

funções:  

Art 4º [...] “propor a política nacional de entorpecentes, elaborar 
planos, exercer orientação normativa, coordenação geral, supervisão, 
controle e fiscalização das atividades relacionadas com o tráfico e uso de 
entorpecentes e substâncias que determinem dependência física ou 
psíquica [...]” (BRASIL,1992). 

 

  
A princípio, o CONFEN abordou apenas questões relativas às drogas ilícitas 

e, em meados da década de 80, passou a abordar, também, questões relacionadas 

às drogas lícitas. Foi um órgão de caráter normativo dos diferentes temas e do 

planejamento governamental associado à questão das drogas. Sua formação 

contava com a participação de representantes dos vários Ministérios – Saúde, 

Justiça, Educação e Cultura, Previdência e Assistência Social, Fazenda e Relações 

Exteriores; de um Departamento da Polícia Federal e de um da Vigilância Sanitária; 

de um jurista escolhido e encarregado pelo Ministério da Justiça e de um médico 

psiquiatra designado pelo Ministério da Justiça, indicado pela Associação Médica 

Brasileira (MACHADO, 2006). 

Em 1911, o Brasil aderiu à Convenção de Haia se comprometendo ao 

combate ao uso do ópio e da cocaína, estabelecendo, assim, o primeiro tratado 

internacional que propôs controle sobre a venda de ópio, morfina, heroína e cocaína.  

O Brasil aderiu, ainda, a outras reuniões internacionais organizadas pela a 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1961, 1971 e 1988, que deram origem 

às convenções internacionais que reafirmaram a necessidade de adoção de 

medidas de repressão à oferta e ao consumo de drogas (GOIS, 2009).  

Somente em 1996, foi publicado o documento “Programa de Ação Nacional 

Antidrogas”, que propôs a intensificação das ações públicas na área de drogas não 

só nos aspectos relacionados à repressão, mas também se falou em reinserção e 

recuperação de usuários. Segundo o documento, as ações seriam harmônicas em 

todas as áreas: prevenção, repressão, recuperação e reinserção social (BRASIL, 
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1996).  Esse programa foi um avanço para as discussões políticas, apesar de ter 

sido executado apenas no âmbito da repressão ignorando o texto publicado. 

A disseminação do vírus HIV entre os usuários de drogas injetáveis no Brasil 

se manifestou de forma crescente levando a uma preocupação com esse público. A 

partir de então novas formas de pensar o campo do tratamento começaram a ser 

articuladas, foram apresentadas as seguintes propostas: estabelecimento de 

critérios e normas para o funcionamento de instituições de tratamento; substituição 

do modelo assistencial de saúde mental por serviços específicos de atenção às 

dependências químicas (aspectos discutidos no momento em que se deflagrou a 

reforma psiquiátrica) apoio técnico e financeiro às entidades filantrópicas e a 

promoção de capacitação de recursos humanos (MACHADO, 2006). 

Em 1998, extinguiram-se o Conselho Federal de Entorpecentes e a Secretaria 

Nacional de Entorpecentes, por meio da Medida Provisória nº 1669 de 19/06/1998, e 

criaram-se o Conselho Nacional Antidrogas (CONAD) e a Secretaria Nacional 

Antidrogas (SENAD). Pelo Decreto nº 2362 de 19/06/1998, substituído 

posteriormente pelo Decreto nº 3696 de 21/12/2000, constituiu-se o Sistema 

Nacional Antidrogas (SISNAD). O CONAD e a Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (SENAD) foram criados em um novo espaço institucional, não mais no 

Ministério da Justiça, mas no então Gabinete Militar da Presidência da República, 

atualmente denominado Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República (MACHADO, 2006). 

As políticas relacionadas ao uso de drogas são de responsabilidade do 

SENAD, que, atualmente, coordena o nível estratégico de atividades de restrição da 

oferta de substâncias que causem dependência física ou psíquica; de redução de 

demanda, entendida como prevenção ao uso indevido e de aspectos da 

recuperação (MORAES, 2008). 

Sensibilizados pelos dados da Organização Mundial da Saúde (2001), 

indicando que o alcoolismo figurava entre os dez principais problemas de saúde 

pública no mundo, sendo a quarta doença mais incapacitante, é promulgado o 

Decreto Presidencial n. 4.345 de 26 de agosto, que institui a Política Nacional 

Antidrogas – PNAD (2002), que mais tarde veio tornar-se a Política Nacional sobre 

Drogas (PNAD), o qual estabelecia como objetivos a “Implantação e implementação 

de uma rede de assistência integrada, pública e privada, intersetorial, para pessoas 

com transtornos decorrentes do consumo de substâncias psicoativas”. 
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Foi reconhecido o atraso da responsabilidade do SUS com os sujeitos que 

fazem o uso indevido de álcool e outras drogas. A abordagem dos problemas de 

saúde na área de álcool e outras drogas é proposta em duas políticas: na Política 

Nacional Antidrogas (PNAD), da SENAD, homologada em 2001 e na Política do 

Ministério da Saúde de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e outras Drogas, 

estabelecida em 2003. Há, na PNAD, um capítulo sobre Tratamento, Recuperação e 

Reinserção Social, que foi elaborado sem considerar os princípios e diretrizes do 

SUS – a política de saúde do Brasil. As duas políticas têm também objetivos 

diferentes, que evidenciam seus diferentes pressupostos. A PNAD objetiva “atingir o 

ideal de construção de uma sociedade livre do uso de drogas ilícitas e do uso 

indevido de drogas lícitas” (BRASIL, 2001); a Política do Ministério da Saúde 

objetiva “reduzir o nível de problemas relacionados ao consumo de álcool e outras 

drogas que são vivenciados por uma sociedade” (BRASIL, 2003). A partir desses 

normativos, somente em 2006 que são revogados as leis: Lei n. 6.368/76, que 

“Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de 

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá 

outras providências”, revogada pela Lei nº 11.343, de 2006; Lei n.10.409/2002, que 

“Dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à 

produção, ao uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que 

causem dependência física ou psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, 

e dá outras providências.”, revogada pela Lei nº 11.343, de 2006. Passando, desse 

modo, a reconhecer as diferenças entre o usuário dependente e o traficante de 

drogas ilícitas, sendo tratados agora de maneira diferenciada, tornando ilegítima a 

punição com perda de liberdade ao usuário/dependente. 

A partir da Portaria GM/816 de 30 de abril de 2002, regulamenta-se a 

implementação dos centros de atenção psicossocial álcool e drogas CAPSad, com 

ênfase na reabilitação e reinserção social dos usuários de álcool e outras drogas e 

na criação “de uma rede de assistência centrada na atenção comunitária associada 

à rede de serviços de saúde e sociais”. O Ministério da Saúde também instituiu, no 

âmbito do SUS, o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos 

Usuários de Álcool e Outras Drogas, integrada ao meio cultural e adequada aos 

princípios da Reforma Psiquiátrica (MORAES, 2008, p. 121). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#art75
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Em 2006, o Presidente Luiz Inácio da Silva sancionou a nova legislação 
brasileira sobre drogas que foi atualizada pelo Congresso Nacional, 
tornando-se a Lei n° 11.343/06, em que institui o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre drogas (SISNAD), com o propósito de articular, 
integrar e coordenar as ações de prevenção, tratamento e reinserção social 
de usuários de drogas. E essa lei mais uma vez traz a distinção entre 
usuários/dependentes de drogas e traficantes. Apesar de seguir como crime 
o porte de drogas, os usuários e dependentes, porém, não estarão mais 
sujeitos às penas restritivas de liberdade; mas, sim, submetidos a medidas 
sócioeducativas, enquanto para os traficantes há o endurecimento das 

penas com o aumento do tempo de prisão.  

 

Outro ponto importante é a política de redução de danos, baseada em 

modelos internacionais, têm se disseminado intervenções orientadas para a 

minimização dos danos à saúde, sociais e econômicos relacionados ao consumo de 

álcool e outras drogas sem necessariamente coibi-lo, pois se entende que o uso de 

substâncias psicoativas sempre esteve presente na história da humanidade e isso 

dificulta o processo de abolição. A idealização de uma sociedade livre de drogas 

perde por completo o seu sentido. A política de redução de danos, baseado nisso, 

traça estratégias para reduzir os danos a ele relacionados, tanto para os usuários 

quanto para a coletividade (MORAES, 2008). 

Edward Macrae pontua algumas considerações a cerca da redução de danos:  

 

Entendemos que o bom senso dita que, a redução dos danos, concebidos 
de forma ampla incluindo aspectos sociais, culturais, político-econômicos e 
sanitários, deva ser o objetivo principal a ser atingido por uma política sobre 
drogas. São exemplos de ações redutoras de danos a troca de seringas 
para evitar o compartilhamento de seringas e assim o contágio de alguma 
doença por transmissão sanguínea, a substituição de uma droga mais 
prejudicial por uma menos, a redução da frequência do consumo de drogas 
e assim reduzir os danos que ela pode causar (MACRAE, 2003, p.371).  

 

A literatura apresenta que as intervenções devem fundamentar-se em 

aspectos biológicos, psíquicos e sociais, seja qual for o modelo de atenção que 

oriente as ações em saúde, sendo capaz de responder às particularidades do 

indivíduo, do grupo, do tipo de droga e do ambiente sociofamiliar, considerando o 

indivíduo de modo biopsicossocial. Todas as formulações instituídas devem atender 

aos os princípios de universalidade, equidade e integralidade. 
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1.3 O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

 

Buscando alcançar a ampliação de uma rede de atenção de base comunitária 

e territorial requeridos durante o movimento da reforma psiquiatra nas práticas de 

saúde, defesa da saúde coletiva, equidade na oferta dos serviços, e protagonismo 

do usuário na utilização desses serviços (BRASIL, 2005). Foram implementados os 

Centros de atenção psicossocial Álcool e outras Drogas, para funcionar como 

ferramenta na efetivação das normas citadas anteriormente, especificamente para 

atender pessoas que fazem uso prejudicial de álcool. 

A Portaria GM / 336 de 19 de fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002) define 

normas e diretrizes para a organização de serviços que prestam assistência em 

saúde mental, como “Centros de Atenção Psicossocial – CAPS” incluídos aqui os 

CAPS voltados para o atendimento aos usuários de álcool e drogas – os CAPSad. 

Já a Portaria SAS / 189 de 20 de março de 2002 (BRASIL, 2002) regulamenta a 

Portaria GM / 336, criando no âmbito do SUS os “serviços de atenção psicossocial 

para o desenvolvimento de atividades em saúde mental para pacientes com 

transtornos decorrentes do uso prejudicial e/ou dependência de álcool e outras 

drogas”. 

O Ministério da Saúde conceitua o CAPSad como: 

 

Os CAPSad, é especializado no atendimento de pessoas que fazem uso 
prejudicial de álcool e outras drogas, são equipamentos previstos para 
cidades com mais de 200.000 habitantes, ou cidades que, necessitem deste 
serviço para dar resposta efetiva às demandas de saúde mental (BRASIL, 
2005,p.30). 

 

Estes dispositivos devem disponibilizar serviço diariamente, sendo capazes 

de oferecer atendimento nas modalidades intensiva, semi intensiva e não intensiva, 

permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de 

evolução contínua, atualizado sempre que possível/necessário. Possibilitam 

intervenções precoces, limitando o estigma associado ao tratamento. 

(BRASIL,2004). Além da avaliação individual e o acolhimento é utilizado como base 

para identificar e diferenciar o uso de substancias psicoativas os manuais de 

diagnósticos de doenças como o Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV) e 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10 ) quanto os critérios disfuncionais, 

assim considerados por desorganizarem o cotidiano do indivíduo, gerando 
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consequências sociais da relação do individuo com o seu meio.(LARANJEIRA, 

2007). 

Segunda a política do Ministério da Saúde (2004ª) para a atenção integral a 

usuários de álcool e outras drogas, na rede composta por 42 CAPSad, a  estimativa 

máxima de pacientes em atendimento regular é de 95.760 (Portaria SAS 189 de 20 

de março de 2002), a um custo anual aproximado de R$ 13.443.277,68 para um 

número máximo de 942.480 atendimentos possíveis. Quando comparado as 

internações,  o custo decorrente das internações referentes a 2002, os CAPSad 

possibilitam dez vezes mais atendimentos a um custo cinco vezes menor e com 

maior qualidade de atenção (BRASIL, 2004). 

A política traça ainda alguns objetivos do tratamento a ser oferecido por esse 

dispositivo (BRASIL, 2004, p.35):  

 

1. Prestar atendimento diário aos usuários dos serviços, dentro da lógica de 

redução de danos; 
2. Gerenciar os casos, oferecendo cuidados personalizados; 
3. Oferecer atendimento nas modalidades intensiva, semi-intensiva e não-
intensiva, garantindo que os usuários de álcool e outras drogas recebam 
atenção e acolhimento; 
4. Oferecer condições para o repouso e desintoxicação ambulatorial de 
usuários que necessitem de tais cuidados; 
5. Oferecer cuidados aos familiares dos usuários dos serviços. 
 

Entre as estratégias recomendadas pelo Ministério da Saúde aos CAPSad, 

com a função de direcionar suas ações, podem-se citar a Redução de Danos, as 

Ações de Atenção Integral, a Rede de Saúde Comunitária e a Intersetorialidade 

(VELHO, 2010).  

O programa de Redução de Danos está baseado na concepção da 

impossibilidade de uma sociedade sem drogas, na constatação da impotência de 

uma política exclusivamente repressora – “guerra às drogas” – além da 

contrariedade aos princípios éticos e direitos civis, na medida em que fere a 

liberdade de utilização do corpo e da mente (VELHO, 2010).  

A lógica da redução de danos contempla um conjunto de medidas de saúde 

que buscam minimizar as consequências do uso e dependência de substâncias 

psicoativas, bem como diminuir o risco de infecção por hepatites e HIV. O uso 

dessas medidas permite que sejam elaborados projetos terapêuticos mais flexíveis e 

de menor exigência, consequentemente adequados às necessidades de cada 
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usuário dos serviços. Essa abordagem reconhece o usuário em sua singularidade e 

possibilita melhor vínculo com o profissional, favorecendo o processo de tratamento. 

As ações de atenção integral devem ser planejadas dentro do território 

específico, considerando os subsistemas sociais e suas vulnerabilidades, sendo 

necessária a interlocução de uma rede que atenda a complexidade do contexto, 

visando os componentes da atenção básica; da rede de suporte social (associações 

de ajuda mútua e entidades da sociedade civil); da rede de serviços disponibilizados 

pelo SUS, componente da atenção nos CAPSad, ambulatórios e outras unidades 

extra-hospitalares especializadas; e da atenção hospitalar de referência (BRASIL, 

2004b). Essa estratégia visa reordenar a atenção integral ao usuário; promover a 

intersetorialidade entre as áreas da saúde, da justiça, da educação, da assistência 

social e de desenvolvimento; e facilitar a capilaridade entre os serviços e a 

reinserção social dos usuários, objetivo final do tratamento (VELHO, 2010). 

A Rede de Saúde Comunitária é constituída por serviços que compõem a 

atenção integral em saúde, que são fundamentais para a assistência ao tratamento 

a usuários de álcool e outras drogas. Entre esses, incluem-se as unidades básicas 

de saúde e suas equipes de saúde da família, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 

leitos de psiquiatria disponíveis em hospitais gerais, serviços de saúde mental do 

município, Programa de Redução de Danos, Serviço de Internação Domiciliar, 

SAMU, Assistência Social em Saúde (BRASIL, 2004b). Segundo a Política Integral a 

Usuários de Álcool e outras Drogas, a complexidade que envolve a questão do uso 

de drogas torna-se necessária à inter-relação entre diversos serviços da 

comunidade, visando possibilitar um melhor planejamento das ações a serem 

desenvolvidas, tanto individual quanto coletivamente e inclui áreas do judiciário, 

educação, assistência social, cultura, esporte e movimentos sociais diversos 

(VELHO, 2010). 

O CAPSad, portanto, propõe novas formas de produzir vida para as pessoas 

que sofrem com o consumo de álcool e outras drogas (BRASIL, 2003). A política 

visa, também, o fortalecimento da rede de assistência aos usuários com ênfase na 

reabilitação e reinserção social caracterizado no cuidado integral. 
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1.4 O CUIDADO INTEGRAL 

 

O processo saúde-doença pode ser compreendido como um fenômeno que 

transita na dimensão coletiva, pois a saúde do sujeito é diretamente influenciada 

tanto pelo contexto no qual está inserido quanto por aspectos singulares onde o 

sofrimento e o adoecimento são experiências individuais e subjetivas (LACERDA, 

2004). 

 

Assim faz-se necessário uma compreensão ampliada do processo de 
adoecimento e sofrimento para além do campo biológico e da patogênese. 
Isso implica que os profissionais de saúde, na sua prática clinica cotidiana, 
levem em consideração a maneira como cada sujeito ficou afetado em sua 
existência e os sentidos e significados que as situações representam na 
vida de cada um (Lacerda, 2004, p.91). 

 

O cuidado é entendido como uma dimensão da integralidade. A partir desse 

fenômeno, o profissional de saúde deve modelar as práticas de saúde não se 

restringindo apenas às competências e tarefas técnicas (AYRES, 2001). 

Define-se a Integralidade, de acordo com a Constituição Federal (BRASIL, 

1988), como: “Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais”. Apesar da definição sucinta, esse conceito 

abrange ações de promoção da saúde, de prevenção dos fatores de risco, de 

assistência aos danos e de reabilitação. É, portanto, uma ação longitudinal – de 

caráter continuo, visando à abordagem do individuo nos níveis de atenção básica, 

média ou alta complexidade.  

A partir desse ponto, pode caracterizar-se o que seria o cuidado integral. 

Cecílio (2001) descreve que a integralidade do cuidado só pode ser obtida em rede. 

A integralidade seria a atenção articulada caracterizada no cuidado com práticas 

intersetoriais que possam atender as demandas reais do indivíduo, ou seja, 

complementar e dialética, entre a máxima integralidade no cuidado de cada 

profissional, de cada equipe, da rede de serviços de saúde e de outros. Uma não 

sendo possível sem a outra. Trata-se do cuidado individual, em qualquer serviço de 

saúde, não importando sua “complexidade”, sempre atento à possibilidade e à 

potencialidade de agregação de outros saberes disponíveis na equipe e de outras 

práticas disponíveis em outros serviços de saúde ou redes comunitárias. Caberia 

dizer que o profissional de saúde não se deve limitar a questões burocráticas 
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trabalhando apenas como um indivíduo na rede de referência e contrarreferência, 

mas contemplar o indivíduo em sua totalidade com vista a todas as possibilidades de 

cuidado.  Boff (1999 p.33) define esse cuidado como: 

 

“O que se opõe ao descuidado e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais do 
que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de 
atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro”.  
 

Cuidar é, antes de tudo, encontrar-se com o outro, encontrar-se com uma 

história, com uma trajetória, com sonhos, desejos, crenças e descrenças, valores, 

saberes e expectativas. Reconhecer o outro como sujeito é uma imposição àqueles 

que desejam exercer sua profissão na assistência à saúde. Esse olhar 

fenomenológico aponta o cuidado de forma global no que tange todas as variáveis 

que estão envolvidas no processo saúde-doença. Segundo Ayres (2004, p.73), 

“Cuidado é a designação de uma atenção à saúde imediatamente interessada no 

sentido existencial da experiência do adoecimento, físico ou mental, e, por 

conseguinte, também das práticas de promoção proteção e recuperação da saúde”.  

Para atingir essas práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde, o 

cuidado permeia dispositivos formais de saúde, mas também aspectos familiares, 

comunitários e sociais. Para os profissionais da Terapia Ocupacional, os dispositivos 

formais e informais, assim como a família, fazem parte do universo do cuidado. O 

profissional não é apenas um instrumento de intervenção para eliminar sintomas, 

mas deve contribuir para que a vida comunitária se concretize e ser um facilitador 

para que as existências individuais sejam mais interessantes, criando possibilidades 

transformadoras e conduzindo para intersubjetividade do sujeito (RIBEIRO, 2008). 

Partindo do pressuposto de que o cuidado possui uma característica singular 

e própria no atendimento ao usuário de drogas, fica evidente a necessidade de o 

profissional compreender suas particularidades, ou seja, saber mais sobre o que ela 

pensa e sente. O estudo tem como proposta compreender o significado do cuidado 

sob o olhar do usuário. Isso nos levaria consequentemente a maior compreensão 

das necessidades emocionais e sociais, auxiliando o relacionamento e o diálogo 

entre eles e os profissionais. 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

2.1 ABORDAGEM E TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de uma modalidade de pesquisa qualitativa, que procurou escutar os 

participantes para contemplar aspectos da subjetividade que emergem nas falas dos 

usuários e nas ações humanas. Segundo Minayo (1996, p. 205) 

[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis [...]. 

 

A base metodológica utilizada foi o construcionismo social que, segundo 

Spink e Frezza (2004b), é baseado em três eixos fundamentais: tipificação, 

institucionalização e socialização que juntos explicam como se dá o processo de 

produção de sentido na vida cotidiana. Não adotando nenhum conceito prévio como 

verdade absoluta, pois essa teoria delineia que os conceitos que utilizamos para 

descrever e explicar são construções humanas – produto de nossas convenções e 

peculiaridades. Entende-se, portanto, que o ser humano é um “produto social” 

imerso numa dinâmica de conservação e ruptura que moldam a realidade e 

possibilitam a ressignificação e a transformação social. Constituem-se, assim, 

práticas discursivas como a principal ferramenta para entender essa rede de 

significados individuais (SPINK, 2004a). “A Análise do Discurso permite uma relação 

mais próxima com a linguagem, uma vez que o discurso é a prática da linguagem e 

concebida como a intermediação entre o homem e a realidade social.” (ROSA, 

2006). 

A abordagem do construcionismo social foi escolhida como o método mais 

adequado para conduzir o estudo, pois entende-se, assim, que as ações humanas 

são relatáveis e observáveis e que as falas e as experiências dos atores sociais 

fornecerão dados relevantes para que o investigador, por meio dos encontros e 

conversas, amplie o acesso à produção de sentidos e à construção do mundo 

sociocultural desses sujeitos (SPINK, 2000; COULON, 1995). 

 

A significação da linguagem advém das formas por meio das quais funciona 
no interior de determinados padrões de relacionamentos, isto é, as palavras 
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ganham significados a partir de seu uso social, das maneiras pelas quais 
são empregadas nos relacionamentos. A linguagem não possui apenas um 
papel reprodutivo, nem é simplesmente um reflexo da realidade, mas sim 
exerce uma função criativa ou de (re)interpretação da realidade 
(TRAVERSO-YÉPEZ, 2001, p.49-56). 

 

A pesquisa é fruto do projeto de conclusão do curso de Terapia Ocupacional 

da Universidade de Brasília (UNB) realizada na Comunidade de Ceilândia do Distrito 

Federal com os usuários assistido no Centro de atenção psicossocial de álcool e 

outras drogas – CAPSad.   

O estudo, devido envolver seres humanos, submeteu-se ao comitê de ética 

da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) do Distrito 

Federal e foi aprovado com número de protocolo 600/11. 

.  

2.2 O CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O cenário da pesquisa foi o CAPSad – localizado em Ceilândia – Distrito 

Federal (DF). Ceilândia é uma região administrativa do Distrito Federal localizada a 

26 km de Brasília. Surgiu em 1971 a partir da Campanha de Erradicação de 

Invasões (CEI), que tinha como objetivo retirar os moradores do local onde seria 

instaurada o centro da capital federal e transferi-los para uma região periférica, 

aconteceu em 27 de março de 1971 pelo governo local. Hoje a cidade conta com 

uma área de 230,30 km² e aproximadamente 400.000 habitantes, sendo a maior 

região administrativa do DF. 

A rede de saúde de Ceilândia conta com 12 centros de saúde. Os centros de 

saúde contam ainda com atendimento em ações básicas com: sala de pré-consulta 

do adulto, da mulher e da criança; teste do pezinho; sala de injeções e curativos; 

sala de imunização; nebulização; coleta de exames laboratoriais; dispensação de 

medicamentos; equipe de saúde da família; um hospital geral; um ambulatório de 

especialidades e um CAPSad. 

Inaugurado em 2009, o CAPSad fica localizado em um anexo do Hospital 

Geral. A equipe é composta por: técnicos em enfermagem, terapeutas ocupacionais, 

psicólogos, médico psiquiatra, enfermeiros e estagiários. Sua estrutura física conta 

com quatro salas, um auditório compartilhado com os profissionais do hospital e uma 

tenda próximo ao estacionamento, onde são realizadas atividades ao ar livre, como 

teatro e música. Apesar do numero reduzido de salas os profissionais procuram 
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seguir as normas de funcionamento do CAPSad.  Eles realizam as seguintes 

atividades: acolhimentos, reuniões de equipe, atendimento individual, consultas com 

psiquiatra, visita domiciliar e atualmente estão em curso trinta e dois grupos com 

número variado de participantes. 

 

2.3 SUJEITOS E INSTRUMENTO 

O procedimento de recrutamento e seleção foi realizado com a colaboração 

dos profissionais do CAPSad. O estudo contemplou dez usuários do CAPSad. O 

critério de inclusão abrangia que o indivíduo, de ambos os sexos, possuísse idade 

superior a 18 anos, que estivesse sob os cuidados do CAPSad a mais de um ano e 

que aceitasse participar da pesquisa de forma voluntária.  

O instrumento utilizado foi a entrevista como prática discursiva entendendo-a 

como ação ou interação. Segundo Pinheiro (2004), a interação que se dá em um 

contexto, numa relação constantemente negociada.  

Realizaram-se dez entrevistas aberta, devido ao interesse em produzir repertório 

subjetivo, visando abordar a percepção do sujeito o que inclui suas experiências, 

vivências e representações, de aproximadamente 50 minutos cada. 

 
Ao abordar a entrevista inicial como prática discursiva estamos, antes de 
mais nada, entendendo-a como ação, ou melhor dizendo, como interação. 
Esta interação se dá em um certo contexto, numa relação constantemente 
negociada. Numa conversa, o locutor posiciona-se e posiciona o outro, ou 
seja, quando falamos, selecionamos o tom, as figuras, os trechos de 
histórias, os personagens que correspondem ao posicionamento assumido 
diante do outro que é posicionado por ele (SPINK, 2004c, p.17). 

Antes da realização da entrevista, o entrevistado foi informado quanto à 

natureza da pesquisa e aos seus objetivos e condições éticas. Apresentou-se o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, após a assinatura do mesmo, 

iniciou-se a gravação em áudio, como autorizado pelo participante, para posterior 

transcrição. Foi garantido o anonimato dos participantes por meio da utilização da 

abreviatura “E” de entrevistado, seguida por numerais arábicos, em ordem 

crescente, conforme explicitado: E1, E2, E3, E4 e E5. 

 

 



35 
 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Após a transcrição literal da entrevista, os dados foram analisados  mediante 

a árvore de associação das ideias que tem por objetivo sistematizar o processo de 

análise discursiva em busca dos aspectos da construção da linguística e dos 

repertórios utilizados conforme Spink e Lima (2000), é um recurso para produzir 

sentido e compreender determinas passagens das entrevistas. 

A técnica do mapa de associações de ideias envolveu os seguintes passos: 

 

Utilizou-se um processador de dados – Microsoft Office Word – e digitou-se 
toda a entrevista; construiu-se uma tabela com números de colunas 
correspondentes às categorias utilizadas; e usaram-se as funções cortar e 
colar para transferir o conteúdo do texto para as colunas, respeitando-se a 
sequência do diálogo (Spink, Lima, 2004, p.107-8). 

 

Obteve-se, como resultado, um efeito escada, ou seja, o discurso das 

entrevistadas foi gravado, posteriormente transcrito, e, depois, transportado em sua 

totalidade para mapas de associação de ideias, respeitando a ordem da fala original. 

Foi utilizado um roteiro que foi dividido em colunas temáticas de associação de 

ideias. A entrevista dividiu-se em blocos de três colunas. Cada coluna incorporou 

uma pergunta: como nomeia o cuidado, como o descreve e como o explica. A 

primeira coluna – como nomeia o cuidado – serviu de referência para a introdução 

dos blocos subsequentes e associativos. A segunda coluna – como descreve o 

cuidado – foi colocada as respostas efetuadas a partir da primeira coluna. E a 

terceira coluna – como explica o cuidado –, mais densa, englobou todas as 

explicações do conteúdo das associações e constituiu uma forma de análise, 

permitindo compreender o processo da dialogia da pesquisa. Neste ponto temos por 

foco a discussão dos principais aspectos levantados pelos usuários, sobretudo no 

que concerne às vivências.  

 

 

3. TECENDO SENTIDOS A PARTIR DAS ENTREVISTAS. 

 

Ao relacionar as narrativas com a produção de sentidos estamos salientando 

que o sujeito e a ação se constituem mutuamente e se caracterizam por meio da 

unidade de semântica. A semântica é o estudo do significado, isto é a ciência das 
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significações, com os problemas suscitados sobre o significado, conforme Rabelo e 

Alves (1999), é a unidade de significação a partir do qual os usuários descrevem, 

explicam e nomeiam o cuidado. Segundo Shotter (1993), damos sentido para tudo 

que fazemos, dentro de uma realidade, intralinguística, socialmente negociada e 

construída. O existir humano é permeado por um mundo de sentidos múltiplos na 

realidade e, para Pinheiros(2000), uma realidade polissêmica e discursiva 

inseparável da pessoa que é vivenciada e possibilita a atribuição de significados. 

Essa abordagem, por conseguinte, permite que se identifiquem os significados 

direcionados a experiência do cuidado recebido no CAPSad. 

 

4. ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES SOBRE O CUIDADO OFERTADO NO CAPSAD 

 

4.1 COMO OS USUÁRIOS NOMEIAM O CUIDADO: 

 

4.1.1 Dimensão Salvadora como produção de saúde 

 

Para os usuários de álcool e outras drogas, a dor, o sofrimento e a angústia 

são intensos e os mesmos buscam algo que possa recompor e reestruturar sua 

existência. O CAPSad aparece como uma dimensão salvadora  fruto  da busca por 

um bem estar físico, psíquico e social. A experiência no CAPSad passa a ser olhada 

com profundidade. O serviço é relacionado com o sagrado que deixa no indivíduo 

uma marca de impregnação tão profunda que, segundo Gomes (1995), tende a 

projetar-se no campo do comportamento e fazer com que o mesmo associe a algo 

transcendental que tem o poder de marcar a sua vida e fazê-lo renascer, reviver e 

ter novas perspectivas.  

 

   “Se eu não tivesse vindo pro CAPS, eu tava morto.” E1 

 

“Quando eu pensei que não tinha mais jeito pra mim, apareceu o CAPS na minha 

vida.” E8 

 

“Isso aqui foi a Salvação.” E10 
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A vivência no CAPSad,  nomeada como dimensão salvadora, tem um  sentido 

subjetivo para o grupo. Sentido subjetivo, como explica Rey (2002), é a unidade 

inseparável do simbólico e do emocional que aparece no processo da atividade 

humana, ou seja, é toda ação envolvida na vida presente do indivíduo, sendo 

sensível a múltiplos desdobramentos no curso dessas ações. Observam-se as 

ações na fala dos usuários. 

 

 

 “Tranquilo, mais seguro. Às vezes, quando a gente tá assim  com vontade de beber 

corro pro CAPS.” E1 

 

“Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O CAPS, pra mim, foi o que 

resolveu meus problemas. Através do CAPS mudou tudo na minha vida que antes 

era descontrolada.” E9 

 

“Depois que eu entrei aqui, eu consegui minhas coisas de volta.” E10 

 

A ênfase na configuração subjetiva, como recurso de conhecimento de como 

os usuários reagem a produção do cuidado ofertadas pelo CAPSad, facilita enxergar 

suas produções subjetivas nas condições de vida para gerenciar as situações 

decorrente do uso abusivo das drogas. 

 

4.1.2 O cuidado como confiança e aprendizado  

 

O cuidado foi construído com base nos discursos dos usuários e mostra a 

ideia de que o vínculo e a confiança estão intermediados pelo processo 

comunicativo imbricado nas relações interpessoais entre usuário e profissionais do 

CAPSad. Para os usuários, o cuidar-ensinar requer a aproximação entre os 

profissionais para que ambos se conheçam e desenvolvam entre si confiança e 

vínculo. Os usuários classificam o cuidado como confiança que se estabelece a 

partir do acolhimento, no qual são recebidos e se percebem como corresponsável 

pelo seu próprio tratamento de forma a protagonizá-lo, bem como acreditam ser um 

aprendizado. 
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“E, também, mais respeito, mais confiança na gente, só que eu tenho recaída de vez 

em quando.” E1 

 

“Diferente das clínicas para usuários de drogas, aqui eles falam sobre tudo. E você 

decide o que vai fazer.” E2 

 

“Já tem um vínculo de amizade.” E8 
 
 
“É um aprendizado diário.” E4 
 
 
“Eu aprendi muito. Agora, eu quero ajudar os outros, as pessoas que necessitem de 
cuidado.” E7 
 
 
“Eu aprendi muito com a história das outras pessoas.” E8 
 

Os aspectos de confiança e de aprendizado só se dão por estarem 

diretamente ligados ao processo de vínculo e de escuta que são realizados 

inicialmente. Coimbra (2005) afirma que todo lugar onde ocorre esse encontro que 

visa o processo de escuta das necessidades, da troca de informações, do 

conhecimento mútuo dos direitos e deveres determina um processo de decisão 

importante para o tratamento. 

 

4.2 DESCRIÇÃO DO CUIDADO 

 

4.2.1 Reorganização da vida 

 

Os usuários em seus discursos descrevem o cuidado como um instrumento 

que intervém na vida. Para os usuários, pensar o cuidado passa pela reorganização 

da vida cotidiana e, segundo Vaitsman (1992), a reorganização, não se expressa só 

pelo trabalho, mas também pelo lazer, novas oportunidades, informação, ou seja, a 

recriação da vida sobre novas bases. 

 

“Eu cheguei a perder minha casa, falei pra psicóloga isso e eles conseguiram um 

local pra eu ficar.” E8 
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“E quando você tem um dom pra alguma coisa, eles correm atrás de curso pra você 

aprender e fazer. Tudo pra ajudar a gente.” E8 

 

“Eles fizeram um horário pra mim também, falando tudo que eu fazia na hora que 

acordava até a hora de dormir pra eu seguir. Eu fiz um curso de informática.” E9 

 

“Organizou minha vida toda, por isso que eu venho pra cá todo dia.” E2 

 

“Aqui também eles me ajudaram a encontrar outra coisa, porque eu moro em casa 

de caridade das igrejas ou em casa de reabilitação, e antes eu morava na rua.” E2 

 

É interessante como no discurso dos usuários aparece uma nova imagem, 

crescendo, aspirando e assumindo suas mudanças e enfrentando as dificuldades de 

vida com a colaboração do CAPSad.   

 

4.2.2 Comparação entre o CAPSad e outras instituições  

 

A descrição do cuidado comparado a outras instituições está sempre presente 

no discurso dos usuários. Comparação do CAPSad com as comunidades 

terapêuticas (CT’s) e as clínicas. Conforme os usuários, nas CT’s, a abstinência é 

meta única do tratamento. Isso é comumente pensada como fracasso terapêutico. 

Outro aspecto de comparação são os Alcoólicos Anônimos (AA), que eles 

consideram uma organização que se pauta apenas em informações sobre a 

dependência. A comparação de serviços é originaria dos equipamentos que estão 

disponíveis na rede para atenção dos usuários de substâncias psicoativas. 

 

 “No AA, a gente só fica contando como foi o dia, se sentiu vontade de beber. Aqui 

não! Aqui a gente pode falar sobre tudo e ainda recebe apoio.” E5 

 

“Eu fiquei internado. Internado em Goiânia, em Anápolis, em clínica. E aí eu peguei 

que, na clínica, a diferença da clínica pro CAPS, você fica preso. Fica sem beber ali, 

se alimentando direitinho, mas quando solta pra rua, aí você esbanja, sabe? 

Desconta o que você ficou sem beber de uma vez só. E aqui no CAPS não. Você 

tem horário de vim e ir pra casa.” E1 
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“Quem bebe também precisa de carinho, não precisa ser internado. Quem quer 

consegue [..] ali não é lugar para se tratar e, sim, pra piorar. Eu fiquei foi ruim 

quando saí de lá [...] Porque lá você é um ninguém, e o uso de drogas é uma 

doença que deve ser tratada igual aos outros.” E7 

 
A comparação remete às vivências que experimentaram em outras 

instituições. Aspectos relacionados tanto com a experiência de internação, quanto 

com a exclusão social em suas próprias comunidades como consequência dos 

paradigmas construído historicamente a respeito de indivíduos que fazem uso 

abusivo de drogas. 

 

4.3 RECURSOS E CONCRETIZAÇÃO DO CUIDADO NA PERCEPÇÃO DO 

USUÁRIO 

 

4.3.1 Estratégias de enfrentamento  

 

Os recursos utilizados são as estratégias de enfrentamento para o manejo de 

abuso de substâncias psicoativas, que envolvem o fortalecimento da capacidade 

individual no enfrentamento das frustrações do cotidiano. Os recursos citados são 

orientados para que os usuários desenvolvam habilidades para lidar com situações 

de risco e enfrentá-las. 

 

“Não passo perto dos locais que eu costumava encontrar aquele pessoal que vivia 

igual eu.” E4 

 

“Na verdade, eu to aprendendo a viver sem álcool, dirigir, dar aula, conversar e, até 

mesmo, a sair.” E4 

 

“Eu ficava muitos dias sem comer, agora minha saúde tá melhor.” E2 

 

“Parei de andar com o pessoal que bebe.” E10 

 

“Antes eu não segurava em serviço nenhum, agora tô fichado vai fazer um ano.” E5 
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Nos discursos, os usuários relatam como desenvolvem habilidades para 

reduzirem os riscos de recaída e, segundo Williams; Meyer; Pechansky (2007), o 

enfrentamento caracteriza-se por combinar o treinamento de habilidades 

comportamentais e as mudanças no estilo de vida. O enfrentamento é um dispositivo 

que faz parte da cesta de serviço do CAPSad. 

 

 

4.3.2 Trabalho: materialização do cuidado e inserção social 

 

Como fruto do cuidado ofertado, os usuários compreendem que o trabalho é 

um recurso importante para o gerenciamento do uso de drogas e reinserção social, 

pois os tornam indivíduos socialmente valorizados.  

 

“Em primeiro lugar, melhorou a saúde. Em segundo, o trabalho. E em terceiro, os 

trocados que a gente ganha.” E10 

 

“Hoje eu tenho minha carteira de motorista e de trabalho. Meus filhos me respeitam. 

Porque antes eu bebia no meio da rua, eu era bêbado de rua mesmo.” E7 

 

“Agora eu trabalho, acordo cedo, vou vender meus pães de queijo. Me dou bem com 

minha esposa.” E6 

 

“Hoje eu levo a vida diferente. Faço tudo sozinha. Ah! Agora eu trabalho, vendo 

doces na rua. Eu compro paçoca, balinha e vendo no ônibus ou no sinal. É muito 

bom.” E9 

 

O trabalho é rico de sentido individual e social. De acordo com Tolfo e Piccinni 

(2007), é um meio de produção da vida de cada um ao prover subsistência, ao criar 

sentidos existenciais ou ao contribuir na estruturação da identidade e da 

subjetividade. Podemos dizer que é uma relação de dupla transformação entre o 

homem e o fazer, gerador de significado. 
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5. DISCUSSÃO  

 

No primeiro momento, os usuários nomeiam o cuidado como um fator 

primordial que determina a divisão de suas vidas em duas etapas. Ou seja, um 

ponto de partida, um recomeço, uma ocasião na qual os usuários denominam de 

salvação, que propicia uma nova chance, e o estabelecimento de uma relação 

sendo atribuído CAPS um valor de tabua de salvação para sua transformação. Esse 

posicionamento nos remete a prerrogativa do trabalho vivo. Costa (2001) acentua 

que a efetivação do trabalho vivo em ato, na saúde, exprime-se como processo de 

produção de uma relação intermediada pelo encontro entre os usuários e os 

profissionais de saúde, e vice-versa. Nesse encontro é que são expressos os 

componentes vitais, que transpõem os saberes tecnológicos estruturados, aí 

incluídos o acolhimento e o vínculo conforme é nomeado pelos usuários. 

A confiança e o aprendizado são um processo sequencial do vínculo a que 

vêm garantir a adesão aos ensinamentos e às experiências positivas. Isso colabora 

para um papel mais autônomo do usuário – o individuo é convidado a 

responsabilizar-se pelo seu tratamento. Segundo Moura e Santos (2011), essa 

corresponsabilização é sustentada nas relações de escuta que acontece diariamente 

no acolhimento. A confiança sinalizada pelos entrevistados tem caráter de mão 

dupla, ou seja, apresenta-se direcionada do usuário para o CAPSad, bem como do 

CAPSad para com o usuário, de forma compartilhada sendo que o profissional não é 

o detentor do saber, mas um facilitador do processo. Essa confiança está associada 

ao vínculo formado entre profissionais e usuários, pois estes reconhecem seu papel. 

Ayres (2004) afirma que a confiança e a responsabilização findam no aprendizado 

construído individualmente ou coletivamente, que possibilita que essa experiência 

seja aplicada no mundo exterior. Esse modo de deixar aparecer o outro na 

responsabilização faz com que os protagonistas possam estar livres e reconhecer 

limites e possibilidades de cada um dos envolvidos  

O aprendizado aparece para nomear os dispositivos ofertados pelo local, de 

forma que o usuário sente-se preparado para aplicar o que lhe foi dado não só em 

ações individuais, mas também em atos que repercutem o cuidado ao outro.   

Ao descrever o cuidado, são apontados aspectos relacionados à 

reorganização da vida no que diz respeito à moradia, à rotina e à formação que  

ganham sentido devido à falta estabelecida pelo usuário. A organização permite que 
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o indivíduo module compassadamente seu cotidiano deixando de ser coadjuvante e 

passando a tomar a posição de protagonista, aspirando novas conquistas.  

A comparação entre instituições foi outro aspecto sinalizado. Historicamente o 

atendimento do usuário de drogas era pautada na justiça, nas comunidades 

terapêuticas e nos hospitais psiquiátricos. Isso torna inevitável a comparação com a 

atenção à saúde disponível hoje no CAPSad, que  intervém na lógica da reabilitação 

psicossocial. O usuário, portanto, se vê cada vez mais envolvido no processo de 

reinserção/reintegração social. O reconhecimento desse processo, por parte dos 

usuários, torna-se possível pelo fato de terem vivido experiências em outros tipos de 

abordagens que preconizavam basicamente a abstinência como meta. Existe, ainda, 

a comparação específica com os hospitais que mantinham como principal estratégia 

a internação em um setor exclusivo para usuários de drogas visando à abstinência, 

ficando o indivíduo desprovido de sua subjetividade. O caráter de imposição 

concede ao sujeito um posicionamento externo ao seu tratamento. Isso contradiz 

com a política de saúde hoje, onde a responsabilização se torna primordial para o 

sucesso do tratamento. Segundo Duarte (2004), essa comparação acontece, pois, 

para os usuários, o CAPSad é um diferencial.  

Outro aspecto citado são os recursos utilizados no cotidiano. Primeiramente, 

aparece a estratégia de enfrentamento como principal forma de cuidado aplicada. 

Após a reformulação do cotidiano, o usuário procura apropriar-se de formas para 

utilizar as estratégias de enfrentamento para promover novas experiências que não 

sejam dirigidas a uso de drogas.  No CAPSad, existe um grupo que trabalha com 

estratégias de enfrentamento. Saraceno (1999), ao falar de estratégia, supõe-se que 

o ator é capaz de avaliar e de escolher novas formas de existência diante do 

panorama do uso das drogas o que pressupõe a existência de relações de interação 

interdependente, nas quais os sujeitos estão implicados para alterar o 

comportamento dos outros com seus próprios movimentos. Para Marlatt (1999), 

essas intervenções servem para evitar recaídas e elas se dão em dois níveis: 

intervenções específicas e as intervenções globais. As intervenções chamadas de 

específicas estão baseadas na identificação de situações de alto risco para o uso de 

substâncias de cada indivíduo e no desenvolvimento de estratégias para lidar com 

as consequências geradas pelas estratégias. As intervenções globais, por sua vez, 

focam o desenvolvimento de comportamentos positivos e saudáveis para substituir 

aqueles associados com o abuso de substâncias (MARLATT, 1999). Essas 
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estratégias dentro do CAPs acontecem de forma que não há o reforço incondicional 

da abstinência, mas se dá por meio de um processo de aprendizagem. O usuário 

sinaliza que aprendeu estratégias cognitivas, atividades substitutivas para lidar com 

as situações que o coloca em risco. 

No segundo momento, o cuidado concretiza-se na forma de trabalho. Os 

sujeitos acentuam o trabalho como último nível de aquisição do cuidado, onde o 

CAPSad aparece como auxiliar no percurso para o alcance do trabalho, mas 

reconhecem o seu mérito particular.  O trabalho não aparece apenas como uma 

questão ocupadora para facilitar a mudança de rota, mas como algo favorável à sua 

inserção e à sua valorização pessoal, pois a empregabilidade na sociedade possui 

valor determinante para identificação de papéis e status social. Em estudos 

realizados anteriormente, constatou-se que, devido aos percursos vivenciados por 

dependentes durante suas vidas, há uma priorização para o uso das substâncias em 

detrimento de outras atividades cotidianas, provocando uma diminuição significativa 

no repertório de trocas e intercâmbio social. Existe, desse modo, a necessidade de 

promover percursos de inclusão em circuitos de trocas materiais e afetivas como 

estratégia de cuidado. Na participação em circuitos de trocas, os sujeitos podem 

exercer outros papéis e outras identidades (MARQUES, 2011). O trabalho e o fato 

de produzir algo e gerar renda, portanto, elevam o sujeito de status social, mudando 

seu cenário no nível individual, e  levam os usuários a sentirem-se mais confiantes 

em si e no tratamento realizado, pois existem a autoestima e autonomia elevada, 

quanto ao nível comunitário, que visualiza o cuidado de maneira concreta de 

(re)aquisição de direitos, de construção de cidadania e de aumento da 

contratualidade nas ações cotidianas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As narrativas apresentadas sob a perspectiva dos usuários dos CAPSad 

evidenciam como os mesmos respondem ao cuidado que é de fundamental 

importância para a avaliação do serviço. Os repertórios do usuário do CAPSad 

organizaram-se ao redor de temas base, revelando formas únicas de cuidado 

estabelecido. Os temas põem à mostra cadeias semânticas que remetem o sentido 

do cuidado. O cuidado com significado de vínculo e de aprendizado, descritos como 

a construção e o posicionamento bem delimitados de reciprocidade do serviço, as 

quais enraízam o indivíduo em uma situação mais valorizada. 

O presente trabalho aponta para uma clínica, em que as diversas ofertas 

terapêuticas do CAPSad se articulam entre si como produção de saber e recursos 

de mudanças nos indivíduos. Isso representa alternativas que abrem possibilidades 

a possíveis mudanças, e construção de caminho de vida que possa gerar opções 

mais saudáveis diante das situações que emergem e que lhes afetam devido ao uso 

de substâncias psicoativas. 

Na pesquisa os repertórios ressaltam o papel do profissional no desenrolar do 

problema: seu envolvimento e interferência são pronunciados. O cuidado é 

retomado, aprofundado e dialogado nos relatos que se produzem sobre a atenção 

no CAPSad abrindo novas dimensões e sentidos. 

A composição de unidades de significação expressa e configura um 

significado do que é vivido no serviço. Essa apreensão se dá mediante um jogo 

entre o usuário e o profissional que a narrativa instaura. Ao contar como descreve, 

nomeia e fala dos CAPSad, o indivíduo assume uma posição diante do cuidado 

ofertado. Uma posição de resgate de opção do saudável. 

Enfim, cabe notar que no exame das falas dos usuários se evidencia o papel 

central do CAPSad no processo do cuidado, na configuração e na reconfiguração 

das experiências dos usuários no âmbito do serviço na qual estão sendo atendidos. 

Colocando à mostra o trabalho de explicar a situação de lidar com dependência 

química e de ajustá-la a um modelo estabelecido para o seu cotidiano. Pode-se 

dizer, portanto, que os discursos do indivíduo constituem uma tomada de posição 

diante de uma experiência vivida sustentada nas relações com o CAPSad, os outros 

e consigo mesmo. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 
 

Prezado Voluntário, 

 

 O Senhor (a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa 

intitulado O significado do cuidado para os usuários do Centro de Atenção 

Psicossocial de Álcool e outras Drogas – CAPS ad- Ceilândia – Distrito federal 

desenvolvido por Thiara Dias Café Alves orientada por Josenaide Engracia dos 

Santos. 

O objetivo deste estudo será Compreender a percepção do usuário de álcool e 

outras drogas sobre o cuidado ofertado no Caps Ad e a repercussão do cuidado no 

seu cotidiano. 

Para realizar este estudo será aplicada uma entrevista semiestruturada que 

será gravada e logo depois de transcrita. A coleta desses dados não apresenta 

riscos aos voluntários e não oferece nenhum desconforto aos indivíduos.   

Os benefícios ao se realizar esta pesquisa estão relacionados ao conhecimento 

das formas de cuidado ofertadas ao usuário de droga além de estimular discussão 

nessa área.  

O senhor (a) pode se recusar a responder questões que lhe tragam 

constrangimentos e que o mesmo pode desistir de participar da pesquisa sem riscos 

de ser penalizado no programa ou na instituição local de estudo (no caso de 

pacientes/beneficiários) ou no âmbito da profissão (para os profissionais e/ou 

gestores. 

Serão fornecidas informações e esclarecimentos quanto ao desenvolvimento 

da pesquisa antes e durante o curso da mesma, caso seja necessário. Os dados 

ficarão sob responsabilidade da autora da pesquisa e armazenados em banco 

de dados, sendo garantida a privacidade e confidencialidade dos voluntários 

envolvidos.  

Assim sendo, declaro que recebi de forma clara e objetiva todas as 

explicações pertinentes ao projeto e que todos os dados a meu respeito serão 

confidenciais e poderão ser utilizados para fins acadêmicos. Compreendo que 

neste estudo, os procedimentos de coleta dos dados que serão feitos, não 

incluem métodos invasivos e que fui informado que posso me retirar do 
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estudo a qualquer momento sem nenhuma restrição. E autorizo ainda a 

utilização de imagem e voz para fins acadêmicos. Maiores informações pelo 

telefone (61)85264863 

Declaro que estou ciente das informações contidas no presente termo, e 

concordo com a minha participação nessa pesquisa. 

 

Nome: _________________________________________________________ 

 

RG: ______________________ 

 

Assinatura do voluntário: __________________________________________ 

 

 

Assinatura do responsável (RESPONSÁVEL): 

__________________________________________________________ 

 

 

Brasília, ____ de _____________de 20___. 

 

 

Documento baseado na resolução 196/1996 do Conselho Nacional da Saúde, 

do Ministério da Saúde, publicado no Diário Oficial 201, 16/96. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

ANEXO A -  Parecer do comitê de ética 
 

 


