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INTRODUÇÃO 

 

 

O movimento da Reforma Psiquiátrica se iniciou concomitantemente com a Reforma 

Sanitária Brasileira
 
na década de 1980. A Reforma Psiquiátrica foi um movimento que ganhou 

força em vários lugares do mundo e teve como objetivo a desinstitucionalização da loucura. O 

tratamento, então, não é mais feito apenas com a internação do “louco”, mas também com o 

respeito ao usuário e com uma atenção psicossocial positiva que promove o desenvolvimento 

comportamental (mental e físico) do indivíduo dentro da "sociedade" (FARIA, 2011). 

 Basaglia foi o ator principal na Reforma Psiquiátrica na Itália e no mundo. Como 

precursor, iniciou a desinstitucionalização dos hospitais manicomiais nas cidades de Trieste e 

Gonzia. Para tal feito, criou uma rede de atenção elaborando novas estratégias para o cuidado, 

como a rede territorial de atendimento que prestava serviços aos cidadãos com qualquer tipo 

de doença psíquica. 

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica teve início em 1978, através de movimentos sociais, 

dos quais o mais evidente e atuante foi o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM) que organizou um congresso, em 1987, em Bauru, São Paulo, cujo tema era “Por 

uma Sociedade sem Manicômios”. Foi uma iniciativa social dos próprios trabalhadores de 

hospitais e clínicas de saúde mental que não aceitavam a forma de tratamento utilizada, 

denominada higienização social. 

O texto da Lei 10.216, 06 de abril de 2001, conhecida como a “Lei Paulo Delgado”, 

foi o marco legal da Reforma Psiquiátrica e confirmou, de forma histórica, as diretrizes 

básicas que constituem o campo da atenção à saúde mental no Brasil. Essa lei garante aos 

usuários dos serviços de saúde mental que sofrem com transtornos decorrentes do consumo de 

álcool e outras drogas a universalidade de acesso e direito à assistência, bem como valoriza a 

descentralização do modelo de atendimento, quando determina a estruturação de serviços 

mais próximos do convívio social de seus usuários, configurando redes assistenciais mais 

atentas às desigualdades existentes e ajustando de forma justa e democrática as suas ações às 

necessidades da população. 

Esse estudo somente foi realizado após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), conforme o 
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parecer número 574.805/2013, tendo como local de pesquisa um Centro de Atenção 

Psicossocial para Usuários de Álcool e/ou Outras Drogas (CAPS ad) da Região 

Administrativa (RA) de Ceilândia do Distrito Federal (DF), maior RA do DF com cerca de 

400 mil habitantes. Enquanto pesquisa em Saúde Coletiva, contou com a perspectiva das 

Ciências Sociais, no sentido de mapear a percepção social dos usuários e dos profissionais 

acerca do serviço e do que seriam “as drogas”, em sua pluralidade semântica. Tratou-se, 

portanto, de uma pesquisa qualitativa, com entrevistas semiestruturadas com profissionais e 

usuários, tendo por pano de fundo a legislação e os programas de saúde orientados ao campo 

da saúde mental de usuários de drogas.  

A Saúde Coletiva tem um caráter histórico e social do processo saúde-doença no 

Brasil pela trajetória da própria Saúde Publica no país. Na década de setenta se começou 

estruturar a medicina preventiva, depois, na década seguinte, a medicina social até chegar a 

Saúde Coletiva que integra os conceitos das duas teorias anteriores, já que a primeira tem por 

conceito integrar o biopsicossocial na formação dos profissionais de saúde para observarem a 

sociedade como um todo e não apenas a partir de um individuo, a segunda apostava na 

sociedade e em interpretar os problemas de saúde e a prática médica de maneira social. Como 

o uso de drogas, atualmente, tornou-se um problema de saúde pública, pois afeta a saúde de 

um grande grupo da população, parece-me de fato ser importante estudar esse fenômeno a 

partir do olhar amplo da Saúde Coletiva.  

Para tanto, realizei um histórico das políticas, da crítica para a compreensão dos 

processos sociais no consumo de drogas. Refletindo, assim, sobre o porquê do uso das drogas, 

como ocorre o que denominam de reabilitação e como os profissionais pensam sobre o tema. 

Estudos com usuários de drogas a partir da perspectiva da Saúde Coletiva mostram que as 

necessidades de saúde e de compreensão do que é droga são diferentes do senso comum, 

porque ressaltam a importância da discussão sobre drogas sobre os diferentes olhares dos 

usuários e profissionais, pois é preciso observar vários aspectos, como o consumo atual de 

drogas, políticas públicas e problemas sociais. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é 

explorar o cenário atual ao redor dos sistemas de atenção aos usuários, a partir de uma leitura 

situada, do que pensam os usuários e os profissionais sobre drogas e políticas de saúde.  
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CAPÍTULO 1 - DA REFORMA PSIQUIÁTRICA AO CAPS- 

AD/CEILÂNDIA 

  

1.1 Reforma Psiquiátrica 

 

O movimento da Reforma Psiquiátrica se iniciou concomitantemente com a Reforma 

Sanitária Brasileira
1
 na década de 1980, mas não caminharam juntas porque a Reforma 

Sanitária propunha uma saúde integral e atenção territorial e tinha um contexto nacional, 

enquanto a Reforma Psiquiátrica teve como objetivo a desinstitucionalização da loucura, no 

sentido do tratamento não ser mais realizado com a internação do “louco”, mas sim a partir do 

respeito ao usuário e com uma atenção psicossocial positiva. Ou seja, a partir do 

desenvolvimento do comportamento (mental e físico) do indivíduo dentro da "sociedade". E 

com essa perspectiva, foi um movimento que ganhou força em vários lugares do mundo 

(FARIA, 2011).  

Com o advento da medicina moderna, o tratamento começa atentar para um conjunto 

de práticas psiquiátricas centradas na internação e, não mais, somente, na religião (FARIA, 

p.31). A psiquiatria foi um pilar da medicina moderna com os seus entendimentos do que 

seria saúde mental, os ditos “doentes” eram expostos à violência física e moral, como, por 

exemplo, acorrentamento, choques insulínicos e elétricos e o uso de psicofármacos, entre 

outros. Esses indivíduos eram vistos como “diferentes” e, por isso, teriam que passar pela 

internação e os abusos já mencionados. Isso acontecia porque a sociedade não os enxergava 

como resultado de um sofrimento psíquico e social e, sim como um problema crônico sem 

cura (FARIA & SCHNEIDER, 2009). 

                                                             
1
 A Reforma Sanitária brasileira nasceu na luta contra a ditadura, com o tema Saúde e Democracia, e estruturou-

se nas universidades, no movimento sindical, em experiências regionais de organização de serviços. Esse 

movimento social consolidou-se na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, na qual, pela primeira vez, mais 

de cinco mil representantes de todos os seguimentos da sociedade civil discutiram um novo modelo de saúde 

para o Brasil. O resultado foi garantir na Constituição, por meio de emenda popular, que a saúde é um direito do 

cidadão e um dever do Estado. (Biblioteca Virtual Sérgio Arouca apud Sergio Arouca, 1998). 
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É importante salientar que a Reforma Psiquiátrica explicita um processo social 

complexo. Por conta disso, Amarante (2003), por exemplo, conceitua Reforma Psiquiátrica a 

partir de quatro dimensões: 

 

1. Teórico – conceitual: opõe a objetificacao da noção de doença. Torna-se um 

processo de saúde/ enfermidade. Uma experiência de vida de sujeitos distintos. 

2. Técnico – assistencial: constitui de um novo modelo de atenção à saúde. Com 

ofertas de colaboração que ajudem as pessoas em sofrimento a conquistar 

gradativamente novas experiências subjetivas e autonomia. 

3. Jurídica – política: redefine as relações sociais e civis em termo de cidadania, 

direitos humanos e sociais. 

4. Sociocultural: expressa a necessidade de transformação social da loucura. 

 

A crítica ao modelo da psiquiatria clássica se levantou nos anos de 1970 e 1980 e na 

contramão da ideia de que os problemas mentais são resultantes de disfunções neuroquímicas 

ou de estrutura mental. A antipsiquiatria, corrente cuja principal característica era contestar a 

ciência médica para resolver os problemas de psiquiatria, surge em defesa do outro que sofre 

de incompreensão de outrem e diagnósticos equivocados, ou seja, em consideração ao 

sofrimento psíquico das pessoas. Laing e Cooper, na Inglaterra, durante os anos 1950 e 1960, 

questionaram os métodos clássicos da clínica psiquiátrica e inovaram com técnicas e métodos 

diferentes dos existentes. Laing e Cooper realizaram um trabalho com jovens psicóticos, 

trazendo implicações da relação do contexto familiar para o tratamento, que era algo que não 

se fazia até então. O estudo com esses jovens percebia os processos de sofrimento psíquico 

não só por uma disfunção neuroquímica, mas por conta da relação familiar. Assim se pôde 

perceber o “doente mental” de um novo prisma, o da exclusão social. O diferencial desse 

trabalho foi a relação familiar do usuário, que no modelo tradicional era “esquecido” pelas 

clínicas e pela sociedade. O novo modelo de Cooper era inovador por inserir a relação 

familiar como um fator de sofrimento psíquico, assim, formando um novo olhar sobre a 

“loucura” (FARIA, 2011). 

Depois da proposta de Laing e Cooper, começou o questionamento quanto à 

psiquiatria democrática e a internação psiquiátrica. Havia também um debate, por Franco 

Basaglia, em 1970 e 1980, sobre a desumanização no tratamento na Europa, principalmente, 

na Itália. Basaglia defendia que a internação do usuário como único recurso causava a falta de 
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cidadania e acarretava sofrimentos psíquicos maiores. Franco Basaglia, italiano, nascido em 

Veneza, foi médico psiquiátrica e professor de medicina por 12 anos na Faculdade de 

Medicina de Padova. No ano de 1961, assumiu a direção do Hospital Psiquiátrico de Gorizia, 

Itália, em que seu primeiro ato foi melhorar as condições de hospedaria e o cuidado técnico. 

Porém, à medida que percebia a miséria humana criada pelas condições do hospital, sabia que 

uma simples humanização não seria suficiente. Ele notou que eram necessárias 

transformações profundas tanto no modelo de assistência psiquiátrica quanto nas relações 

entre a sociedade e a loucura. Basaglia criticava a postura tradicional da cultura médica, que 

transformava o indivíduo e seu corpo em simples objetos de intervenção clínica. No campo 

das relações entre a sociedade e a loucura, tinha críticas à psiquiatria clássica e hospitalar, por 

se centrar no princípio do isolamento do usuário dos serviços de saúde mental, a internação 

como modelo de tratamento, sendo por tanto excludente e repressora. Basaglia defendia, 

portanto, uma psiquiatria democrática que observasse o aspecto político no combate aos 

manicômios e uma revisão do estatuto jurídico do doente mental. 

Basaglia foi o ator principal na Reforma Psiquiátrica na Itália e no mundo. Como 

precursor, iniciou a desinstitucionalização dos hospitais manicomiais nas cidades de Trieste e 

Gonzia. Para tal feito, criou uma rede de atenção elaborando novas estratégias para o cuidado, 

como a rede territorial de atendimento que prestava serviços aos cidadãos com qualquer tipo 

de doença psíquica. A rede territorial de atendimento era um conjunto de serviços prestados à 

comunidade que substituíam a internação, entre eles, destacavam- se a atenção comunitária, 

emergências psiquiátricas em hospital geral que não existia até então, cooperativas de trabalho 

protegido, centros de convivência e moradias assistidas (chamadas por ele de "grupos-

apartamento"), para uma melhor socialização dos usuários do sistema que não tinham apoio 

familiar ou não tinham para onde ir.  

No ano de 1973, a Organização Mundial de Saúde (OMS) credenciou o serviço 

psiquiátrico de Trieste como principal referência mundial para uma reformulação da 

assistência em saúde mental. Em 1976, o hospital psiquiátrico de Trieste foi fechado 

oficialmente, tornando- se, com isso, a primeira cidade do mundo a prestar serviços 

humanizados e não mais hospitalocêntricos (AMARANTE, 1996). 

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica tem início em 1978, através de movimentos sociais, 

dos quais o mais evidente e atuante foi o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

(MTSM), que realizou um congresso em 1987, em Bauru, São Paulo, cujo tema era “Por uma 
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Sociedade sem Manicômios”. Foi uma iniciativa social dos próprios trabalhadores de 

hospitais e clínicas de saúde mental que não aceitavam a forma de tratamento utilizada, 

denominada higienização social. No congresso, discutiu-se a forma de tratamento e houve 

relatos que os “pacientes” dos manicômios eram tratados com violência, seus direitos 

usurpados e com uma atenção hospitalocêntrica. Na rede privada predominavam leitos para o 

tratamento com internação. O MTSM questionava o saber psiquiátrico clássico. Nesse mesmo 

ano foi realizada a 1ª Conferência Nacional em Saúde Mental, com base no congresso do 

MTSM, na cidade do Rio de Janeiro com a participação de 176 delegados eleitos entre 

trabalhadores do MTSM, governo e sociedade. O Brasil passava por mudanças políticas com 

a redemocratização da pós-ditadura militar, bem como da Constituição de 1988. Nesse clima 

de mudanças políticas e com o boom dos movimentos sociais, foi implantado o primeiro 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) na cidade de Itapeva, São Paulo (SP). Mas, foi em 

1989, que ocorreu o primeiro fechamento de um hospital psiquiátrico pelo governo, realizado 

na cidade de Santos (SP), o hospital “Casa de Saúde Anchieta”, local de maus-tratos e morte 

de pacientes (BRASIL, 2005). Depois desse fato fortalece-se, no Brasil, o campo de 

construção, como o de Basaglia, na Itália, de uma rede de cuidados efetivos substitutiva ao 

modelo asilar. 

Na cidade de Santos
2
, depois do fechamento do hospital “Casa de Saúde Anchieta”, 

foram implantados, em 1989, os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) que têm a mesma 

função do CAPS, já existente em Itapeva, desde 1987. Os núcleos tinham como propósito se 

constituir em espaços substitutivos ao tratamento psiquiátrico convencional e para superação 

de uma cultura manicomial. O funcionamento da instituição era de 24 horas por dia e possuía 

mais residências terapêuticas - moradias destinadas às pessoas portadoras de transtornos 

mentais graves, egressas, ou não, de hospitais psiquiátricos que perderam o contato com a 

rede de apoio familiar de origem. Os NAPS também serviram como experiência importante 

para a posterior concretização da Lei 10.216/2001. (BRASIL, 2005).  

Antônio Nery Filho (2009) fala da importância de entendermos que a sociedade é 

composta por vários grupos e cada um possui uma singularidade, mas mesmo assim queremos 

que todos sigam uma normalidade inquestionável, que todos sejam homogêneos. Discorre, 

                                                             
2 O primeiro CAPS surge na cidade de Itapeva em São Paulo em 1987, mas a primeira intervenção pela 

Secretária de Saúde Municipal aconteceu em Santos, com o fechamento do hospital psiquiátrico Casa de Saúde 

Anchieta em 1989 e este fechamento teve uma repercussão nacional, assim demonstrou de forma clara a 

possibilidade de construção de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva ao hospital psiquiátrico (Brasil, 

Ministério da Saúde, 2005) 
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também, das consequências de quem não segue essa singularidade da sociedade e como é 

expelido pela sociedade ou tratado como uma anomalia que tem que ser extirpada do corpo 

para não prejudicar o todo. Ou seja, a sociedade normalmente tem um padrão de cidadão, e 

quando alguém não age de acordo com a ética e moral determinada pela sociedade, é 

chamado de desviante, aquele que teve a experiência pública da transgressão e foi flagrado em 

seu ato desviante. Quando isso acontece a pessoa fica estigmatizada e tem consequências que 

poderão acompanhá-la por muito tempo, além de passar a ter uma identidade de marginal e o 

seu fardo, e aos poucos pelo seu comportamento e outros sinais o indivíduo encarna a 

identidade que lhe é dada de maneira contundente até ser incorporada por um grupo 

organizado de desviantes. O estigma que o usuário de drogas tem na nossa sociedade é muito 

forte e alguns tratamentos só reafirmam essa atitude, porque drogas é um combustível para a 

vida dessas pessoas, então, o pensamento sobre drogas tem que se discutir mais para que as 

místicas possam desaparecer e que possa integrar essas pessoas marginalizadas (pelo uso de 

drogas) à sociedade e refletir os mecanismos existentes que vem de um novo pensamento da 

saúde mental para que não tenha retrocesso nas conquistas da Reforma Psiquiátrica (NERY 

FILHO, 2009).  

Ao longo da história sempre houve relatos de substâncias psicoativas para vários fins, 

o seu uso sempre foi presente e não têm o porquê de descartá-las como alguns segmentos 

mais radicais da sociedade, porém, vale ressaltar que também há substâncias psicoativas que 

são aceitas pela a sociedade, como o café e os anestésicos. Segundo Filho, as drogas não são 

consideradas maléficas e discorda, veementemente, que temos que viver em uma sociedade 

sem drogas. Pesquisadores falam que várias pessoas usam as drogas como um meio de 

automedicação para aliviar o sofrimento. Observando isso se pensa que o tratamento do 

indivíduo usuário de drogas não deve estar centrado apenas na abstinência no mesmo e sim 

em tratamentos de substituição (a troca de uma droga por outra mais fraca), ou pela 

manutenção. Quem instiga esse pensamento é o Programa de Redução de Danos, que retrata a 

importância de não tratar as drogas como uma patologia, mas sim do  ponto de vista histórico-

social (MACRAE, 2003).  

O Brasil como signatário da Organização das Nações Unidas (ONU) aceitou de forma 

passiva como foram debatidas as drogas nos tratados internacionais que padronizaram de um 

modo áspero e difícil o assunto. Existe uma discussão dos tratados internacionais sobre drogas 

em questão da sua eficácia sobre o controle da mesma, e se pensa que cada nação deve pensar 

em como agir, devido cada país possuir a sua singularidade (MACRAE, 2003). 
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1.2 As políticas públicas de saúde e o consumo abusivo de drogas como problema 

de saúde pública  

 

 As políticas públicas de saúde constituem um conjunto de ações sociais que garante o 

direito à saúde em todas as suas plenitudes (promoção, proteção e recuperação), orientado 

para a melhoria das condições de saúde da população e do ambiente natural, social e do 

trabalho (SOUZA, 2006). 

  

No Brasil, as políticas públicas de saúde estão conforme a Constituição Federal de 

1988, pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), o de universalidade e o da 

equidade no acesso às ações e serviços e pelas diretrizes de descentralização da 

gestão, de integralidade da atenção e de participação da comunidade, na organização 

do SUS no território nacional. Essas políticas agem sobre os determinantes e 

condicionantes de saúde, reconhecidos pela Lei Orgânica da Saúde (LOA): 

alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, 

transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. (SANTOS, 2013, p.6.) 

 

O texto da Lei 10.216, 06 de abril de 2001, conhecida como a “Lei Paulo Delgado” e 

que propôs em 1989 a extinção dos manicômios, foi o marco legal da Reforma Psiquiátrica e 

confirmou, de forma histórica, as diretrizes básicas que constituem o campo da atenção à 

saúde mental no Brasil. Garante aos usuários dos serviços de saúde mental, portadores de 

transtorno mental forte, a universalidade de acesso e direito à assistência, bem como valoriza 

a descentralização do modelo de atendimento, quando determina a estruturação de serviços 

mais próximos do convívio social de seus usuários, configurando redes assistenciais mais 

atentas às desigualdades existentes e ajustando de forma justa e democrática as suas ações às 

necessidades da população. (BRASIL, 2004).  

Os CAPS/NAPS foram criados pela Portaria nº 224/1992 do Ministério da Saúde, mas 

a regulamentação do CAPS ocorre, somente, pela Portaria nº 336/2002, com ressalva para 

criação do CAPS ad. Dessa forma, apesar do atraso histórico em considerar os usuários de 

álcool e outras drogas como um assunto de saúde pública, em 2003, o Ministério da Saúde 

publicou o documento “A política do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de 

álcool e outras drogas” (BRASIL, 2004).  

Essa política tem, a partir dos princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica, a 

universalidade e a integralidade como os seus eixos centrais. Seus principais conceitos visam 
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o fortalecimento de um trabalho em rede, para proporcionar atenção integral, acesso facilitado 

aos serviços, participação do usuário no tratamento e a criação de serviços de atenção 

contínua, os Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) e os Centros de Apoio Psicossocial álcool 

e drogas (CAPSad), como alternativa ao modelo biomédico de saúde (BRASIL, 2004).  

Os CAPS têm sua modalidade para atendimento para usuário de álcool e drogas, o 

CAPS ad, que é a prática da Reforma Psiquiátrica, porque não trata somente do usuário, mas 

também, de todos do seu convívio diretamente ou indiretamente. O CAPS ad é caracterizado 

como um atendimento ambulatorial realizado por uma equipe multiprofissional especializada, 

articulando ações de redução de danos
3
 (abordagem que amplia a possibilidade de diminuir 

danos relacionados alguma prática que cause ou possa causar danos), prevenção, recuperação, 

tratamento e reinserção social dos indivíduos (BRASIL, 2004).  

A Política do Ministério da Saúde foi influenciada pelos “programas de redução de 

danos” de São Paulo nos anos 80 e pelos serviços de saúde mental reestruturados. Inaugurou 

uma prática de saúde pública capaz de pensar e derrubar mitos sobre antidrogas e moralistas 

ainda muito presentes nas práticas desenvolvidas no país na área de álcool e outras drogas, 

pois muitos profissionais ainda carregavam a cientificidade e a religiosidade para explicar e 

tratar o usuário, e que a dependência era apenas algo químico e falta de vontade do usuário. 

Porém, com a reestruturação da saúde mental essa forma de pensar saúde foi mudando. Essas 

políticas foram um marco, na área da saúde, da prevenção e do tratamento dos transtornos 

associados ao consumo do álcool e de outras drogas (BRASIL, 2004). 

O CAPS se diferencia por três razões: por clientela, por idade ou o tipo da doença 

psíquica ou por capacidade de atendimento ao usuário como a área adstrita atendida. E tem as 

seguintes formas de atendimento ao público, segundo a portaria nº 336, do Ministério da 

Saúde, de 19 de Fevereiro de 2002:  

CAPS I (municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes);  

CAPS II (em municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes); 

CAPS III (municípios com população acima de 200.000 habitantes, atendendo 24 
horas/dia, inclusive feriados e finais de semana, com leitos para internações breves);  

CAPSi II (referência para o atendimento a  crianças e adolescentes em uma 

população de cerca de 200.000 habitantes, ou outro parâmetro populacional a ser 

definido pelo gestor local) e;  

                                                             
3  Redução de Danos é um conjunto de estratégias que visa ir ao encontro do usuário ou dependente, para 

prevenir, promover, reduzir e eliminar possíveis danos decorrentes do uso ou consumo de drogas.  
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CAPSad II (referência para o atendimento de usuários com transtornos decorrentes 

do uso de álcool e outras drogas em municípios com população superior a 70.000 

habitantes). (BRASIL, 2004b). 

 

Os CAPS foram regulamentados em legislação específica apenas em 2002, o que faz 

com que esses dispositivos da Reforma Psiquiátrica ainda estejam em fase de afirmação e 

estruturação, necessitando de maiores estudos acerca das metodologias empregadas na 

atenção ao usuário, focando não só o perfil dos usuários dos serviços, mas também os 

profissionais neles inseridos. 

Considerando em ampliar e diversificar as ações para prevenção, promoção da saúde, 

tratamento e redução dos riscos e danos associados ao consumo prejudicial de substâncias 

psicoativas foi instituído, em 2009, o “Plano emergencial de ampliação do acesso ao 

tratamento e prevenção em álcool e outras drogas no Sistema Único de Saúde”. O Plano 

aumentou o leque de ação das diretrizes anteriores da Reforma Psiquiátrica. Apresentou como 

finalidades: 1) ampliar o acesso ao tratamento e à prevenção; 2) diversificar as ações para a 

prevenção, promoção da saúde, tratamento e redução dos riscos e danos associados ao 

consumo prejudicial de substâncias psicoativas e 3) construir respostas de vários setores da 

sociedade, sensíveis à cultura, aos direitos humanos e às peculiaridades da clínica do álcool e 

outras drogas, que torne o usuário capaz de enfrentar a situação de vulnerabilidade e exclusão 

social (BRASIL, 2009). 

Conforme a Portaria nº 130/2012, o CAPS ad III é o Centro de Referência da Rede de 

Atenção Psicossocial para pessoas que precisam de atendimento relacionado ao álcool, crack 

e outras drogas. Como qualquer outro CAPS, o CAPS ad III é uma das portas de acesso do 

SUS e, então, tem a entrada por indicação de algum centro de saúde ou por demanda 

espontânea (BRASIL, 2012). Ainda há a possibilidade de internação para desintoxicação, com 

leitos funcionando todos os dias, 24 horas, além de atender um grupo populacional maior, de 

200 a 300 mil habitantes.  

Segundo, ainda, a Portaria, o CAPS ad é um serviço aberto com a lógica do território 

que sirva de referência de cuidado para o usuário e sua família tendo projetos terapêuticos que 

acompanhem o seu contexto familiar e situacional. Por isso, deve ter a disponibilidade para 

atender novos usuários, inclusive, quando é feita de modo de transferência, dando todo o 

suporte, como medicamentos e abrigo. Sempre que um novo usuário entrar no sistema, deve 

disponibilizar um profissional de referência e se adequar a necessidade do individuo, tentando 

recorrer às tecnologias leves - aquelas que não demandam muito custos financeiros e que 
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depende mais da proatividade do profissional. Para, além disso, deve contar com um suporte 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) sempre que preciso para o hospital 

geral de referência do CAPS ad, bem como possuir uma equipe multiprofissional formada por 

no mínimo um médico psiquiatra, psicólogos, um médico clínico geral, um assistente social, 

um terapeuta ocupacional, um farmacêutico, um enfermeiro formado em saúde mental, quatro 

técnicos de enfermagem, outro profissional necessário para o processo terapêutico e quatro 

profissionais de nível médio para serviços administrativos. E quando possui leitos noturnos, 

tem que ter mais um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem e um de nível médio para 

serviços administrativos (BRASIL, 2012). De mesmo modo, nas unidades CAPS ad III 

existem atividades educativas e profissionalizantes, como aulas de artesanato, mosaico, 

pintura em tela e tecido e produção de bijuterias. E ainda são realizadas palestras educativas 

pela equipe de enfermagem, psicoterapias de grupo e, quando necessário, sessões de 

psicoterapia individual (BRASIL, 2004). 

Esta pesquisa se desenvolveu no interior de um CAPS ad III, o de Ceilândia, região 

administrativa do DF, que possui uma população de mais de 400 mil habitantes. Ceilândia foi 

fundada em 1971, no projeto de erradicação de favelas no DF e é uma cidade com grande 

influência nordestina, expressa na feira da cidade e na Casa do Cantador, pontos turísticos da 

cidade. Ceilândia possui um hospital de grande porte, o Hospital Regional de Ceilândia 

(HRC), 12 centros de saúde, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e um CAPS ad. 

Em 2011, o Governo do Distrito Federal (GDF) lançou o “Programa de enfrentamento 

ao crack e outras drogas”, através do decreto nº 32.901, porém, o programa começou com o 

“plano de enfrentamento ao crack e outras drogas” e a criação do comitê gestor através do 

decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010. O Programa conta com a participação de 15 

secretarias, entre elas, a Secretaria de Saúde, mas quem guia o programa é a Secretaria de 

Justiça, tendo por pilares a prevenção, o tratamento e a repressão. Para a prevenção estão 

estabelecidas 43 ações governamentais para todas as idades e classes sociais, como programas 

realizados nas escolas do DF, a exemplo o “Viva a vida sem drogas” e o “Programa 

Educacional de Resistência às Drogas” (PROERD). No tratamento está estabelecido o 

fortalecimento do SUS e de seus dispositivos que atendam pessoas com dependência química. 

Na repressão foram estabelecidas ações contra rotas de tráfico e traficantes e a diminuição da 

violência e da criminalidade (GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, 2013).  
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1.3 Notas históricas o olhar sobre as drogas no Brasil 

 

Parece-me necessário um breve relato histórico sobre as percepções sociais sobre 

drogas ao longo da histórica da sociedade brasileira. Não pretendo esgotar a questão, mas sim 

sinalizar para sua importância e sobre como podemos pensar o hoje a partir do ocorrido.   

Registros apontam que, em 1830, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aplicava, 

arbitrariamente, penalidades aos negros que fossem pegos fumando maconha ainda no Brasil 

Império, província de Portugal. Legalmente, a primeira norma que dispôs sobre a 

criminalização do uso de drogas foi o Código Penal Republicano de 1890, que foi o primeiro 

no País e expressava em seu artigo 159 a penalidade atribuída ao indivíduo que fazia venda ou 

uso de substância tida como venenosa e quem fosse flagrado tinha como penalidade uma 

multa. O Brasil, nesta época, tinha um sistema de política com eleições indiretas e com uma 

série de requisitos para votar e a economia ainda era primária apesar de ter um crescimento 

industrial advindo da primeira Revolução Industrial. 

Na década de 20, momento marcado pelo forte poder das oligarquias, mantinha-se a 

exclusão da população mais pobre, principalmente, dos ex- escravos que foram libertos, sem 

nenhum tipo de política de inclusão na sociedade, que viviam de subempregos, sem instruções 

e ainda tinham que competir às vagas de empregos com os imigrantes europeus que vieram ao 

Brasil fugindo da Primeira Guerra Mundial. Houve um êxodo rural, efeito da baixa dos 

produtos do campo, que era a principal fonte tributária do país, aumento da inflação e do 

custo de vida e crescimento exponencial da criminalidade nas principais cidades brasileiras. 

Surge o novo Código Penal Brasileiro, em 1890, e o decreto nº 4.294 de 06 de julho de 1921, 

que discorre sobre a prisão daqueles que traficassem cocaína, ópio, morfina e seus derivados. 

No mesmo ano, por meio do decreto nº 14.969, de 3 de setembro de 1921, estabelece-se o 

“sanatório para toxicômanos”, isolando usuários de substâncias psicoativas (ALVES, 2009). 

Historicamente, o uso e comércio de tais substâncias foram se afirmando em contextos 

socioculturais restritos a camadas populares, porém, Alves (2009) afirma que o país passava 

por uma crise econômica e que isso pode ter sido um catalisador na proliferação das drogas 

nas camadas populares das grandes cidades de 1920. Contudo, com o isolamento de 

princípios ativos de substâncias psicoativas e sua industrialização no início do século XIX, 

mais a popularização crescente do consumo e o contexto brasileiro, marcado por uma grande 

urbanização, que causam um grande aumento das desigualdades sociais, percebe-se o 
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aumento do consumo de drogas para fins recreativos, a redução da idade de iniciação e a 

facilidade de obtenção das drogas, devido a diferentes formas de produção e preços mais 

acessíveis. (ALVES, 2009).  

O consumo de bebidas alcoólicas, diferentemente do uso das drogas, foi por muito 

tempo aceito e tolerado pela população e pelas autoridades, não sendo, portanto, um objeto de 

preocupação e discussões por parte do Estado. Diante deste contexto de prevalente descaso do 

Governo acerca do consumo de bebidas alcoólicas, foram surgindo aos poucos entidades 

organizadas como: a Liga Brasileira de Higiene Mental (1923), a União Brasileira Pró-

Temperança (1929), a Liga Antialcoólica de São Paulo (1907) e a Liga Paulista de Profilaxia 

Moral e Sanitária (1907), que tinham como objetivos a educação em saúde e a assistência para 

os usuários de bebidas alcoólicas, com foco no fortalecimento das funções afetivas, 

intelectuais e morais do indivíduo, bem como no combate às causas determinantes das 

perturbações psíquicas (SOUSA, 2006). Essas entidades organizadas eram dirigidas por 

psiquiatras e pela elite da classe médica brasileira, que tinham sua formação acadêmica 

alicerçada no ideário higienista e eugenista altamente difundido nas primeiras décadas do 

século XX, o que acabava influenciando o modelo ideológico da instituição, atribuindo-lhe às 

suas práticas uma concepção moralista e higienista (MUSUMESCI, 1994). 

No âmbito internacional, nos Estados Unidos da América e na Europa, o abuso de 

álcool e outras drogas começou a ser alvo de políticas publicas após a Segunda Guerra 

Mundial, porque teve um grande crescimento no uso, principalmente, entre os militares que 

participaram da guerra. Por passarem muito tempo sobre pressão, os militares usavam drogas 

para relaxar e sair daquele ambiente exaustivo da guerra e muitos voltaram dependentes e 

também, teve um grande crescimento neoliberal e de mercado entre fronteiras e dentre os 

diversos produtos comercializados estavam as drogas. Viu-se a criminalização do uso e 

comércio de drogas acontecendo, bem como a ação de juristas, religiosos e políticos. Esses 

grupos da sociedade ficaram a frente da política proibicionista, enquanto que, no Brasil, o 

grupo que ficou mais à frente desta política e que mais pressionou pelo controle penal das 

drogas foi o dos médicos legistas e pelo controle de mercado, os psiquiatras (RODRIGUES, 

2006).  

Com o ápice do neoliberalismo começaram a eclodir leis em todo o mundo sobre a 

criminalização de substâncias psicoativas, que embora fosse, a princípio, um tema tratado 

pelo campo jurídico e político, ganhou espaço nas discussões da OMS e da ONU, que através 
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de seus especialistas e comissões especiais legitimaram a criminalização das drogas e 

estabeleceram medidas de controle das substâncias, pautadas em termos farmacológicos, 

médicos e jurídicos (ROSA, 2009). A ONU realizou três grandes convenções internacionais: a 

primeira em Nova Iorque e a segunda e terceira em Viena nos anos de 1997 e 1998. Nas três 

convenções ocorreu a reafirmação da concepção internacional de combate e repressão ao uso 

e tráfico de drogas.  

O Brasil, como participante da ONU, viu- se obrigado a criar a Lei nº 5.726 de 1971, 

que discorre sobre as medidas preventivas e repressivas ao tráfico e uso de entorpecentes e 

que determina a dependência psíquica ou física. Essa Lei, no entanto, não se refere ao 

tratamento da população usuária de drogas, exceto para quem era referido como infratores e 

viciados, que eram internados de forma compulsória em hospitais psiquiátricos pelo tempo da 

sua recuperação e, quando isso acontecia, se chamava de reabilitação criminal do viciado, mas 

sim a ao “tratamento” do traficante. Nessa época, o Brasil estava no regime militar e talvez, 

por isso, apresentasse uma maior tendência à repressão do usuário, fazendo que, em algumas 

situações, fosse tratado na mesma medida que o traficante era tratado (SANTOS, 2013). 

Em 1976, a lei nº 5.276 foi substituída pela lei nº 6.368, que ressalta as medidas de 

prevenção e de repressão ao tráfico ilícito e ao uso de substâncias entorpecentes ou que 

influencie ou determine a dependência física ou psíquica. A nova lei trouxe um avanço acerca 

de ações preventivas para os dependentes e não só para os infratores viciados, a lei era mais 

branda para o usuário onde apenas levava uma advertência por esta usando drogas, mas ainda 

era segregado já que era subjetivo diferenciar o usuário de um infrator viciado. É evidente que 

no conteúdo das duas leis, a de 1971 e a de 1976, há uma grande influência e concepção 

médico psiquiátrica, onde o usuário de drogas é considerado como um doente que precisa ser 

tratado e, em consequência disso, tem que ir aos hospitais psiquiátricos, que haviam se 

tornado o dispositivo assistencial de atenção ao usuário. Vale destacar que esses dispositivos 

foram abertos por meio do Ministério da Justiça e não pelo Ministério da Saúde.  

Somente em 1980, o Conselho Federal de Entorpecentes (COFEN) ficou responsável 

por pensar políticas públicas para o enfretamento das drogas. O COFEN tinha como principal 

iniciativa a repressão ao tráfico e ao consumo de drogas, porém, havia algumas outras 

iniciativas que atendiam o usuário de álcool e outras drogas como: o apoio aos centros de 

referência em tratamento, à pesquisa em prevenção de álcool e outras drogas e aos programas 
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de redução de danos para pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

entre usuários de drogas injetáveis e para comunidades terapêuticas (ALVES, 2009).  

Em 1998, o COFEN foi substituído pelo Conselho Nacional Antidrogas (CONAD), 

responsável pelo controle e impacto das drogas na sociedade brasileira. O CONAD é um 

órgão deliberativo e normativo da Secretária Nacional sobre Drogas (SENAD), que foi criada 

com a adesão brasileira ao documento da Assembleia Geral da ONU, o UNGASS/1998, que 

se referia ao enfretamento mundial das drogas. 

Dessa maneira, o tema das drogas se torna pouco a pouco um assunto de segurança 

nacional. Em 1998, não se tinha uma diferença clara e lógica entre uso e o tráfico, que 

estavam sempre juntos como na ditadura (ALVES, 2009). O CONAD teve uma importância 

efetiva na formulação da política antidrogas através do decreto nº 4.345 de 2002, política que 

estabelece uma “narcoguerrilha” (guerra às drogas) que percebe as drogas como uma ameaça 

à humanidade e à vida em sociedade e idealiza uma sociedade livre das drogas ilícitas e o uso 

indevido das drogas lícitas (SANTOS, 2013). 

No ano de 2002 foi instituída uma nova lei, a de nº 10.409, que afirma que o 

tratamento do usuário de drogas será realizado por uma equipe multiprofissional e com 

assistência à família do usuário ou dependente sempre que possível. Foi a primeira vez que 

apareceu na legislação algo sobre “redução de danos” e que o Ministério da Saúde (MS) ficou 

responsável por esta regulação. A lei nº 10.409/2002 teve vários artigos vetados e assim, não 

revogou totalmente a lei nº 6.368/1975 (BRASIL, 2002). 

A lei nº 10.409/2002 trouxe grandes mudanças ao cenário político da época porque já 

se tinha experiências da implantação dos programas de redução de danos na atenção à saúde 

de usuários de drogas injetáveis em São Paulo.  O MS já tinha formulado a política da 

“Atenção Integral de Usuários de Álcool e Outras Drogas” (2002) e, por isso, esse conjunto 

legal e de políticas ajudou no posicionamento político e ideológico do CONAD, que optou 

pelo nome e por uma proposta de “Políticas sobre Drogas” e não mais “política contra as 

drogas” (ALVES, 2009; BRASIL, 2004). 

Em 2005, o CONAD aprovou a “Política Nacional sobre Drogas”, que ressalta a 

importância da inclusão da questão do uso abusivo de drogas como um problema de saúde 

pública e não somente de ordem repressiva, destacando a necessidade do tratamento, 
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recuperação e reinserção social do usuário de álcool e outras drogas, de modo muito distante 

do modelo hospitalocêntrico, antes vigente (BRASIL, 2005). 

 

A Política Nacional sobre Drogas tem como diretrizes: uma sociedade protegida do 

uso de drogas; reconhecimento que todos têm o direito ao tratamento para 

drogadição; reconhecimento das diferenças entre o usuário, a pessoa em uso 

indevido, o traficante e o dependente; priorização das ações de prevenção; incentivo 

de ações integradas aos setores de educação, saúde e segurança pública; promoção 

de ações de redução de danos; garantia de ações para reduzir a oferta de drogas no 

país, entre outras orientações (RAUUP, 2009, p.447). 

 

A atual legislação brasileira sobre drogas é a lei nº 11.343/2006, que revoga todas as 

anteriores e apresenta avanços significativos acerca de um posicionamento político mais 

moderado no que se refere às drogas, às atividades de repressão, ao tráfico e à produção de 

drogas ilícitas, diferenciando o usuário e o dependente, tratando o dependente de forma mais 

branda do que as leis anteriores e um estabelecimento de penas alternativas ao crime definido 

como porte de drogas para consumo pessoal (BRASIL, 2006). 
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CAPÍTULO 2 - NOTAS METODOLÓGICAS 

 

Esta pesquisa teve por área temática o campo da Saúde Coletiva e como recorte 

analítico as Ciências Sociais. Foi realizada uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico 

com o objetivo de compreender o mundo dos símbolos e significados dos usuários e dos 

profissionais de um CAPS ad. Nesse sentido, procurei descrever como o uso de álcool e 

outras drogas, bem como a pessoa do usuário de drogas são percebidos pelos profissionais e 

pelos próprios usuários do CAPS ad Ceilândia, que se situa no centro da cidade, na Avenida 

Leste, no endereço QNN 1, conjunto A Lotes 45/47. Para tanto, observei e refleti sobre como 

se dá essa relação profissional-usuário durante, aproximadamente, 3 (três) meses, 

semanalmente, uma vez por semana.  

 Os métodos científicos são procedimentos ou técnicas que são estabelecidos para se 

ter uma maior obtenção do conhecimento científico. Nas Ciências Sociais o método ajuda a 

explicar os diversos fenômenos sociais. Para Martins (2004 apud NAKAMURA, 2011), 

“fazer ciência” não compreende só o compromisso do pesquisador com a pesquisa e os seus 

métodos científicos, mas sim a análise intensiva, as técnicas de coleta de dados e as opiniões 

ou doutrinas que discordem da posição oficial ou ortodoxa do tema debatido na pesquisa. Por 

isso, “fazer ciência” vem da qualidade do pesquisador e de dois adjetivos que podem 

caracterizar a pesquisa: a capacidade integrativa e a capacidade analítica, que ressaltam a sua 

competência teórica e metodológica. 

A pesquisa qualitativa tem vários significados no campo das Ciências Sociais e 

compreende várias técnicas que decifram e explicam os significados e expressam fenômenos 

do mundo social. Segundo Goldenberg (2011), em alguma medida, tenta reduzir a distância 

entre o pesquisador e o pesquisado, entre a teoria e os dados e entre o contexto e ação. Há 

necessidade de um recorte, que define o campo a ser mapeado, o que é fundamental para uma 

descrição de campo e dos dados coletados. Nesse sentindo, na presente pesquisa, tive uma 

preocupação maior com o processo social, com as ideias sobre as “drogas” que circulam no 

CAPS e em como poderia compreendê-las e mapeá-las. Segundo Goldenberg (2011, p.38), a 

pesquisa qualitativa é:  

 

A pesquisa qualitativa busca entender o contexto onde o fenômeno ocorre, delimita 

a quantidade de sujeitos pesquisados e intensifica o estudo sobre o mesmo. Sua 

pretensão é compreender, em níveis aprofundados, tudo que se refere ao homem, 
enquanto indivíduo ou membro de um grupo ou sociedade. 
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Nesta pesquisa houve uma breve e singela observação participante, que ficou 

conhecida a partir do antropólogo B. Malinowski, que, no começo do século XX, utilizou a 

observação como um método de trabalho de campo, em seus trabalhos nas Ilhas Trombiand, 

na Melanésia, quando passa a observar o cotidiano observado in locu, no local e por meio do 

contato intenso com este universo. A observação participante tem uma abordagem qualitativa 

porque insere o pesquisador no grupo observado, onde o pesquisador interage com os 

pesquisados para saber o que sentem e o que pensam. E em meu caso, quanto à droga, seu 

significado e tratamento, tanto da parte dos profissionais quanto dos usuários do CAPS ad. A 

observação participante valoriza a interação social porque tenta compreender a parte com o 

todo e o todo com a parte, por entender que é essa relação que demonstra as regras e a 

maneira como a cultura molda o coletivo. 

Outro ponto importante na observação participante é a ética da pesquisa, porque o 

pesquisador tem que interagir, mas tem que se despir do seu “etnocentrismo” (NAKAMURA, 

2011) e perceber as relações sociais, costumes e compreensão do outro. Nesse caso, dos 

usuários e dos profissionais, sem julgamentos a priori do pesquisador.  

Quando se faz uma pesquisa qualitativa desta natureza, há que se observar alguns 

princípios etnográficos de investigação e de percepção: o olhar, o ouvir e o escrever 

(OLIVEIRA, 1998), pois são estes pontos que norteiam a interpretação dos dados da pesquisa 

e cada um deles tem uma importância individual e coletiva na pesquisa. No meu campo de 

pesquisa foi importante usar o meu senso cognitivo para obter informações e não deixar certos 

aspectos passar em branco e sem reflexão, porque quando se está ambientado em seu campo 

de pesquisa parece que “já se sabe de tudo”, o que pode deixar passar algo importante para a 

pesquisa.  

O primeiro é o olhar do pesquisador, que tem que observar aquilo que de alguma 

forma faz sentido do ponto de vista teórico-conceitual, para ter uma maior sensibilidade do 

tema. Essas percepções são registradas no “caderno de campo”. É importante não observar só 

o “objeto”, mas todo o contexto em sua volta.  

O ouvir é importante para entender o fenômeno estudado, que é fornecido pelos 

membros do grupo social estudado e obtido, principalmente, por entrevistas aprofundadas, 

com ou sem um roteiro. Ou seja, do diálogo com o pesquisado. É preciso saber ouvir o que 

esse outro tem a dizer e superar qualquer provável barreira social ou cultural, a fim de evitar 

atitudes etnocêntricas.  
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O escrever decorre do que foi apreendido, do que se olhou e se ouviu, atitudes do 

trabalho de campo e desse trabalho resultam o conhecimento crítico elaborado no ato de 

escrever. Segundo Nakamura (2009), para tanto, o pesquisador, quando retorna do trabalho de 

campo, deve iniciar a interpretação dos fenômenos socioculturais que observou e das 

transcrições das entrevistas, pondo a vida social em forma de texto, a fim de compreender os 

discursos e situações observadas em campo. 

 Nesta pesquisa, procurei observar e ouvir no CAPS ad, por meio de 3 (três) usuários e 

3 (três) profissionais, a partir de entrevistas semiestruturadas em mais de uma ocasião, ao 

longo de 3 (três) meses de pesquisa de campo no local, suas percepções acerca de drogas e o 

papel da instituição CAPS ad.  

Dessa maneira, a pesquisa foi realizada no CAPS ad Ceilândia entre os meses de 

março a junho de 2014, depois da devida autorização do CEP da FEPECS, conforme parecer 

número 574.805/2013. As visitas e observação de campo nos grupos e as entrevistas tiveram 

duração de duas a quatro horas por dia. Inicialmente, frequentei o CAPS ad apenas uma vez 

por semana, para ambientação de campo, depois passei a ir duas vezes por semana, as 

segundas e quartas-feiras pela manhã. As entrevistas foram realizadas a partir do 

consentimento dos entrevistados, com informações a respeito dos objetivos da pesquisa e a 

garantia de sigilo quanto à identidade dos participantes, para isso foram usados nome fictícios 

para os entrevistados da pesquisa. 

 

2.1 Campo de pesquisa 

 

Esse estudo foi realizado em um Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de 

Álcool e/ou Outras Drogas (CAPS ad) da região administrativa de Ceilândia/DF, com cerca 

de 400 mil habitantes. 

A pesquisa foi dividida em três partes: a primeira foi uma revisão bibliográfica sobre a 

ideia que se tem de droga na sociedade, das políticas públicas no Brasil e advento de um novo 

modelo de sistema de atenção ao usuário de drogas. Na segunda parte, dediquei-me a entrada 

em campo no CAPS ad Ceilândia para saber como o usuário e o profissional percebem a sua 

interação e o sistema, saber o que pensam sobre drogas, tratamento, serviço e os motivos para 

estarem no CAPS ad.  Para isso, levei em conta princípios antropológicos como a 



25 
 

 

compreensão da totalidade do CAPS ad para usuários e profissionais: ter uma observação 

participante, ter o respeito pelo grupo estudado, a importância do olhar, do ouvir e do 

escrever, na elaboração da pesquisa. E, por último, a terceira parte, que compreendeu a análise 

de dados e a escrita final desta monografia.  

As entrevistas semiestruturadas que buscaram compreender como veem a droga e o 

sistema de cuidado ofertado pelo CAPS ad foram realizadas com 3 (três) usuários do serviço, 

com 1 (uma) de suas coordenadoras e 2 (duas) técnicas de enfermagem. Realizei também 

observação participante nos grupos de “educação em saúde”, “jogos recreativos”, “grupo de 

acolhimento”, na “enfermaria” e no “grupo de estratégias de enfretamento”. 

Nos três primeiros meses, permaneci participando dos grupos já ditos acima, que 

tinham em torno de 15 a 25 participantes. Eu mais escutava do que dizia qualquer coisa, por 

isso, de início, todos tratavam- me como um usuário, porque comportava- me como um. 

Comparecia aos grupos terapêuticos e sentava- me entre eles. Nesse período, pude obter 

informações sobre o que achavam do CAPS ad e porque estavam ali. Ouvi muitos relatos de 

vida e relatei todas as minhas impressões no “caderno de campo”, uma das técnicas de 

pesquisa qualitativo-etnográfica. Por mais de um mês, posso ter sido considerado um local.  

Segundo Geertz (1997), não devemos tentar encaixar experiências de outras culturas 

dentro das nossas molduras, então, de início, preferi passar por um usuário, ainda que todos os 

profissionais já soubessem o que eu realmente queria e fazia na instituição. Geertz (1997) diz 

que devemos deixar de lado nossas concepções para observar a dos outros. 

Em vez de tentar encaixar a experiência das outras culturas dentro da moldura desta 

nossa concepção, que é o que a tão elogiada "empatia" acaba fazendo, para entender 

as concepções alheias é necessário que deixemos de lado nossa concepção, e busque 

ver as experiências de outros com relação à sua própria concepção do “eu”. 

 

Através das entrevistas, do “caderno de campo” e da coleta de histórias de vida, 

procurei explorar as seguintes questões, partindo do ponto de vista dos usuários: quais foram 

os motivos do uso abusivo de drogas; o que seria a droga e o que os motivaram a procurar o 

CAPS ad Ceilândia. Enquanto, para os profissionais, o questionamento se dirigiu às razões de 

terem escolhido o CAPS ad para trabalhar; o que seria/pode ser droga e se percebiam o seu 

uso como doença/loucura/desvio social/problema de saúde pública/crime.  

Conforme Moreira (2002), a entrevista é muito usada nas pesquisas das Ciências 

Sociais e é importante porque estreita a obtenção de dados e capta o que quer saber do 
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entrevistado de forma direta. Na realidade, trata- se muito mais de uma conversa entre duas 

pessoas ou mais pessoas para um fim específico. Em minha pesquisa recorri às entrevistas 

semiestruturadas para que o entrevistado pudesse emitir sua opinião e, assim, perceber a 

percepção do outro.  

A técnica de reconstrução da história de vida das pessoas também foi usada e ajudou- 

me entender como o informante constrói a sua percepção das pessoas e do local em sua volta 

e está intrínseca às minhas notas nos relatórios de campo. Percebi que quando se está em 

campo às histórias de vida são contadas com frequência e podem revelar muito da vida 

daquela pessoa e de seu uso e de sua relação com a droga, por isso, resolvi explorá-las.  

Segundo Nakamura (2011, p.101), nas pesquisas de campo os estudantes têm que se 

mover através de seus referenciais teórico-conceituais que foram apreendidos na faculdade, 

têm que utilizar os “óculos teóricos” para “ouvir” e “escrever” sobre o grupo que é observado. 

Na área da saúde, a autora retrata que precisa de um cuidado maior, pois espera que as 

pesquisas se tornem estudos de percepções, representações ou significados de saúde, doença e 

cura. 
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CAPÍTULO 3: PENSANDO A PARTIR DE DENTRO DO CAPS AD 

CEILÂNDIA  

 

Neste capítulo pretendo expor e problematizar as minhas impressões de campo de 

maneira mais detida e a partir da bibliografia mais atual produzida sobre o assunto no Brasil. 

Para isso, trabalharei a partir de itens temáticos nos quais explorarei algumas das questões que 

me pareceram mais interessantes.  

 

3.1 Caracterizando alguns dos participantes do CAPS ad Ceilândia  

 

Este estudo foi realizado nos meses de março a junho de 2014, com um total de 6 

(seis) participantes do CAPS ad Ceilândia, sendo 3 (três) usuários e 3 (três) profissionais de 

saúde (duas técnicas de enfermagem e uma terapeuta ocupacional – (TO)). A jornada de 

trabalho de 1 (uma) das técnicas era de 20 horas semanais e da TO e da outra técnica de 

enfermagem era de 40 horas semanais. Esses profissionais são servidores estatutários (o 

servidor público que não perde o cargo conseguido via concurso publico, exceto em algumas 

ocasiões). Deles, as duas técnicas de enfermagem estão no serviço desde 2013, enquanto a TO 

está no serviço desde 2009.  

Entre os usuários com os quais convivi, observei e conversei durante este período, 2 

(dois) eram desempregados e 1 (um) aposentado; 1 (um) estava em tratamento há mais de um 

ano, o outro há seis meses e, por fim, o último há um pouco mais de um mês. Em relação, ao 

gênero, os 3 (três) usuários eram homens de idades entre 47 (quarenta e sete) a 64 (sessenta e 

quatro) anos; quanto à raça, 2 (dois) eram negros e 1 (um) branco e, local de moradia, todos 

moravam na Ceilândia. Enquanto, curiosamente, as profissionais de saúde eram todas eram 

mulheres, numa faixa etária de 22 (vinte e dois) a 35 (trinta e cinco) anos, 2 (duas) eram 

brancas e 1 (uma) negra, 1(uma) moradora do Gama  e a outras duas moradoras de Águas 

Claras e Ceilândia. 
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3.2 Descrevendo o campo de pesquisa 

 

O CAPS ad, deste estudo, está localizado na Ceilândia/DF, região com 

aproximadamente 400.000 habitantes e foi inaugurado no ano de 2009. Inicialmente, era 

próximo ao HRC e atendia dentro do Centro de Saúde n°1, em três salas e um anfiteatro. 

Permaneceu quase 4 (quatro) anos nesse local e possuía um quadro de 5 (cinco) profissionais. 

Hoje, conta com 70 (setenta) profissionais e atende as cidades de Ceilândia e Brazlândia, que, 

por sua vez, tem uma população de 54 mil habitantes e está localizada a cerca de 36 km (trinta 

e seis) do CAPS ad Ceilândia.  

O CAPS ad Ceilândia surgiu, em 2009, como CAPS ad II com um atendimento 

individual e em grupos com funcionamento das 07 horas às 19 horas. Depois da portaria do 

Ministério da Saúde n°130 de 2012, que estipula como deve ser o CAPS ad III, e que é, 

também, resultado da Política de Enfrentamento ao Crack do GDF/DF em 2013, o CAPS ad II 

Ceilândia passou a ser CAPS ad III e, com isso, começou a funcionar 24 horas por dia e todos 

os dias da semana, com o acolhimento integral e quadro de enfermagem completo e com 

leitos 24 horas por dia para internação voluntária para desintoxicação química leve e 

moderada até por 14 (catorze) dias.  

Uma das diferenças entre o CAPS ad II e o CAPS ad III é que o III tem um 

atendimento todos os dias da semana com leitos para internação e com o horário de 

atendimento estendido até às 22 horas, já o II não tem leitos, funciona só nos dias úteis e o seu 

horário é até às 19 horas; salvo tais diferenças, o funcionamento é padronizado em todos os 

CAPS ad. Para melhor explicar a sua realidade, descreverei algumas de suas características: 

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 22h, sábados e 

domingos, das 08h às 16h. 

Profissionais: equipe composta por enfermeiros, médicos psiquiátricas e 

clínico geral, terapeuta ocupacional, psicólogo, técnicos de enfermagem, 

assistente social e auxiliares de administração, totalizando 70 profissionais. 

População-alvo: pessoas acima de 18 anos, que manifestem problemas 

decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas. 
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Encaminhamento: atendimento por demanda espontânea, com os usuários 

podendo acessar diretamente o serviço ou podendo, também, serem 

encaminhados por outras unidades de saúde e/ou outros órgãos 

intersetoriais.  

Atendimento: conforme dados da unidade referente ao mês de junho/2014, o 

serviço apresentava 733 usuários, mas não há como confirmar a veracidade 

desse número, devido a muitos pacientes terem desistido do tratamento por 

diversos motivos e não comunicaram a administração. 

Tratamento: o tratamento inclui intervenção farmacológica, psicoterapia, 

atendimento em terapia ocupacional e de enfermagem. Os procedimentos 

são: atendimentos em grupo e individual, oficinas terapêuticas e 

encaminhamentos para internações.  

No primeiro piso do CAPS ad se encontra a recepção, a sala da administração e as três 

salas que são usadas como sala de acolhimento, triagem e de atendimento individual. Está 

também a enfermaria, com leitos para desintoxicação e uma pequena sala destinada aos 

profissionais. No subsolo, existem três salas para os grupos, uma com capacidade de 50 

pessoas, outra onde são realizadas oficinas terapêuticas e uma sala menor e há, ainda, um 

refeitório, uma cozinha e três banheiros. 

Para que se possa ter uma ideia de seu interior físico, esbocei desenhos que 

demonstram um pouco do interior da instituição: 
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Fonte: Alceu Gonçalves 

 

 

                

Fonte: Alceu Gonçalves 
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3.3 Como funciona o CAPS ad de Ceilândia 

  

Para explicar o funcionamento da instituição e o caminho feito pelo usuário, vou 

dividir em etapas, passo a passo, o seu percurso, explicando cada um e sua função na 

instituição. 

 Quando o usuário chega ao serviço, seja por demanda espontânea, encaminhado de 

algum centro de saúde ou pela justiça, passa pela recepção e faz a sua ficha para o 

atendimento. Faz a “triagem” (para saber a razão de estar no CAPS ad, onde mora, se trabalha 

e como é composta a sua família).  O usuário participa do acolhimento no mesmo dia e esse 

procedimento é realizado por qualquer profissional de saúde da instituição e, normalmente, 

este profissional será o “profissional de referência” do usuário. 

O acolhimento é onde o profissional ouve o que o usuário tem a dizer, explica o 

funcionamento do CAPS ad, sua importância e os seus direitos de usuário, como atestado e 

laudo médico, e depois elabora o “Plano Terapêutico Individual” (PTI) juntamente com o 

usuário, sempre observando a disponibilidade do usuário com relação a horário e dias da 

semana, bem como grupos terapêuticos que se encaixam melhor no seu perfil. Os grupos 

terapêuticos são estratégias de se potencializar trocas de saberes entre os participantes que 

ajudam na construção da mudança de atitude de cada usuário. 

O primeiro grupo terapêutico é o de “Boas-vindas e de aconselhamento”, do qual 

todos são obrigados a participar, uma única vez que é neste grupo que é explicado como o 

CAPS ad funciona e o seu propósito. Dependendo do quadro, o profissional já marca mais 

rápido a consulta com o médico clínico geral, que é o único que pode pedir que o usuário 

fique internado no CAPS ad ou com o psiquiatra para verificar se o paciente tem algum 

transtorno mental decorrente ou não do uso abusivo de drogas, mas esses pedidos podem ser 

feitos a qualquer momento do tratamento do usuário. E todos os usuários, em seus PTIs, já 

têm uma consulta com o médico psiquiátrica e com o clínico geral. 

E assim, são encaminhados para os “grupos terapêuticos”, os grupos são divididos em 

“grupo de entradas ou de início”, “de meio” e “de saída”. Esses usuários têm uma avaliação 

rotineira de vários profissionais para observar a sua evolução ou não e então cada usuário tem 

o seu tempo de tratamento. No CAPS ad percebi que a maioria dos grupos é de entrada ou de 

início, que existem alguns poucos de meio e um grupo de saída, que é realizado 

quinzenalmente.  
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Segundo Amanda, uma das profissionais do CAPS ad, em uma de nossas entrevistas, 

existe uma diferenciação entre os “grupos de entrada ou início”, “os grupos do meio” e os 

“grupos de saída”. 

Grupos de início são para pacientes que acabaram de ingressa no serviço. É um 

modo de saber se eles vão se adaptar ao tratamento, por isso, a cada três meses é 

realizado um novo plano terapêutico para todos os pacientes. Observa- se quem está 

vindo, se está aderindo ao tratamento e também analisa- se a importância de abrir 

novos grupos e se o usuário está envolvido no tratamento. Ou se está abstinente 

durante esse período ou se está tendo uma redução no consumo. Então, passa para os 

grupos de meio que é mais um período de grupos, mas agora com assuntos mais 
aprofundados e voltados pra abstinência, como lidar com ela, como ter auto controle 

e autoestima, por fim, se houver uma aderência aos grupos de meio tem uma nova 

avaliação que passa pelo psicólogo e outros terapeutas para avaliar se ele precisa 

passar mais tempo nesses grupos ou não. Enfim, os grupos de saída são grupos com 

assuntos relacionados a como enfrentar a alta, como se portar quando tiver nos 

tempos livres, são grupos que falam sobre emprego, oportunidades e outros temas 

(entrevista concedida no CAPS ad, junho de 2014). 

 

 

Dessa maneira, é o usuário quem define o tempo de seu tratamento. Há quem demore 

6 (seis) meses e consegue ter alta, enquanto outros que estão em tratamento há anos e 

continuam comparecendo ao CAPS ad. 

Há ainda neste serviço uma enfermaria. Para um usuário ficar internado tem que ter o 

pedido do clínico geral. E só fica na enfermaria para “desintoxicação leve” ou “moderada” 

porque não tem nenhum instrumento médico na enfermaria como balão de oxigênio, por 

exemplo. Se for um caso grave e precisar de internação ou atendimento é encaminhado ao 

HRC e lá é feita a desintoxicação, conforme comentou Amanda. Vale dizer que o usuário 

pode ficar internado no CAPS ad até 14 dias corridos e que a enfermaria funciona 24 horas 

por dias todos os dias da semana, inclusive feriados. 

3.4 Eu no/e o CAPS ad Ceilândia 

 

A minha primeira participação nos grupos terapêuticos do CAPS ad aconteceu no 

grupo de “educação em saúde”, um “grupo de inicio”. Cheguei pontualmente, às oito horas, e 

todos já estavam presentes. Então, desloquei- me até onde ocorria o grupo. Chegando, entrei e 

sentei junto ao grupo. Nesse dia, 25 pessoas estavam presentes e, curiosamente, ninguém 

olhou- me diferente. Não acharam- me um estranho e até a profissional quando chegou 

pensou que eu fosse um novo integrante do grupo, talvez por me encaixar no biotipo do 

grupo, que eram homens e negros, e o mesmo estilo de vestir. Eu não me apresentei nesse 

primeiro momento, participei do grupo e ninguém achou estranho. Pelos menos eu não notei. 

Nesse dia tivemos que trocar de sala, então me apresentei para a responsável do grupo. 
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Pouco a pouco, consegui fazer vínculos com três usuários: Sr. André, com 54 

(cinquenta e quatro) anos, negro, morador da Ceilândia, que se encontra desempregado e 

frequenta o CAPS ad há 1 ano por conta do uso abusivo do álcool. O Sr. Saulo, que tem 47 

(quarenta e sete) anos, negro, morador da Ceilândia, encontra-se desempregado e está há 6 

(seis) meses no CAPS ad por conta do uso abusivo de álcool e maconha. E, por fim, o Sr. 

Rafael, que tem 64 (sessenta e quatro) anos, branco, morador da Ceilândia, aposentado e 

frequenta o CAPS ad há 1 mês por conta do uso abusivo do álcool, maconha e cocaína. Todos 

participavam do grupo de “educação em saúde”.  

Participei desse grupo por dois meses e em todos os encontros se discutiam temas 

relacionados à saúde como diabetes, depressão, influenza, velhice, faringite e amidalite, de 

modo a relacionar tais doenças ao uso abusivo de drogas. Vale dizer, no entanto, que neles 

não se discorre, como eu esperava, diretamente sobre drogas ou uso de drogas. A profissional 

de saúde responsável, Roberta, sempre ressaltou que o grupo serve para uma “conscientização 

individual e coletiva” de responsabilidades e de direitos à saúde. O grupo é um espaço para 

debater conhecimentos populares e científicos com algum significado para o grupo e pareceu 

ser bastante democrático e promover reflexões e até mudanças individuais com reflexo na 

família e na comunidade.  

Outro grupo do qual participei por cerca de um mês e meio foi o “grupo de jogos 

recreativos”. Esse grupo ajudou- me muito no fortalecimento de vínculos com os três usuários 

entrevistados nessa pesquisa, porque era um ambiente mais de convívio social onde se tinha 

muita troca de experiências e mais tempo para conversas. Era um local de descontração e 

nesses momentos falavam como eram as suas vidas com o uso de drogas, das saudades do uso 

e do quanto a droga “era como um prazer proibido”. Foi nesse espaço que me disseram que 

procuravam o tratamento porque “o uso contínuo havia levado à perda da família, do serviço e 

da sua própria vida”. Então, estavam ali “para ter um controle melhor sobre a sua vida” (Sr. 

Rafael).   

Participei também do “grupo de boas-vindas”, que é um grupo em que todos 

participam ao menos uma única vez, para que conheçam o funcionamento do CAPS ad. Nesse 

grupo fala-se sobre drogas e o seu uso diretamente, de maneira mais intensa, bem como sobre 

o que os levou “a procurar ajuda”. Nesse grupo estive com uma psicóloga, que coordena o 

grupo como se fosse uma terapia de grupo, onde todos expõem suas dificuldades e razões de 

estarem procurando o serviço. Nessa terapia, vi que se fortalece a ideia de que cada um pode 
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se recuperar e que cada um tem o seu tempo de tratamento e suas diferenças. É nele que 

também vi a ideia de que o CAPS ad é um lugar aberto e que ninguém é forçado a fazer nada.  

Observou-se, ainda, nessa ocasião, se todos já tinham o PTI e afirmou-se a 

importância de participarem dos grupos marcados. Por fim, a profissional comenta que “a 

caminhada é difícil” e, pareceu-me deixar nas entrelinhas que o CAPS ad não pensa que a 

cura é abster-se das drogas, mas sim que o usuário tenha qualidade de vida. Ou seja, na qual a 

droga não seja o centro da sua vida (notas de campo, 2014). 

Outro lugar que visitei e por onde passei foi a “enfermaria”, onde os usuários ficam 

para a desintoxicação. Consegui tal abertura porque já tinha um vínculo de amizade com 

Amanda, que é uma profissional de enfermagem responsável pelo setor em questão. Explicou- 

me como funcionava esse serviço: são 10 leitos, sendo 6 (seis) para homens e 4 (quatro) para 

mulheres, todos ficam no mesmo espaço, mas os homens para a esquerda e as mulheres para a 

direita e no centro fica o posto de enfermagem, onde se faz a manipulação de medicamentos 

para a “desintoxicação leve”, porque os casos mais graves não podem ser atendidos no local 

por falta de material, como por exemplo, oxigênio ou desfribilador. Então, os casos mais 

graves de desintoxicação têm sido encaminhados ao HRC. De todo modo, os “internados” só 

podem permanecer na enfermaria por até 14 dias e quem “dá a alta” ou “recomenda a 

internação” é o médico clínico geral. Segundo Amanda, a medicação é forte e é comum 

ficarem com muito sono nos dias que ficavam internados, o que nos indica que no CAPS ad 

também há medicalização, ainda que a proposta seja bem diferente da que já existiu 

anteriormente.  

Segundo a enfermeira, todos os “internados” participam de quase todos os grupos, 

para terem ocupação durante o dia. Explicou-me que, apesar de ser uma internação voluntária, 

era pouca a desistência dos usuários quando se internavam.  No dia de minha visita, havia 5 

(cinco) homens e 2 (duas) mulheres internadas. De acordo com Amanda, os homens se 

internam mais por conta do álcool e as mulheres por conta do uso de crack. 

Eu tive algumas dificuldades quando estava em campo e creio que a principal foi 

estabelecer a aproximação com os profissionais de saúde. Demorei muito tempo para 

estabelecer vínculos, talvez seja porque estava mais com os usuários ou por conta da correria 

do serviço. Ou ainda por receio que, por ventura, possam ter de minha percepção. No final de 

minhas visitas a campo, consegui uma aproximação com Débora, uma profissional de 
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enfermagem que tinha substituído outra em um dos grupos que participei. Ela foi bem 

receptiva e sempre tirava as minhas dúvidas.  

Um momento importante no meu trabalho foi participar do bazar do CAPS ad no final 

de maio, no qual fui ao convite do Sr. André. Essa simples ida ao bazar teve um efeito 

positivo sobre o olhar também das pessoas que trabalham e frequentam a instituição. E então 

percebi que, embora pensasse não ser notado pelos profissionais, estava muito enganado 

quanto a tal invisibilidade, quando a gerente do CAPS ad, durante o bazar, perguntou- me 

como andava o trabalho. O bazar contou com várias atrações como teatro, músicas e poemas, 

foi um momento de interação entre os profissionais, família, usuários e comunidade e percebi 

que os usuários gostaram daquele momento, talvez por serem os protagonistas do evento. 

Vale dizer que até esse dia eu me sentia um pouco deslocado porque não tinha a 

confiança certeira dos usuários e tampouco dos profissionais, achava que nem se recordavam 

de minha pessoa ou de que estava no CAPS ad fazendo uma pesquisa e isso me angustiava 

um pouco porque parecia que estava invadindo um ambiente no qual não era bem querido. 

Mas com essa minha aparição em um ambiente de descontração, percebi como é importante 

participar de atividades como essas para desmistificar essa sensação e, a partir desse evento 

consegui uma maior abertura no serviço e com o público alvo.  

3.5 O perfil dos usuários e profissionais do CAPS ad Ceilândia 

 

Os usuários do CAPS ad Ceilândia, em sua grande maioria, são do gênero masculino, 

negros e na faixa etária entre os 35 aos 50 anos de idade, a maioria moradora de Ceilândia, 

Brazlândia e Águas Lindas de Goiás (GO). Procuraram o serviço, principalmente, por 

demanda espontânea, o que quer dizer que foram ao CAPS ad de forma voluntária e sem 

nenhum encaminhamento médico ou judicial, que são as outras formas de inserção ao serviço. 

Há poucas mulheres que frequentam o CAPS ad, normalmente havia uma ou duas nos grupos 

dos quais participei e, segundo a profissional TO Claudia, as mulheres não aderem muito ao 

tratamento, talvez por não se sentirem a vontade nos grupos onde os homens têm o 

predomínio e por pensarem ser um espaço masculino. Na enfermaria, a profissional de 

enfermagem Amanda relatou que as mulheres, quando ficam internadas para a desintoxicação, 

é, geralmente, pelo uso do crack e têm uma maior dificuldade de ficarem internadas na 

instituição por conta das crises de abstinência ou por se sentirem melhor depois da 

desintoxicação e preferem sair. 
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De outro lado, no entanto e bem curiosamente, as mulheres têm um papel fundamental 

na chegada ao serviço, isso porque presenciei, várias vezes, mães, irmãs e esposas levando 

seus familiares ao CAPS ad. Nesse sentindo, as mulheres assumem um papel de incentivar o 

seu parente ao tratamento. Se não fossem juntamente com o usuário, talvez não procurassem o 

serviço.  

Em uma das visitas a campo conversei com uma mulher na recepção do CAPS ad, que 

estava fazendo tratamento contra um câncer. Sentei- me ao seu lado e começamos a 

conversar. Ela relatou- me que foi ao serviço levar o seu filho de 18 (dezoito) anos que fazia 

uso abusivo da maconha. Ela uma senhora doente e um pouco debilitada demonstrava força 

para o homem no tratamento e incentivo ao mesmo.  

Por outro viés, vale também dizer, que a maioria esmagadora de profissionais em 

serviço no CAPS ad Ceilândia, em um universo de setenta profissionais, é composta de 

mulheres, tanto que em todos os grupos dos quais participei as mulheres que eram as 

moderadoras. Pelo que pude observar somente três homens atuam no CAPS ad. Nesse 

sentido, as mulheres não aparecem muito como usuárias ou em tratamento, mas atuam como 

cuidadoras, tanto quanto levam ao CAPS como quando atuam como profissionais de saúde no 

processo.  

Muitas das profissionais estão no CAPS ad há um ano, todas foram aprovadas em 

concursos direcionados para a saúde mental do DF. Vale dizer que isso é algo raro no GDF, 

onde, normalmente, se realiza concurso, mas não se sabe, ao certo, onde será lotado. Então, 

todas já sabiam que iriam trabalhar em algum CAPS. Das profissionais que entrevistei, no 

entanto, duas delas, Aline e Amanda, passaram em um concurso, mas tinham um receio de 

trabalhar na saúde mental, talvez um pouco de medo por nunca ter trabalhado com essa 

clientela, mas depois de um ano que estão no serviço não querem sair do seu local de trabalho 

e as duas disseram que estão felizes trabalhando no CAPS ad Ceilândia.  

Na pesquisa criei vínculos para saber o funcionamento da instituição, tanto com 

usuários quanto com os profissionais, porém, com os usuários criei um vínculo maior porque 

comportava- me como um no modo de vestir, ao sentar - me sempre entre eles, conversar 

mais com eles e até ficar na recepção com eles esperando a hora do grupo. Eu acho que esses 

pequenos gestos aproximaram- me mais deles, principalmente do Sr. Saulo, Sr. André e Sr. 

Rafael, todos do “grupo de educação em saúde”. 
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O Sr. Saulo estava em tratamento no CAPS ad há seis meses, mais ou menos. Foi 

policial militar do Distrito Federal até 2006, é divorciado, mora sozinho e tem 47 (quarenta e 

sete) anos. Segundo ele, as drogas o levaram a desistir da profissão porque era de onde vinha 

sua renda para o consumo abusivo de drogas. “Não conseguia sair do vício, sempre 

consumindo cada dia mais e mais”. Antes de sair da corporação teve licença médica para 

tentar se recuperar, mas ele não conseguia porque tinha uma fonte de renda e a saída da 

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e ausência de dinheiro para a compra foi o que 

salvou a sua vida na sua visão. Desde a saída, nunca mais trabalhou de carteira assinada. 

Disse-me que nunca roubou e “nem traficou”, por isso, vive de serviços esporádicos.  

Em uma visita de campo ao CAPS ad, na saída, a caminho da Universidade de 

Brasília/Faculdade de Ceilândia (UnB/FCE) encontrei o Sr. Saulo que, por sua vez, estava a 

caminho de casa, que era na mesma direção. Então, fomos caminhando e conversando, ele 

disse- me que era divorciado, não tinha filhos e morava sozinho e que não tinha contato com a 

sua família, exceto com a sua irmã. Contou-me que tinha tido uma recaída há pouco tempo. 

Quando deparei- me com a sua casa, surpreendi- me porque não tinha nada, não tinha portão e 

nem parede e, a única coisa que tinha era a construção de quatro pilares, que sustentavam um 

cômodo que era a parte superior da casa. Perguntei por que ele havia feito isso e disse que era 

para montar um ambiente para festa, mas que não teria nenhum tipo de cobertura e que 

começou a destruir depois que saiu da PMDF. Pude perceber que o Sr. Saulo tem uma relação 

de prazer e de proibição constante em sua vida com relação às drogas, porque deixou o seu 

emprego por conta das drogas.  

No caso dele, o prazer que as drogas trazem faz com que fique em dúvida se 

continuará ou não o tratamento. Porém, comenta que o CAPS ad não só é um lugar de 

tratamento, mas também onde supre suas necessidades primárias, que é alimentar-se. Ele vai 

todos os dias de manhã para tomar o café da manhã porque não tem o que comer em sua casa. 

Então, CAPS ad, pareceu-me ser não só um lugar de tratamento, mas também um provedor 

para o Sr. Saulo.  

Penso que a sua residência poderia ser o reflexo de como vê a si mesmo. Por mais que 

tenha um projeto para explicar a derrubada da casa, acho que é uma forma de mostrar como 

sente- se destruído e isolado em um cômodo só. Ele convidou- me para conhecer o “barraco” 

dele. E então subimos por uma escada de madeira que não era muito confiável. Entramos, 

fiquei um pouco receoso quando estava lá em cima porque lembrei que a casa estava sobre 
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apenas quatro pilares, a casa dele não tinha nenhum tipo de divisória, era tudo junto como um 

grande cômodo, com sala, cozinha, banheiro e quarto. Tinha poucos móveis, uma cama e um 

fogão, que não usava talvez porque não tinha gás, um fogareiro feito de lata de tinta, uma 

geladeira antiga que tinha só alimento daquele dia, um tanque de lavar roupa e uma pia. 

O Sr. Saulo comentou sobre uma visita de Carl Hart, um neurocientista da 

Universidade de Columbia, Nova Iorque, que tem estudos sobre abusos de drogas e esteve na 

UnB para uma conferência e chegou a conhecer o CAPS ad Ceilândia. Hart, segundo Sr. 

Saulo e a conferência que assistiu na UnB, argumenta que uma pessoa pode usar drogas sem 

tornar-se dependente e que essa visão de drogas é algo divulgado pela mídia e pelo governo. 

O Sr. Saulo o conheceu e comentou que não gostou muito, porque, segundo ele, “mascararam 

o lugar” para a sua visita. Enfeitaram os ambientes e deixaram com um aspecto melhor. Foi 

uma visita tumultuada na visão dele, porque houve pouca interação entre o Carl e os usuários. 

Em sua opinião, tinha de ter uma melhor troca de saberes e sentiu que a interprete não o 

interpretava bem, “ficava um pouco seca a interpretação”. “O Carl Hart falava e fazia vários 

gestos e a interprete não transmitia os gestos do Carl, ficava algo sem graça”. Mas o principal 

ponto de discordância com Hart foi com relação à ideia de que o usuário pode se recuperar e 

não sentir falta das drogas e que pode controlar o seu uso. Segundo Sr. Saulo, vários 

profissionais e usuários não concordaram com essa afirmativa do Carl Hart. Para o serviço e 

alguns profissionais, essa visita ficou marcada no CAPS ad Ceilândia porque há inclusive três 

caricaturas do Carl no corredor da recepção e creio que foi criada pelos usuários do serviço. 

O outro usuário com quem tive vínculo próximo foi com o Sr. André, natural do 

Maranhão e que mora, atualmente, no P. Norte. Veio para Brasília para fazer o tratamento. É 

usuário de álcool e há um ano está no CAPS ad Ceilândia. Não bebe desde então e vive com a 

sua irmã. Quem o motivou a começar o tratamento foi a sua filha, que ainda reside no 

Maranhão. O Sr. André é quase como um prefeito ou um líder dos grupos no CAPS, porque 

fica a frente dos usuários, fala bastante e quase todos tem um respeito muito grande por ele. E 

isso não por já ser um senhor de 50 (cinquenta) anos, mas porque, muitas vezes, faz a ponte 

entre os usuários e os profissionais. Por ter uma maior aproximação com os profissionais, leva 

reivindicações dos usuários para a instituição. Ou por estar todos os dias no CAPS ad todos os 

usuários o conhecem e talvez, por isso, faça tal ponte e seja bastante reconhecido. Um dos 

pontos que encaminhou para a discussão foi, por exemplo, a obrigação de se “assinar o livro”, 

a lista de presença, em todos os grupos e isso ser usado como requisito para obtenção de 

medicamentos. Desconheço se conseguiu uma resposta efetiva que mudou essa prática, mas 
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soube que estavam realmente pensando em trocar esse sistema. Esse exemplo mostra que os 

usuários também são organizados e interferem no funcionamento do serviço.   

Nosso vínculo ficou mais forte quando me convidou para participar do bazar do CAPS 

ad, que tinha como objetivo levantar fundos para obtenção de materiais que seriam usados nos 

grupos e oficinas terapêuticas. Disse-me que a minha presença seria importante e isso 

fortaleceu o nosso vínculo. O Sr. André trabalhou muito tempo na política local maranhense, 

como cabo eleitoral, mas a bebida o atrapalhou muito. Segundo ele, começou, desde jovem, 

com o “vício de bebidas”; o que o fez procurar ajuda foi perceber que sua filha tinha vergonha 

de sua pessoa, principalmente, quando o viu “jogado no chão”. Então, prometeu a filha que 

iria procurar um tratamento e que somente voltaria ao Maranhão quando estivesse preparado, 

por isso, veio ao DF, “para curar-se”.  

Já o Sr. Rafael tem 64 anos, morava em Belém do Pará e se mudou para Brasília para 

morar com a sua filha na Ceilândia Centro. O principal motivo para a sua mudança foi o 

tratamento, mas não porque o CAPS ad Ceilândia é melhor do que outro em Belém, mas 

porque sua filha ofereceu uma estrutura física e emocional para que viesse para o DF. É 

motorista aposentado do serviço público do estado do Pará e o uso de drogas para ele servia 

como uma “diversão” ou como prazer para distraí-lo no dia a dia, “porque o serviço era 

repetitivo e maçante”. Usar a droga o deixava mais disposto para o trabalho. Comentou que 

nunca usou drogas durante o serviço, mas era frequente usar antes e/ou depois da jornada de 

trabalho. Disse-me que usava vários tipos de drogas: álcool, maconha e cocaína e que fez uso 

por mais de trinta anos e que nesse tempo, no qual era usuário, continuou criando os seus 

quatro filhos e se aposentou. 

Então, do ponto de vista social, teve uma vida “normal” para os parâmetros da 

sociedade, mas relata que teve vários problemas pessoais decorrentes das drogas como a falta 

de convívio com a sua família e, que por isso, separou- se de sua esposa e culminou no seu 

afastamento.  Essa filha com a qual vive atualmente foi a que mais magoou, segundo suas 

palavras. Porém, foi a “que estendeu a mão” para ajudá-lo. Sr. Rafael está em tratamento há 

um mês e o que levou querer parar foi se aposentar e estar mais perto da sua família. Então, 

para ele, as drogas são motivadoras para o trabalho ou algo intrínseco ao trabalho, em uma 

espécie de relação entre trabalho – drogas – drogas - trabalho. 
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O vínculo com os profissionais de uma forma geral foi algo mais difícil, não tinha 

tanto espaço dentro da instituição para conversas ou entrevistas, salvo quando minha 

orientadora esteve no CAPS ad acompanhando- me. Com exceção de Amanda, que já 

conhecia do colégio, pouco consegui conversar com os demais profissionais, talvez porque 

estivessem muito atarefados, sempre “montando grupos ou moderando grupos”. 

As três profissionais do CAPS ad que entrevistei ou estabeleci um contato maior, todas 

possuem formação na área da saúde, seja na área técnica ou na graduação.  Amanda é negra, 

tem 21 anos, é casada e moradora do Gama; Aline é branca, tem 35 anos, é casada e moradora 

de Águas Claras; ambas são técnicas de enfermagem, a primeira trabalha apenas na 

enfermaria, mas já tinha experiência profissional em um hospital particular na área de 

neonatologia e, depois que passou no concurso, assumiu o cargo no CAPS ad. No começo, 

relata que não sabia muito como iria atuar e tampouco tinha tido contato com saúde mental na 

sua vida, mas aos poucos se adaptou ao serviço. Aline, apesar de ser técnica em enfermagem, 

é graduada no curso de enfermagem e tem uma experiência profissional grande, mas sempre 

em setores hospitalares e altamente tecnicistas. Nunca teve contato com a saúde mental 

profissionalmente e também não era uma área que desejava trabalhar, mas mesmo assim 

prestou concurso para a área e acostumou-se aos poucos e hoje está feliz com o que faz. Hoje 

fica nos grupos quando a responsável falta e também fica na enfermaria. Tanto Aline quanto 

Amanda disseram conhecer a política que rege o CAPS ad.  

Claudia é branca, em torno dos 35 anos de idade, moradora da Ceilândia, é Terapeuta 

Ocupacional, mas trabalha na área da administração do CAPS ad. Está no CAPS ad há 4 

(quatro) anos e antes de entrar já tinha tido contato com a saúde mental, sempre foi uma área 

que lhe chamou bastante a atenção. Hoje em dia exerce uma função de liderança na 

instituição, todos a conhecem e a respeitam, desde os médicos às recepcionistas. Percebi que 

tem uma visão bastante humanizada do serviço, dos programas de redução de danos e de uma 

valorização dos usuários. Em sua leitura, o CAPS ad é um local que tem por objetivo ofertar 

ferramentas para que as pessoas melhorem de vida. 
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3.6 A ida do usuário ao CAPS ad Ceilândia: suas razões e consequências 

 

Em uma das visitas de campo, a profissional responsável pelo grupo de “educação em 

saúde” estava na instituição, mas para resolver outro assunto e, consequentemente, fez com 

que não houvesse grupo nesse dia. Quando avisou a recepção que não iria ter o grupo, já era 

quase oito e meia da manhã, e já havia dez pessoas esperando, todos ficaram irritados com a 

ausência da comida e disse: “pelo menos podemos descer para tomar o café? porque eu saí de 

casa e não comi nada”. Todos os outros apoiaram dizendo a mesma história ou algo parecido. 

Com isso não quero dizer que todos vão ao serviço para se alimentar, porém, que essa parte da 

alimentação é algo que faz diferença no dia a dia do usuário e funciona sim, às vezes, como 

um motivador. 

O CAPS fornece refeições para os seus usuários e isso está conforme a portaria nº 

130/2012 do Ministério da Saúde, que diz que tem que disponibilizar no mínimo 1 (uma) 

refeição diária aos usuários. Pelo que percebi, muitos usuários dependem dessa refeição, pois 

não têm o que comer em casa, como o Sr. Saulo, que caminha da Guariroba até o CAPS ad, 

que fica no centro de Ceilândia, para fazer a primeira refeição do dia. É uma distância de 2,5 

km, que percorre a pé, e tal situação parece ser comum a vários outros usuários.  

Por outro lado, observei que o CAPS ad não é apenas um local para o tratamento do 

indivíduo. Percebi que os usuários vão para lá também por conta ou em nome do convívio 

social e por terem alguns dilemas parecidos. Entre os participantes, há sempre uma troca de 

saberes e de experiências, tanto que comentam como eram as suas vidas, o que lhes acontecia 

quando estavam sobre o efeito das drogas e as dificuldades e experiências que passaram.  

Sr. André, como mencionei, é uma espécie de líder entre os usuários, porque fala 

bastante e posiciona- se nas discussões. No intervalo dos grupos, costuma sair do CAPS ad 

para fumar um cigarro e sempre ficam ao seu redor dois ou três outros usuários. Foi possível 

constatar que Sr. André explica o funcionamento do serviço, sana dúvidas, aconselha a 

continuação no tratamento e exemplifica a partir de si mesmo.  

Por outro lado, percebeu- se que, muitas vezes, os usuários estão no CAPS ad não por 

conta dos grupos ou de um atendimento com o médico, mas sim para ter um convívio social, 

pois alguns, naquele espaço, se sentem parte de um grupo e não discriminados. Talvez porque 

muitos vivem conflitos familiares e enfrentam a falta de confiança, então esse convívio 
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fortalece o usuário no serviço e no tratamento. Um exemplo desse tipo de situação é o caso de 

um senhor que frequenta o grupo de “educação em saúde”, que dormia em todos os grupos, 

do começo ao fim, mas que, quando acabava, subia e ficava socializando com os outros 

usuários. 

Nos grupos, há o costume de circularem uma lista de presença. Em um dos grupos que 

participei, o Sr. André questionou a profissional sobre o porquê de todos terem de assinar o 

livro e isso estar diretamente ligado a receberem a medicação. Então, brincou que esse livro 

poderia se chamar “vale remédio”. No primeiro dia no grupo de “educação em saúde”, o rapaz 

que estava ao meu lado ficou insistindo para que eu assinasse o livro, pensando que eu era um 

integrante do grupo. No começo não entendi esta insistência, mas depois constatei que se 

tratava da possibilidade de retirar medicamentos. Talvez muitos procurem o CAPS ad para o 

uso da medicação, tão somente.   

Nos grupos buscou- se compreender o porquê dos usuários começarem a usar drogas 

e, nos vários relatos individuais, dentro e fora dos grupos, constatou- se que dentre os 

principais motivos estariam: a socialização em algum grupo; para desestressar da vida 

cotidiana e para perder a timidez. Esses três motivos foram os mais citados para a entrada nas 

drogas. No entanto, o motivo porque começaram a usar rotineiramente e até se tornarem 

dependentes, muitas vezes vieram atravessados pela desilusão profissional, amorosa ou 

familiar, por algum rancor, perdas, conflitos e também pela própria rotina de uso. Tudo, em 

grande parte, relacionado ao psicológico, que acabou afetando a vida como um todo.  

 

3.7. E o que é a droga, afinal? 

 

Os três entrevistados entendem que o usuário de drogas é um vicio, para o qual há 

tratamento, mas não a cura eterna. Para eles, “a dependência sempre estará lá guardada” e terá 

que “lutar contra isso todos os dias da vida”. Por isso, acham que a cura é provisória. Na 

verdade, acho que isso vale para todos os que ouvi. O Sr. André disse- me que se tomar um 

copo, logo tomaria uma garrafa inteira de bebida alcoólica. Então, prefere não beber nenhum 

copo. Há outros que querem somente diminuir o seu consumo, mas querem continuar usando 

a sua droga de preferência. O CAPS ad Ceilândia oferece um suporte tanto para a abstinência 

quanto para diminuição do uso, ou seja, não exige a abstinência total e não a almeja. Para 

Claudia muitas pessoas vivem bem e fazem o uso de drogas e que, no serviço do CAPS ad, o 
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objetivo é sempre oferecer uma estrutura para que o usuário possa viver bem, sendo que “ele é 

quem sabe se escolhe a abstinência ou não”. 

Um ponto importante é o que é a droga para o usuário. Muitos achavam que o álcool 

não era uma droga. Nesse sentido, o termo ainda estaria ligado ao ilícito ou ao proibido. Nesse 

tempo de pesquisa, questionei principalmente o Sr. Saulo, o Sr. André e o Sr. Rafael sobre o 

que pensavam sobre o que seriam as drogas. Sr. Saulo disse que é “tudo aquilo que te 

aprisiona, sendo bom ou ruim, te dando uma sensação de prazer ou não; isso é uma droga”. 

Para o Sr. André, “era não conseguir passar um dia sem ir ao bar para “tomar uma” e perder 

oportunidades por conta do seu vício”. Por fim, para o Sr. Rafael, era “qualquer substância 

que alterasse a mente da pessoa ou afetasse suas atitudes e o convívio social”.  

Essas respostas mostram a frustração deles com o uso das drogas, mas também o lado 

do prazer que a droga oferece. Porque todos falavam que se sentiam bem durante e depois do 

uso. Havia um senhor, que ficou na enfermaria, que fazia ligação da bebida alcoólica com a 

comida, ele não conseguia falar de comida sem distinguir de bebida alcoólica, o que me 

pareceu denotar o quanto a droga era algo essencial em sua vida, como a comida.  

Curioso é que muitos usuários podem até saber que cigarro é considerado uma droga, 

mas parecem não aceitar essa assertiva. Para tanto, basta ver o número de usuários que fumam 

durante os intervalos de grupo. Vale notar que foram colocados dois cartazes contra o 

tabagismo logo na entrada da instituição e em local visível, mas parece não surtir muito efeito. 

Segundo Claudia, a instituição vai abrir um grupo que vai tratar do tabagismo. Mas também 

compreende o uso do cigarro e muitas vezes o percebe como uma estratégia de “redução de 

danos”, porque muitos usam o tabaco para não usar outra droga. Então, de certa forma é algo 

positivo porque é melhor que fume do que volte a usar droga de forma abusiva.  

Para as profissionais Amanda e Aline, as drogas são substâncias que afetam o 

organismo da pessoa, alterando os seus sentidos e podendo deixar o usuário mais relaxado, 

mais estimulado e até causar alucinações. A droga é prazerosa, caso contrário, o usuário não 

faria o uso, mas o problema, para elas, é que esse prazer causa danos físicos, mentais e 

sociais. Por isso, na leitura de ambas, muitos chegam ao CAPS ad doentes com problemas 

psicológicos, como depressão, alucinações e crises de abstinência, tanto física como 

psicológica. Para essas profissionais, tem que se colocar na balança o que tem de bom e ruim 

no uso das drogas, porque o excesso prejudica a saúde física, afeta o convívio social e a saúde 
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mental, principalmente, porque seus efeitos na mente talvez não tenham cura, como a 

dependência, causando alterações comportamentais e psíquicas. Afirmaram, também, que 

drogas sempre existiram na sociedade, mas que, atualmente, o uso abusivo causa danos que 

podem ser irrecuperáveis, no próprio usuário como nas pessoas com quem convive, e que, por 

isso, o CAPS ad “tem como obrigação ajudar essas pessoas”. 

Para a Claudia, a droga sempre existiu e pode causar danos à saúde e afetar a 

qualidade de vida, mas o vilão não é a droga, porque muitas pessoas as usam rotineiramente e 

têm uma qualidade de vida “boa”, criam os seus filhos, trabalham, estudam e têm uma vida 

dentro dos padrões da sociedade. Nesse sentido, o CAPS ad está presente para ajudar as 

pessoas a terem uma maior qualidade de vida e não para ficarem em abstinência da droga 

porque isso varia de usuário para usuário, o trabalho do CAPS ad é oferecer ferramentas para 

a pessoa ter uma qualidade de vida maior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Reforma Psiquiátrica iniciou-se devido ao movimento dos trabalhadores de saúde 

mental, aliado ao da Reforma Sanitária brasileira, colocando em discussão a ideia e o cuidado 

da saúde mental como um problema de saúde pública, antes conhecido mediante instituições 

psiquiátricas ou manicômios, onde as pessoas eram praticamente encarceradas, sem nenhum 

tipo de tratamento resolutivo. Com a Reforma Psiquiátrica, vários pontos de discussão foram 

pautados, entre eles, um sistema público de saúde que pudesse atender a demanda dos 

usuários abusivos de drogas, para além da não medicalização e outra leitura da dependência 

das drogas e até mesmo como era, socialmente, considerada a droga. Tais demandas geraram, 

em 2002, a criação de outro modelo de atenção, o Centro de Atenção Psicossocial para 

usuários de álcool e outras drogas (CAPS ad), que tem por proposta romper a negligência 

quanto a esse público, que ora foi ocupada pela religião e ora ocupada pela cientificidade 

médica (FARIA, 2011). 

A pesquisa buscou entender a rotina do CAPS ad Ceilândia, esse modelo de atenção e 

as percepções sociais de droga e de usuário de droga nesses espaços. Para tanto, traçou um 

perfil do usuário e as razões por ter procurado um tratamento na instituição. Foram 

observados os grupos terapêuticos e sua dinâmica de funcionamento, realizadas entrevistas 

com profissionais e usuários para melhor compreensão do universo do CAPS ad Ceilândia e 

suas percepções sobre o serviço prestado.  

A Saúde Coletiva enquanto campo de pesquisa e atuação tem grande importância no 

tema e cuidado das drogas, pois além de ser um problema de saúde pública produz um 

conceito de saúde-doença como processo social, pensando-a como política e pratica de 

cuidado.  

Essa transparência do caráter político da área da Saúde Coletiva não pode sequer ser 

ocultada pela recusa ao estatuto da cientificidade do conhecimento, tal como ocorre 

na medicina individual. Pois, nesse sentido ao tomar como objeto o “coletivo”, essas 

práticas tornam-se também tributárias de outros campos do saber que não se 
subordinam ao estatuto de cientificidade próprio das ciências naturais. 

A variedade e o caráter frequentemente restrito e restritivo do coletivo/social não 

invalidam o fato que as práticas sanitárias se viram constantemente inválidas pela 

necessidade de construção do social como objeto de análise e como campo de 

intervenção (DONNANGELO, p.21) 
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Os resultados da pesquisa mostraram que os serviços do CAPS ad estão em 

consonância com o esperado pela Política de Saúde Mental no Brasil, quanto a uma visão 

mais humanizada do usuário, no sentindo de tratá-lo como cidadão, dando valor para a 

reabilitação psicossocial que busca aumentar o poder conceitual, capacidade de realizar 

trocas, descobrindo e potencializando recursos nos diferentes cenários da vida. Para tanto, o 

CAPS ad parece oferecer instrumentos para que o próprio indivíduo seja responsável pelo seu 

tratamento e recuperação, tanto que os grupos a serem frequentados são pactuados entre os 

usuários e os profissionais, ainda que não se possa dizer que existe liberdade total de escolha. 

Da parte do usuário, foi visto o quanto vigora o próprio ponto de vista, posto que 

muitos almejam a abstinência, outros não. Assim, cabe ao CAPS ad orientá-los e auxiliá-los a 

conseguir uma melhor qualidade de vida. De acordo com uma das profissionais, a função do 

CAPS ad é que o usuário tenha uma melhor qualidade de vida e que a droga não seja o centro 

de sua vida. Dos usuários entrevistados todos estão na instituição por vontade própria, mas 

houve influência da família e, principalmente, das mulheres (esposas, filhas, mães e irmãs), 

que os motivaram a ir ao CAPS ad. O atendimento ao usuário não significa separá-lo das 

drogas, mas o desenvolvimento do sentido e do domínio da sua responsabilidade em sua 

prática com as drogas, caso não seja o seu desejo privar-se delas. 

O CAPS ad Ceilândia tem pouco tempo de funcionamento como CAPS ad III, 

praticamente um ano e trabalha com a internação e medicação, ainda que tais pontos sejam 

questionados no interior do movimento. É certo que para os casos excepcionais, mas ainda há 

o uso de tais recursos, ou seja, da intervenção farmacológica e da internação. Quanto aos 

profissionais, a maioria está no local há um ano e é composta de mulheres, jovens e nem 

sempre identificadas desde o começo com o campo da saúde mental. Vale dizer que alguns 

dos profissionais não tiveram experiência anterior com saúde mental, mas mencionaram um 

minicurso do que seria o CAPS ad e o seu funcionamento antes de entrarem no serviço. O 

CAPS ad, é o lugar aonde ir quando sofre e quando precisa ser acolhido. 

O CAPS ad Ceilândia tem um perfil de usuários bem definido com poucas variações, 

com a maioria homens, negros e adultos, o perfil dos profissionais também é bem definido: 

são mulheres, brancas e jovens adultas. A relação profissional-usuário ainda parece ter 

resquícios do modelo biomédico, por conta da hierarquização do poder e com decisões de 

“cima para baixo”, apesar do usuário, também, participar do seu tratamento terapêutico 

individualizado e ser corresponsável no tratamento. Mas, ainda assim, o saber ainda é 
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centrado no profissional e o vínculo com os usuários é, ainda, organizado de forma 

hierarquizada. Por exemplo, nos grupos, normalmente, o profissional é o detentor da 

sabedoria e da verdade; muitas vezes, o profissional tenta debater o assunto e ter uma 

conversa mais democrática, mas a hierarquização do poder se restabelece, vindo, 

principalmente, do usuário, que coloca o profissional em uma posição melhor que a dele, até o 

modo de se vestir ajuda na hierarquização. Nesse sentido, observei que os grupos em que os 

profissionais usam jalecos há menos debate do que os que usam roupas comuns. Para que se 

possa ter uma ideia, o Sr. Saulo comentou não contrariar os profissionais para “não se 

queimar” dentro da instituição e, assim, ser prejudicado de alguma maneira.  

Existem profissionais que têm uma visão mais humanizada e um vínculo maior com os 

usuários, bem como a proposta, porém, há outros que temem a realidade de um serviço de 

saúde mental, justamente por desconhecê-la e mais ao começar trabalhar no CAPS ad 

Ceilândia, mas que, depois, com o passar do tempo, se acostumou com o serviço e 

desmistificou o usuário de drogas.  

O tratamento do usuário é dividido em três partes: o de começo, o de meio e o de saída 

e, não tem um tempo definido para se passar pelas três fases. Em todas as fases, os usuários 

são avaliados individualmente e coletivamente e o CAPS ad também promove grupos 

terapêuticos que ajudam a família dos usuários do CAPS ad e da comunidade, mas a ideia é 

sempre de uma cura provisória ou algo momentâneo e não de promessas duradouras, pois, 

entende- se que as drogas são um combustível de funcionamento cultural.  

No entanto, existem contratempos e dificuldades em sua implementação enquanto 

política e serviço de saúde, tanto que durante a pesquisa um usuário relatou que parece ter 

vivenciado uma situação de preconceito institucional. Esse usuário disse-me que muitos 

profissionais olham-o com um tom de superioridade, não valorizam tanto as suas opiniões e 

que exterior ao CAPS não comunicam-se com os usuários da instituição. Vi que o CAPS ad é 

um local de convívio social dos usuários e que isso pode ajudar no tratamento dos indivíduos, 

pois muitos só têm aquele espaço como local em que são respeitados e valorizados. Por isso, é 

um local no qual muitos buscam mais do que tratamento.   

Quanto aos serviços, ainda que a proposta seja recente e que, ainda, estejamos em 

construção nesse campo, vale dizer que surpreendeu-me tamanha possibilidade da 

interlocução entre aquele que procura o cuidado e o que cuida, ainda que, é claro, hierarquias 
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se estabeleçam e preconceitos sejam, infelizmente, ritualizados. Um exemplo é em questão a 

raça, os negros ainda são os cuidados e os brancos são os cuidadores o que não difere muito 

do tempo da escravidão no Brasil. 

Todos os usuários entrevistados e os observados acreditavam que alguém que faz o 

uso de drogas abusivamente não tem cura definitiva, sempre terá vontade de usar a droga de 

preferência novamente. Por isso, a percepção de que “será uma luta diária e contínua”. Houve 

relatos de que ficaram sem usar a droga, mas que depois de um acontecimento negativo em 

suas vidas ou pela vontade extrema de usar a substância, houve recaída. Porém, para todos, de 

maneira geral, não fazer uso de drogas abusivamente melhoraria alguns dos pontos que 

pensam ser essenciais em suas vidas, como o trabalho e as relações familiares. 

Dessa forma, na pesquisa identificou- se que a droga, para o usuário, é classificada em 

pesada ou leve, mas, geralmente, é vista como algo negativo e que lhe traz prejuízos sociais. 

Os usuários estão no CAPS ad para a abstinência ou para diminuir o uso de drogas e, assim, 

encontrar qualidade de vida, para comer, ou para recuperar laços da família. Ou ainda, para ter 

amigos e pertencer a um grupo. Geralmente, procuraram o serviço quando chegaram ao 

limite, sendo que esse limite nem sempre vem do corpo, mas das emoções. Nesse sentido, o 

lado psicológico e emocional pesa muito na decisão de procurar a instituição.  

Tanieli Rui, em “Isso Não é um Cachimbo” (2010), relata que sabia onde encontrar 

usuários de drogas durante sua pesquisa, por conta do que deixavam no chão, como papelotes 

de cocaína, latas de refrigerante e até potes de iogurte (objetos usados por usuários de crack 

para fazer o uso da droga). No CAPS ad Ceilândia, pude perceber que os usuários do sistema 

e, também, de drogas – nesse caso, duplamente “usuários” – deixaram pelo caminho não 

somente objetos físicos, mas, também, a família, a autoestima, o emprego, o amor e a vontade 

de viver. Estão no CAPS ad não somente para o tratamento médico, mas, principalmente, em 

busca dessas outras frentes de suas vidas que deixaram para trás, talvez na tentativa de um 

“novo começo” (RUI, 2010). Um novo começo esse que, no entanto, não significa, 

necessariamente, deixar de usar e a droga ou de percebê-la como algo negativo, assim como a 

si mesmo enquanto usuário de drogas. 
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