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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objeto o trabalho com as redes públicas em saúde mental no 

município de Niterói no cuidado aos usuários de álcool e outras drogas para favorecer a 

implementação do acesso aos serviços e o atendimento da integralidade da assistência em 

saúde. Objetivo deste estudo consiste em conhecer a Rede de Atenção Psicossocial aos 

usuários de álcool e drogas no município de Niterói. Método: Trata-se de um estudo 

descritivo de abordagem qualitativa.  Realizou entrevistas semiestruturadas com profissionais 

que pertencem a rede. Para a definição dos participantes do estudo foram adotados os 

seguintes critérios de inclusão: profissionais da rede de atenção à saúde do município o que 

abrange: articuladores da rede no território, preceptores de PET, profissionais da atenção 

básica e atenção psicossocial. Critérios de exclusão: Profissionais que atuam nos dispositivos 

da atenção básica, porém que não atendem os usuários de drogas. Os dados foram 

sistematizados de acordo com a análise temática. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, parecer nº 862.452. Resultados: As 

categorias geradas no estudo foram: Organização da rede voltada para os usuários de drogas 

no município de Niteroi; Fatores facilitadores e dificultadores do acesso ao cuidado dos 

usuário de álcool e outras drogas no mesmo município. Quanto a organização e orientação das 

redes das redes constatou-se o seguinte: A rede formal de cuidados aos usuários de drogas no 

município de Niterói conta com os seguintes dispositivos: Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e Drogas- CAPS AD, Equipe de Redução de Danos, Equipe de Referência Infanto-

Juvenil para álcool e drogas – ERIJAD, Serviço de álcool e drogas ( SAD)  e o serviço de 

emergência (SRI) do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, atualmente denominado UTAP – 

Unidade de Transição de Atenção Psicossocial, unidade de acolhimento – UAI, ambulatórios 

de especialidades das policlínicas, o Programa Médico de Família (PMF), o Consultório na 

Rua e o hospital geral.  No entanto, mesmo a rede sendo constituída por diferentes serviços, 

nos chama atenção a inexistência de um CAPS AD 24 horas, um serviço que os usuários 

possam chegar a qualquer momento e encontrar acolhida. Os fatores que foram mais 

identificados como sendo possíveis barreiras de acesso estão relacionados a: Falta de 

encaminhamento entre os serviços, ausência de conversa entre os diferentes pontos da rede de 

cuidado, precariedade da rede, rotatividade dos profissionais (o que dificulta o vínculo), pouca 

articulação entre as diferentes secretarias (o que dificulta o trabalho intersetorial), 

burocratização, o estigma, serviços com recepção fechada, pouca articulação com outros 

dispositivos de cuidado, inexistência de um CAPS 24h, falta de diálogo entre a gestão e os 

serviços, dificuldades no estabelecimento de parcerias com os setores da saúde, dificuldade de 

formação, principalmente dos profissionais da Atenção Básica para o cuidado aos usuários de 

drogas, vínculos frágeis e precários de trabalho, desafios cotidianos atuar de fato no território, 

na vida da cidade, uma visão tradicional das família sobre o melhor cuidado envolver a 

abstinência, reclusão. Conclusão: Há uma implicação de todos trabalhadoresem prestar um 

cuidado integral. Reconhecem que apesar da precariedade, existe cuidado e que este pode se 

proporcionado pelo empenho dos profissionais.   

Descritores: Assistência à Saúde. Saúde Mental. Transtornos Relacionados ao Uso de 

Substâncias. 

 



 

ABSTRACT 

 

The present study has the  public health network in mental health as object in Niteroi city, for 

the attention  of drug user in order to facilitate the access to the health services and the 

integral assistance in healthcare. General Objective:  knowing the Psychosocial Attention, the 

usual ways of acting, and the ways arrange in Niteroi: a city in the State of Rio de Janeiro, 

Brazil by the the professional. Method: There is a describe study with qualitive approach. 

Were done semi structured interviews with professionals that belong to the network Attention 

Care in Niteroi city. The research participants were the psychosocial networks professionals. 

There were adopted the following inclusion criterias: Professionals whose belong to the 

public healthcare  network (network articulators who act in the territory, professionals who 

work in the comunity and psychosocial attendance. The exclusion criterias were: 

professionals who work in the basic attendance but, don't provide assistance to the drug users. 

The dates were colected  bysemistrutural interviews. These dates were synthesized according 

to the tematicanalyse. This research was approved by the Ethic Committe in Research from 

the Universidade Federal Fluminense whose report is: number 862.452. Results: As the  

network organization and the guidance found the following: The formal network care facing 

drug users in the Niteroi city presents the following services: Psychosocial Attention – 

Alcohol and Drugs- CAPS AD, Damage Reduction Team, Reference Team Childhood and 

Adolescence for alcohol and drugs, ERIJAD, and the Emergence Service (SRI)  to the 

Psychiactric  Hospital,  today is a Host  Unit (UAI),  speciality ambulatories that belong to the 

policlinic, Family Doctor Program (PMF), Street Cabinet and the General Hospital. However, 

even if the network was composed by different services, should draw us the attention for the 

lack of CAPS AD III, a service that the drugs users could arrive whenever and could find 

host. There were identified as possibles access barriers: The lack of routing among the 

services, the lack of conversation among the differents points in the  network care, 

precariousless network, staff turnover, low articulation among different Concil Department, 

bureaucratization, the stigma, the precarious employment, services with reception closed, 

challenges to act in the territory, educational difficulties particularly the professional to the 

Community Attention for the users drugs care, another difficulty is even a traditional family 

about the best care that  include the reclusation and the abstinence. Conclusion: There is an 

implication of all workers guide to provide integral attendance. They recognize that even with 

all the precariousless, there is care and it could be provide by the professionals effort. 

Descriptors: Delivery of Health Care. Mental Health. Substances- Related Disordes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A escolha dessa temática se deve a minha trajetória na área de saúde mental desde a 

graduação- quando fui acadêmico bolsista do Programa de Estágio Integrado em Saúde 

Mental no CAPSII Ernesto Nazaré em que pude cuidar de alguns pacientes que apresentavam 

problemas relacionados ao uso abusivo de drogas.  

Mesmo não sendo um CAPS AD, havia usuários que apresentavam além da psicose, a 

comorbidade do uso abusivo de drogas que para obtê-la faziam de tudo, inclusive trocar os 

próprios eletrodomésticos pela droga, dentre outras coisas; seguido da Residência 

Multiprofissional em Saúde Mental- UFRJ-IPUB – Universidade Federal do Rio de Janeiro- 

Instituto de Psiquiatria- UFRJ-IPUB (2011-2013)- em que tive uma experiência com usuários 

de álcool e outras drogas do PROJAD. Projeto de Estudos e Assistência ao uso indevido de 

drogas. 

É relevante destacar que o princípio do processo de reforma psiquiátrica no Brasil é 

recente, sendo sua eclosão do movimento sanitário, ainda nos anos 70. Mesmo 

contemporâneo à reforma sanitária, o processo de reforma Psiquiátrica brasileiro apresenta 

sua história própria, inscrita em um contexto internacional de transformações para superar o 

movimento asilar (BRASIL 2005). 

É relevante afirmar que o ano de 1978, é identificado como o início efetivo do 

movimento social pelos direitos dos trabalhadores de saúde mental designado Movimentos 

dos Trabalhadores em Saúde Mental. (MTSM). É acima de tudo este movimento, por meio de 

diversos campos de luta que se passa a promover a construção a partir desta época a denúncia 

da violência dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de uma rede 

privada de prestação de assistência e a elaboração de uma crítica ao saber psiquiátrico e ao 

modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com sofrimento mental (BRASIL, 2005). 

Neste sentido, a experiência italiana de desinstitucionalização em psiquiatria e a sua 

crítica radical ao manicômio é inspiradora, e revela a possibilidade de rompimento com os 

antigos paradigmas (BRASIL, 2005). É interessante destacar que segundo Yasui (2010), a 

finalidade da desinstitucionalização é promover a reconstrução da complexidade do objeto, a 

complexidade existencial do sujeito que está em sofrimento e necessita de cuidados. O que se 
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busca é promover a produção de vida, de sentido e de novas maneiras de convivência, que 

tornem possível o reencontro das diversas formas de bem estar e de saúde. 

Além disso, o segundo Congresso Nacional do MSTM (Bauru/SP), em 1987, institui 

uma lema “Por uma sociedade sem manicômios”. No mesmo ano de 1987, ocorre a 1ª 

Conferência Nacional de Saúde Mental (BRASIL, 2005). Nesta mesma época, são de especial 

relevância o surgimento do primeiro CAPS do Brasil, na cidade de São Paulo, e o princípio de 

um processo de intervenção , em 1989,da Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SP)  em 

um hospital Psiquiátrico, a casa de Saúde Anchieta, lugar de maus tratos  e mortes de 

pacientes. É esta intervenção, com repercussão nacional, que se mostrou a possibilidade de 

desenvolvimento de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva ao hospital psiquiátrico 

(BRASIL, 2005). 

Neste contexto, como aponta Amarante (2008), surge o Projeto de Lei 3657/89, que 

propõe a extinção progressiva de manicômios e sua substituição por outras modalidades e 

práticas de assistência, acaba por desencadear um amplo debate nacional, inédito, no 

momento em que a psiquiatria nuca esteve em tão permanente discussão por diversos setores 

da sociedade.  

A partir do ano de 1992, os movimentos sociais que se inspiraram neste Projeto de Lei 

Paulo Delgado, conseguem a aprovação em diversos estados brasileiros, as primeiras leis que 

instituem a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção 

à saúde mental. É na década de 90, que começam a entrar em vigor no país as primeiras 

normas federais que regulamenta a inserção de serviços de atenção diária, com base nas 

experiências dos primeiros Núcleos de Atenção Psicossocial (NASP), Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), e Hospitais- dia (BRASIL, 2005). 

O primeiro NAPS- Núcleo de Atenção Psicossocial foi na cidade de Bauru. A equipe 

de Trabalho era constituída por jovens dirigidos por Roberto Tycaroni, psiquiatra recém 

chegado de Trieste na Itália com a força e as ideias revolucionárias da Psiquiatria 

Democrática (LANCETTI, 2014) 

Conforme Lancetti (2015), os primeiros CAPS e NASPs surgiram como instituições 

que vieram para realizar a substituição dos velhos hospitais psiquiátricos e serviram de 

modelo para a criação de outros serviços denominados CAPS álcool e outras drogas. Frente à 

avaliação da contrafissura, os CAPS AD deram resposta inicial à Saúde Mental, convocada 
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para realizar a substituição dos tratamentos morais e as estratégias reducionistas centradas na 

abstinência e anulação da subjetividade, dos corpos e da cidadania dos sujeitos que utilizam o 

crack. 

Na cidade de São Paulo, surgiu uma das primeiras experiências dos hospitais dias 

municipais. No entanto, era necessário preencher tantas exigências e se adaptar a rotinas tão 

rígidas que se tornava muito difícil acessar as pessoas. Alguns eram considerados mini 

hospitais de psiquiatria que funcionava com bastantes profissionais e poucos pacientes, outros 

estavam inseridos no território e com valiosa atuação grupal (LANCETTI, 2014). 

O surgimento do CAPS demonstra a possibilidade de organização da rede substitutiva 

ao Hospital Psiquiátrico no Brasil. Estes CAPS são considerados articuladores estratégicos da 

rede e da política de saúde mental num dado território. (BRASIL, 2005). 

Nesta perspectiva, a Política Nacional Saúde Mental apresenta o CAPS- Centro de 

Atenção Psicossocial como um novo dispositivo de atuação, sendo este regulamentado por 

meio da portaria 336/02 que articula a rede de serviços de saúde mental e outras redes sociais, 

para produção de experiências, subjetividade e inclusão dos sujeitos (SANTANA, 2014). 

Esses serviços extra hospitalares tem o papel de contribuir para assegurar os direitos e 

proteção voltada para usuários do âmbito da saúde mental, inclusive os usuários de álcool e 

outras drogas, mas essa atuação no território é muito recente, apesar da luta intensa por 

transformações no campo da saúde mental há mais de vinte anos (SANTANA, 2014). 

Neste sentido, conforme Souza (2012), nos últimos anos a política de saúde mental 

brasileira passou por diversas transformações. É relevante afirmar que o Sistema Único de 

Saúde (SUS) é um marco estruturante destas transformações, entretanto, apesar do arcabouço 

legal concebido da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica da Saúde (1988), não há 

possibilidade de assegurar sucesso e efetivação dos seus princípios e diretrizes. As ações 

cotidianas, com seus arranjos e suas pactuações são o que tornam possível a concretização 

desses princípios e diretrizes e efetivamente asseguram as mudanças no sistema de saúde 

brasileiro.  

O presente estudo terá como objeto a Rede de atenção aos usuários de álcool e outras 

drogas, inclusive os serviços de atenção básica que atendam os mesmos usuários no 

município de Niterói-RJ. 
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Neste sentido, conforme Brasil (2005), a necessidade de definir estratégias para 

elaboração de uma rede de assistência voltada aos usuários de álcool e outras drogas, que 

priorize a reabilitação e a reinserção social, levou o Ministério da Saúde a instituir, no âmbito 

do SUS, O Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos usuários de álcool e 

outras drogas em 2002.  

Este programa tem a função de organizar ações de promoção, proteção à saúde e 

educação dos indivíduos que fazem uso prejudicial de álcool e drogas e estabelece uma rede 

estratégica de serviços extra hospitalares para a mesma clientela, articulada à rede de atenção 

psicossocial e com a proposta de abordagem de redução de danos (BRASIL, 2005). 

O sistema de saúde preconiza que a atenção se dê em redes e os serviços estejam 

integrados. Uma rede é um conjunto de pontos que estabelecem comunicação entre si 

(FLEURY,1996). Na psicologia social, o conceito de rede tem sido usado para fazer a 

definição do universo relacional de um indivíduo, ou seja, o conjunto de relações e estrutura 

de apoio socioafetivo de cada um.  

A ideia de rede também é usada como metáfora para demonstrar que nas políticas 

públicas, ocorre o envolvimento de diversos sujeitos. As redes representam uma 

transformação na estrutura da sociedade, com novas formas de organização social em resposta 

aos problemas políticos de coordenação ou mediação social. Elas também são ferramentas 

úteis para explicar a união de sujeitos interdependentes (SOUZA, 2012). 

A rede de atenção psicossocial voltada para os usuários de álcool e outras drogas, 

inclui os serviços extra hospitalares, bem como  unidades de pronto atendimento, emergência 

psiquiátrica e hospitais gerais. Sendo o CAPS, um importante articulador da rede no território. 
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JUSTIFICATIVA 

 

  A realização deste estudo se deve a questão da necessidade de se construir redes de 

atenção conforme o percurso do usuário e não o contrário.  Apesar de existirem vários 

serviços na rede de saúde, o grande problema é a falta de integração e o diálogo institucional e 

interinstitucionais que dificulta o cuidado aos usuários de álcool e outras drogas.  

Além disso, como apontam Teixeira e Fonseca (2015), a construção de redes é uma 

tarefa complexa que requer a implementação de ações que promovam a qualificação dos 

encontros entre os diferentes serviços, especialidades e saberes. É necessário, também 

assegurar que a ampliação da cobertura em saúde seja acompanhada de melhora na 

articulação entre os serviços, resultando em processos de trabalho mais eficientes e eficazes 

para os usuários. 

Neste sentido, conforme Cruz e Ferreira (2007), muitos são os desafios que ainda 

persistem na elaboração da rede de atenção voltada para os problemas relacionados ao uso 

abusivo ou dependência de álcool e outras drogas. Entre os desafios, podemos identificar as 

dificuldades locais para estruturar a articulação da rede, a necessidade de potencialização da 

capacitação dos profissionais que trabalham em todos os pontos da rede, finalmente o 

aperfeiçoamento da assistência que se dá pela prática, no cotidiano compartilhado do trabalho 

de cuidado, pela participação dos profissionais que se comprometem na elaboração deste 

cuidado. 

É relevante afirmar que as dificuldades da rede em oferecer um cuidado aos usuários 

de drogas é também um problema para os CAPS ad – Centro de Atenção Psicossocial – álcool 

e drogas já que compromete a essência do papel para a qual estes Centros foram gerados, ou 

seja, prestar assistência clínica em regime de atenção diária, impedindo as internações e 

realizando a coordenação e articulação das ações de saúde mental na atenção ao uso de álcool 

e outras drogas em um certo território (ANDRADE 2011). 

Papel este que depende muito da articulação com a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

e da inclusão de ações de Redução de danos (RD) com base territorial. É notória a lacuna 

existente na ainda frágil ESF, e também o preço elevado a ser pago pelo Brasil por não ter 

garantido a sustentação e a expansão das ações de Redução de Danos entre usuários de drogas 

nos últimos anos (ANDRADE, 2011). 
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É notório observarmos trabalhadores que fazem a tentativa de inserção de estratégias 

de redução de danos nas ações com os usuários de drogas, por meio de sensibilizações, 

orientações a respeito de formas de uso que provoquem menos danos (LIMA, 2013). Neste 

sentido, segundo Alves (2009), esse foco na redução de danos visa a adotar estratégias para 

diminuir os danos sociais e à saúde associados ao consumo de drogas, ainda que a intervenção 

não produza o consumo de forma imediata.   

A RD é considerada uma estratégia que incentiva a busca por uma saúde possível para 

usuários de drogas e seus familiares, sendo um instrumento de luta necessária para assegurar 

seus direitos. É um conjunto de medidas para diminuir os danos decorrentes do uso/abuso de 

drogas, sem que haja, necessariamente, uma redução do consumo, tais ações possuem como 

princípio o respeito à liberdade de escolha, pois nem todos os usuários são capazes ou tem o 

desejo de fazer abstinência do uso de drogas (NARDI, 2009). 

É importante salientar que, na redução de danos, é necessário, em primeiro lugar, que 

o profissional se abstenha de suas expectativas mágicas e busque uma associação com a 

terapêutica pela qual o sujeito poça optar como deseja estabelecer um relacionamento com a 

droga; exercitando sua atitude ética de respeito da escolha pessoal da não discriminação e 

abandono daqueles que por diversos motivos apresentam fracassos em seus projetos de 

abstinência (LIMA, 2013). 

Nesta perspectiva, segundo Lima (2013), a redução de danos se configura como 

abordagem de saúde pública no âmbito das drogas, que se opõe ao modelo moral e de doença 

ou médico jurídico, que acentuam o caráter delitivo, ilegal ou patológico que se vincula ao 

uso de drogas e consequentemente, realizam a defesa da redução da oferta mediante vias 

proibitivas, medicamentosas ou asilares. A partir da lógica da redução de danos , segundo o 

mesmo autor, a finalidade essencial consiste em tornar a relação com as drogas e seu consumo 

menos prejudicial. Por mais que permaneçam fazendo uso da droga, os usuários podem fazer 

adoção de comportamentos e a alteração de pautas de consumo, de forma a minimizar os 

possíveis danos causados pela droga. 

Entretanto, é importante considerar que o cuidado a ser fornecido inclui a redução de 

danos como estratégia de atenção à saúde voltada para estes usuários. Além da baixa 

cobertura, algumas das características da ESF justificam as suas dificuldades em realizar a 

integração das ações de RD em suas práticas cotidianas (ANDRADE, 2011). 
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Vale a pena mencionar que quando o usuário é atendido no CAPS AD, o suporte de 

atenção básica se restringe ao monitoramento dos agentes comunitários de saúde sobre a 

adesão ao acompanhamento destes ao CAPS ad. Há, entretanto, pouca interlocução dos 

serviços na elaboração de projetos terapêuticos (LIMA et al, 2013). 

A ênfase na atenção básica à saúde no Brasil é ainda recente e possui uma estrutura 

organizacional em construção; os profissionais da saúde ESF apresentam dificuldades de lidar 

com questões inerentes ao uso de drogas, seja por desconhecer os fatores biopsicossociais 

inerentes ao seu consumo, reproduzindo preconceitos do senso comum acerca dos seus 

usuários, seja pelo medo de exposição profissional à violência do tráfico; e os preconceitos 

quanto à legitimidade das práticas de redução de danos, ainda costumam alimentar a 

resistência às mesmas mesmo que elas façam parte do SUS (ANDRADE, 2011). 

 Conforme Brasil (2005), a estratégia de redução de danos e riscos relacionados ao 

consumo prejudicial de drogas permite que as práticas de saúde façam o acolhimento, sem 

julgamentos, as demandas de cada circunstância vivenciada por cada usuário, fornecendo o 

possível e o necessário, ao estimular sua participação e engajamento.  

Ainda segundo Brasil (2005), esta estratégia de redução de danos sociais costuma 

reconhecer cada usuário em suas singularidades, criando estratégias em defesa da vida. Este 

marco ético, em defesa da vida, é decorrente da abordagem de redução de danos, assim como 

costuma apontar diretrizes para construção da rede de atenção para pessoas que realizam o 

uso  prejudicial de álcool e outras drogas, implicando diversas intervenções de saúde com o 

intuito de prevenir as consequências negativas do uso de álcool e outras drogas. 

Neste sentido, conforme Passos (2011), a RD foi adotada como estratégia de Saúde 

Pública pela primeira vez no Brasil em 1989, na cidade de Santos, localizado no estado de 

São Paulo, em que os elevados índices de transmissão do vírus HIV estavam associados ao 

uso inadequado de drogas injetáveis. 

A regulamentação do trabalho aconteceu em 1999, com a aprovação do Projeto de Lei 

n°h 169/1996. Proposta primeiramente como uma estratégia de prevenção ao HIV, entre 

usuários de drogas injetáveis, por meio do Programa de Troca de Seringas (PTSs), a RD foi 

ao longo do tempo se tornando uma estratégia de produção de saúde, alternativa às estratégias 

pautadas na lógica da abstinência, abrangendo as diversas demandas e ampliando as ofertas 

em saúde para a população de usuários de drogas (PASSOS, 2011). 
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A partir de 2003, as ações de RD deixam de ser uma estratégia exclusiva dos 

Programas de DST/AIDS e se tornam uma estratégia norteadora da Política do Ministério da 

Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas e da Política de Saúde 

Mental. A partir de um processo de ampliação e concepção da RD como um novo paradigma 

ético, clínico e político para a política pública brasileira de álcool e outras drogas, a variedade 

das ofertas em saúde para usuários de drogas sofreu um relevante impulso, implicando em um 

processo de enfrentamento e embates com as políticas antidrogas que se basearam no período 

ditatorial (PASSOS, 2011). 

Vale a pena ressaltar que segundo Lancetti (2014) devido aos problemas gerados pela 

experiência de redução de danos, permitiu-se a apropriação de saberes gerados pela redução 

de danos sem seringas. Esta redução de danos sem seringas começou a ser praticada pelas 

equipes da atenção básica. Agentes comunitários de Saúde em São Paulo, foram capacitados 

por esta filosofia da redução de danos e conseguiram até suspender um fuzilamento de 

pessoas que deviam dinheiro aos traficantes de drogas. 

Isto significa que apesar de ainda não conseguirmos implantar este conceito e filosofia 

em campo nacional, são os pequenos sucessos que nos motivam a persistir na mudança com a 

participação de diversos atores para melhoria da qualidade de vida do usuário de drogas com 

intuito de minimizar seu sofrimento de maneira não impositiva. 

Além disso, segundo Brasil (2005), as equipes de Atenção Básica possuem um recurso 

estratégico para o enfrentamento de problemas de saúde publica, como os agravos inerentes 

ao uso abusivo de álcool e outras drogas.  Vale a pena destacar que todo problema de saúde 

mental é também problema de mental, e que toda saúde mental também é considerada 

produção de saúde. Nesta perspectiva, é fundamental uma articulação da saúde mental 

também com a atenção básica. 

 Conforme Brasil (2011), este conceito de redução de danos da Atenção básica e que 

inclui o conceito pela PNAB, a Atenção Básica se caracteriza por um conjunto de ações de 

saúde no campo individual e coletivo, que inclui a promoção e a proteção da saúde , a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde com a finalidade de desenvolver uma atenção integral que promova o 

impacto da situação de saúde e autonomia das pessoas, dos determinantes e condicionantes de 

saúde e das coletividades. 
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Neste contexto, a falta de percepção pelos gestores da importância de fazer integração 

da atenção ao uso de drogas na ótica da RD à ESF, cujas equipes muitas vezes carecem de 

vínculos estáveis, salários dignos e treinamento adequado, constituem a maior dificuldade 

para que as ações de promoção à saúde, prevenção e assistência atinjam estas populações de 

usuários de drogas, as quais não consideram os serviços de saúde como referência 

(ANDRADE, 2011). 

Como aponta Teixeira e Fonseca (2015), a RD, neste sentido, deve ser conceito –

ferramenta que ganha materialidade entre cada encontro entre trabalhador e usuário do SUS,  

a toda vez em que há momentos de escuta, de reflexão, problematização das demandas de 

saúde, na criação compartilhada de  e corresponsável de planos terapêuticos, enfim, conceito 

que só se justifica como oferta na articulação que se elabora  entre ofertas e pedidos de 

cuidado, no âmbito da clínica. 

 Entretanto, as fragilidades das ações territoriais desenvolvidas no campo da ESF são 

mais intensas nas comunidades socioeconomicamente menos favorecidas e com menor acesso 

aos serviços de saúde e de suporte social, não por acaso, as mesmas comunidades onde o uso 

e o tráfico de drogas e seus efeitos negativos, a exemplo da alta taxa de homicídios e outras 

formas de violência, são mais intensos (ANDRADE, 2011). 

Neste sentido, como aponta Teixeira e Fonseca (2015), o trabalho de forma integrada 

entre saúde mental e atenção básica, já é uma realidade, já que se entende que o que norteia 

tais práticas tem sido a Reforma Sanitária Brasileira, com a criação do SUS e o conceito de 

saúde, de maneira mais ampliada. Desta maneira, é necessário uma desinstitucionalização de 

saberes que costumam aprisionar pessoas em nome de categorias nosográficas e sociais. 

Assim, o que se propõe é uma desisnstitucionalização do espaço urbano, já que há na 

atualidade, um movimento de exclusão social em alguns espaços da cidade, com 

ordenamentos sociais vindo das milícias, poder público, como vemos por exemplo, ações de 

recolhimento para suposto tratamento. 

Sendo assim, as pessoas que fazem uso de drogas de maneira mais comprometedora e, 

em particular, as que fazem uso abusivo de crack, oxi e outras formas de apresentação de 

cocaína para consumo fumado, principal população alvo do “Plano Crack”, na prática, têm 

muita dificuldade de ser incluídas nas ações propostas (ANDRADE, 2011). 
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Este estudo é relevante pelo fato de contribuir com a temática ainda muito pouco 

trabalhada na formação profissional em saúde e também pela escassez de estudos que 

trabalhem, e analisem esta temática. 
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OBJETIVO 

 

Conhecer a Rede de Atenção Psicossocial aos usuários de álcool e drogas no município de 

Niterói-RJ. 
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2. MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

2.1 Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de estudo de abordagem qualitativa, sendo considerada uma pesquisa 

descritiva.  Neste sentido, como aponta Baptista (2015), as avaliações qualitativas permitem a 

realização de descrições densas da realidade sob análise, possibilitando uma leitura ampliada 

dos contextos, evidenciar a circulação e a produção de discursos que influenciam as práticas 

institucionais dos contextos e sujeitos. 

As metodologias qualitativas estão claramente aliadas ao propósito de entendimento, 

isto é de reconstrução de sentidos atribuídos pelos sujeitos, baseando-se em suas experiências 

e representações, que são delimitadas por diversas interações e relacionadas a um projeto 

político de assegurar voz de empoderamento de distintos segmentos da avaliação (BAPTISTA 

2015). 

 

2.2Coleta de dados 

No presente estudo foram feitas entrevistas semiestruturadas em que pude entrar em 

contato com profissionais de saúde da rede pública de Niterói. A cada entrevista pedia uma 

indicação de outra pessoa para próxima. E desta forma, criei um grupo de participantes. Neste 

sentido, conforme Baptista (2015), em relação ao uso de entrevistas, em face à variedade de 

sujeitos envolvidos, existe a possibilidade de incluir os diferentes grupos de sujeitos 

envolvidos. 

As entrevistas foram gravadas em áudio, respeitando-se os procedimentos éticos da 

pesquisa que envolvem seres humanos, com discussão sobre os objetivos e finalidades do 

estudo e anuência no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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2.3 Participantes da pesquisa 

 A seleção dos entrevistados não foi pré-determinada pela pesquisadora. Foi feita uma 

entrevista com um profissional guia da rede que por ventura era preceptor do PET redes/UFF 

e ao término do encontro foi solicitado que o mesmo indicasse um outro profissional 

componente da rede de cuidados em álcool e outras drogas. Essa estratégia se repetiu e ao 

término de cada entrevista tínhamos a referência de outro profissional a ser entrevistado. 

Assim, foi constituído o grupo de profissionais. 

Para esta definição dos participantes do estudo referidos acima foram os seguintes 

critérios de inclusão: profissionais da rede de atenção à saúde do município o que abrange: 

articuladores da rede no território, preceptores de PET- Saúde Mental, profissionais da 

atenção básica e atenção psicossocial. 

Critérios de exclusão: Profissionais que atuam nos dispositivos da atenção básica, 

porém que não atendem os usuários de drogas. 

 

2.4Cenário da pesquisa 

O cenário desta pesquisa incluem os serviços de saúde que compõe a rede de Atenção aos 

usuários de drogas do município de Niterói. Os serviços que compõem esta rede CAPS ad 

(Centro de Atenção Psicossocial-Álcool e drogas), PMF( Programa Médico de Família), SAD 

(Serviço de Álcool e Drogas), Consultório na Rua.  

 

2.5 Análise do material 

Conforme Abrahão et al (2013), para se fazer a análise da organização da formação e 

composição das redes de atenção à saúde, é preciso construir e utilizar um método que torne 

possível a apreensão da dinamicidade e complexidade referente ao projeto investigado. No 

caso em questão, as redes de cuidado aos usuários de crack e outras drogas. Realizou-se, neste 

sentido, análise da temática por meio de fundamentação teórica e  com comentários livres 

Este projeto de pesquisa está inserido na linha de pesquisa Cuidado em seu Contexto 

Sociocultural no Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde derivado do projeto 

cujas áreas de ação são: Saúde Coletiva; Politica de Saúde; Formação em Saúde está 
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vinculado ao (NUPGES)- Núcleo de Pesquisa em Gestão e Trabalho em Saúde financiado 

pelo CNPq. O presente projeto foi aprovado pelo CEP conforme a Resolução de nº 466/12. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Tecendo redes vivas para atenção ao usuário de álcool e outras drogas 

A rede de atenção sobre drogas pode ser entendida como uma rede focada na atenção 

comunitária conectada a rede de serviços de saúde e sociais que enfatize a atenção e 

reinserção social dos seus usuários, ao fornecer cuidado em serviços extra- hospitalares de 

atenção psicossocial aos usuários de álcool e drogas (COSTA, 2015). 

 É importante ressaltar que, o cuidado a este usuário deve considerar sua rede 

existencial e o seu circuito, de maneira que não deve haver um direcionamento de tratamento 

imposto. Deve-se considerar essas redes que vão para além dos muros dos serviços de saúde. 

Neste sentido, mesmo que se oferte um cuidado extrahospitalar, deve se considerar o circuito 

na rede comunitária e também existencial (PASCHE, 2009). 

Esta rede voltada para o usuário de álcool e outras drogas também é uma rede 

comunitária já que considera o circuito que o usuário faz. Esta inclui não apenas os serviços 

de saúde, mas o seu território existencial e as conexões com diversos pontos com a rede 

comunitária (como o bar, a escola, a igreja, o cabelereiro) que podem e muito contribuir para 

reinserção social e reabilitação dos usuários. 

Por outro lado, conforme Mehry (2014), são muitos os casos de usuários da saúde 

mental que ao se verem num problema clínico de ordem que não a mental, tem que enfrentar 

as barreiras de seu acesso aos cuidados de forma muito peculiar. 

Isso vem se repetindo com muita frequência em todos os pontos de acesso do usuário 

aos serviços de saúde, bem como na própria rede de saúde mental, em que um usuário 

reconhecido como “drogadito e marginal” desenvolvem restrições para sua inserção no que se 

fornece de oferta (MEHRY, 2014). 

Existe também a questão do preconceito por parte dos profissionais de saúde da rede 

que se recusam até mesmo a atender o usuário de drogas em outras questões que não a da 

droga. Isto porque acaba por dar visibilidade apenas a uma parte do todo que inclui o fato de 

usar drogas, não levando em consideração o todo, ou seja, que além de ser usuário de drogas, 

é trabalhador, músico, palhaço, etc. Isto pode também acontecer devido à falta de formação 

dos profissionais para lidarem com questões que extrapolam o campo restrito da saúde. 
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Além disso, devemos considerar que os profissionais dos serviços de saúde, bem como 

gestores precisam considerar a importância da rede informal (que inclui todo elo que 

estabelece com as pessoas nos diversos pontos que integram o seu circuito nesta rede).  

Neste sentido, quando se pensa os sistemas de serviços como uma rede coordenada 

com capacidade de assegurar e dar continuidade ao cuidado, é fundamental considerar que as 

conexões entre nós desta rede apenas ocorrem por meio do estabelecimento de uma rede 

intricada e de interações entre os responsáveis pela organização do sistema (os gestores), 

aqueles responsáveis pela produção dos serviços (prestadores e profissionais) e os cidadãos, 

que são os três sujeitos genéricos da coordenação/ integração em sistemas de serviços de 

saúde (RIVEIRA, 2009). 

Nos serviços de saúde, os atos de produção e do consumo do produto ocorrem ao 

mesmo tempo na produção de serviços em geral – mas com a singularidade que o produto 

oferecido varia de acordo com a singularidade do relacionamento entre usuário- trabalhador, 

configurando uma relação intercessora No entanto, muitos profissionais não se deixam afetar 

pelas questões de vida do usuário. Não acolhendo de forma a possibilitar seu acesso na rede 

de cuidados (RIVEIRA, 2009). 

Para almejar e conseguir o trabalho humano tem que ser capaz de verificar formas de 

existência interditados antiprodutiva é preciso produzir vida. Sua “alma”, portanto tem que ser 

a produção do cuidado em saúde para propiciar ganhos de autonomia e de vida de seus 

usuários (RIVEIRA, 2009). 

O trabalho em rede requer a articulação entre profissionais, saberes e serviços para 

poder lidar com a questão da complexidade de vida que abrange a interlocução com diversos 

setores da sociedade. Esse é um trabalho de alta complexidade, múltiplo, interdisciplinar, 

intersetorial, interprofissional. 

Este termo “rede” sugere além da ideia de articulação, estabelece conexões , vínculos, 

ações complementares, relações horizontais entre parceiros, interdependência de serviços para 

assegurar a integralidade da atenção aos segmentos vulnerabilizados da nossa sociedade ou 

em situação de risco social e pessoal (TEIXEIRA & FONSECA, 2015). 

Conforme Rinaldi (2015), é no cotidiano, quando a equipe de cada serviço faz a 

construção com a população assistida, que se pode observar as diferentes formas de 
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articulação das determinações político-institucionais que criaram o serviços, considerando a 

singularidade de cada sujeito que procura tratamento.   

Vale a pena ressaltar que o trabalho em equipe significa poder elaborar mecanismos 

nos quais o processo aconteça na perspectiva da integralidade do cuidado em saúde.  É visível 

que a complexidade das demandas, principalmente no campo da atenção primária, requer dos 

profissionais de saúde ferramentas que possam de uma forma ou de outra proporcionar um 

encaminhamento de uma leitura adequada e abrangente daquilo apresentado como 

necessidade do sujeito (ABRAHÃO, 2013). 

 Para Robbins (2004), existem alguns parâmetros ou elementos para elaboração de 

equipes eficazes, por exemplo, quanto ao projeto de trabalho destaca a relevância de 

condições motivadores que favoreçam a responsabilidade coletiva na realização das tarefas. 

Neste caso, torna-se imprescindível o incentivo a liberdade e a autonomia a fim de que os 

componentes das equipes possam usar diferentes habilidades e talentos. 

Neste sentido como aponta Saidón (2008), no trabalho, na clinica de agrupamentos, a 

multiplicidade sempre está presente em ato, pelos encontros produzidos. Podemos fazer uma 

redefinição do que é chamado grupo de encontro no sentido de considerar este como próprio a 

forma de funcionamento da multiplicidade de agrupamentos.  

Sempre se funciona por encontros e por agenciamentos, que organizam as intensidades 

de afeto que ocorrem nestes agrupamentos. São estes agenciamentos que fazem a mobilização 

da multiplicação dramática.  Então, não devemos desejar que “entender” o que se passa nestes 

âmbitos da afetação, nessas afecções mediante uma certa concepção de verdade. É nestes 

encontros e nestas afecções que se está elaborando a compreensão (SAIDÓN, 2008). 

Também é necessário que se cumpra essas atividades variáveis individuais de seus 

membros (capacidades técnicas, personalidade, alocação de funções e diversidade, 

flexibilidade, habilidade para solucionar problemas. Nesta perspectiva, para que haja eficácia 

na terapêutica, é necessário um cuidado compartilhado em que todos e não apenas um se 

responsabilizem pelo mesmo cuidado. Assim, com a ação coletiva, o trabalho se torna mais 

enriquecedor e completo, já que todos de uma forma ou de outra apresentam implicação em 

atender as necessidades de saúde do usuário (ROBBINS, 2004). 

Neste sentido, a produção de saúde, conforme o Manual de Redes de Produção em 

saúde (2012), depende dessa integração em um dado território cujo intento requer o 
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desenvolvimento de uma nova cultura de gestão territorial, rompendo o entendimento que 

somando-se as partes, cada política se faz e se produz. Assim, integrar não é somar, senão 

produzir ações comuns de maneira partilhada e corresponsabilizada. 

Desta maneira, a produção de saúde ampliada, ocorre de forma mais efetiva pela 

construção de sistemas integrados de saúde e pela articulação em um território de um 

conjunto de iniciativas e de ações intersetoriais.  

Vale a pena ressaltar que conforme Bapstista et al (2015),  nas articulações 

intersetoriais, essenciais para o trabalho em redes , são necessárias negociações  cujos arranjos 

assumem diferentes formatos  conforme os setores, os temas em pauta, o grau de 

formalização, o caráter consultivo e poder de decisão. 

 A diferença entre contextos internos e externos é contingencial, de maneira que o 

fundamental é focar as relações existentes entre eles, ao considerar o contexto interno_ a 

consolidação do elo entre os mesmos, e o contexto externo_ a ampliação dos elos ou a 

expansão da rede.  

Ao entender isso, é possível realizar um trabalho em rede, porque a rede só é possível 

quando ocorre a articulação por meio de um a rede de conversações entre os implicados com 

o trabalho em saúde. Por esta razão, é fundamental a aplicação do conceito de 

transversalidade que conforme Brasil (2012), abrange o aumento do nível de comunicação 

intra e intergrupos. Transformação envolve formas de relação e de comunicação entre os 

sujeitos implicados no processo de produção de saúde, produzindo, com efeito, a 

desestabilização das fronteiras de conhecimentos e de territórios de poder e os modos 

instituídos nas relações de trabalho. 

Neste contexto, para se ocupar do sujeito e não apenas de sua enfermidade é essencial 

esta interligação entre os implicados no cuidado de forma a possibilitar trocas de saberes e 

corresponsabilização entre os participantes do cuidado. Ainda conforme o Manual de Redes 

de Produção em Saúde (2012), conceber a realidade em rede envolve a observação dos 

acontecimentos, focalizando suas interlocuções e os efeitos produzidos em cada conexão, 

requer a reflexão sobre a função de cada um nos processos em curso. 

 Por este caminho, precisa-se identificar os sujeitos implicados, que negociações 

precisarão ser realizadas, que lugares cada um ocupa neste sistema de relações e que circuitos 

poderão ser percorridos. Para Mehry et al.(2014),  é preciso considerar os usuários como redes 
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vivas de si próprios. Assim, quem pede a rede são os usuários. Desta maneira, podemos 

entender que a rede não está dada como nos protocolos, mas constitui um arcabouço de 

possibilidades, pois vai sendo tecido, e construído em acontecimentos. 

Neste sentido, para Mehry (2014), as redes vivas são fragmentadas em acontecimentos 

hipertextuais, ou seja, às vezes são consideradas circunstanciais, montam e desmontam, e às 

vezes, elas se tornam mais estáveis, no entanto tem um comportamento lógico das redes 

digitais que saem de qualquer lugar sem obedecer a um ordenamento lógico das redes 

analógicas como hipertexto. 

Isto significa que existe uma desterrritorialização quando há este desmonte na rede e 

uma reterritorialização quando ela volta a e se formar a partir de uma outra via. Por último, 

segundo Merhyet al. (2014) trabalhar as multiplicidades é trazer para o campo do cuidado, as 

singularidades do sujeito e suas possibilidades como redes  vivas em desenvolvimento. 

 O trabalho com multiplicidades envolve o reconhecimento das várias formas de atuar 

na vida sem deixar de ser único por isso. O sujeito tem várias possibilidades de ser e estar no 

no mundo é essencial passar pelo estabelecimento da relação com outro na qual este mesmo 

sujeito sofre modificações a partir desta relação (MEHRY et al, 2014).  

Cabe salientar que mesmo que o sujeito tenha várias facetas ele não deixa de ser único. 

Neste sentido, Guatarri e Deuleze (1995) afirmam que uma multiplicidade não se modifica, 

sem alterar sua natureza e nela mesma se transformar. O rizoma é composto por linhas de 

fuga ou de desterritorialização , como dimensão máxima , conforme a qual a multiplicidade  

sofre metamorfose , modificando sua natureza. 

Neste perspectiva, ainda conforme Guatarri e Deuleze (1995), o rizoma não se deixa 

conduzir nem ao uno nem ao múltiplo. Ele não é considerado o uno que deriva do múltiplo 

nem ao qual o uno se soma. Ele não possui nem princípio nem término, mas sempre um meio 

por meio do qual ele se desenvolve e transborda. 

Como aponta (Lopes, 2014), o rizoma se caracteriza conforme os princípios de 

conexão e heterogeneidade. Neste contexto, em um rizoma pode estar conectado um ao outro, 

pois segundo esta concepção alógica binária que provêm de um ponto e por meio disso, 

ocorre uma dicotomia em que um devém dois, dois que devém quatro e assim 

sucessivamente. Então, está lógica binária não é compreendida como multiplicidade. 
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Neste sentido, as ruas fazem parte de um crescente espaço de multiplicidades.  

Guatarri e Deuleze (1995), ilustram isto bem ao afirmarem que fazer o múltiplo não 

acrescentando sempre uma dimensão superior, porém ao contrário e de forma simples com a 

força de sobriedade, no nível das dimensões de que se dispõe sempre o n-1. Apenas desta 

maneira, o uno faz parte do múltiplo sendo sempre diminuído dele. 

Conforme Guatarri e Deuleze (1995), as multiplicidades se constituem pelo fora, pela 

linha de fuga, ou desterritorialização, conforme a qual elas modificam sua natureza ao 

estabelecerem conexão com outras. Neste sentido, quando há interação entre os trabalhadores 

dos serviços e sujeitos que compõe a rede comunitária e existencial do usuário, ocorre a 

modificação deste usuário, sem que este Conforme Mehry (2014), o fato do território 

existencial habitar o sujeito , significa que onde estiver, seja na atenção básica, seja no 

hospital, ou atenção especializada, há produção de um tipo de cuidado ético e um modo de ser 

no mundo. 

Neste sentido, segundo Brasil (2005), o trabalho em território significa o resgate de 

todos os saberes e potencialidades dos recursos comunitários, elaborando coletivamente as 

soluções, a multiplicidade de troca entre sujeitos e os cuidados em saúde mental. 

Vale ressaltar que não existem territórios sem um vetor de saída, sem 

desterritorialização, sem nomadismo. O território nunca é a dado a priori, mas se dá em 

constante processo de produção, cadenciação,  processos de variação e de permanência 

(GUATARRI; DEULEZE, 1995). 

Nesta perspectiva como aponta Yasui (2010), o entendimento do território como 

processo, como relação, faz a ruptura com a ideia de esquadrinhamento da sociedade, 

delimitando áreas de abrangência, levando em consideração apenas o frio mapa da cidade. 

Trata-se aqui de promover a construção e a invenção de um espaço possível de subjetivação 

O território, paradoxalmente, produz-se por movimentos de desterritorialização e de 

retorrritorialização.  É bem possível, observar que os usuários produzem suas próprias redes 

com diversas conexões. O território tomado como produção de agenciamentos, muitas vezes, 

é desconhecido pelos profissionais de saúde e introduz uma rede rizomática (GUATARRI; 

DEULEZE, 1995). 

Deste ponto de vista, devemos considerar que sem o usuário não há rede e que a partir 

de suas conexões e de seu caminhar nesta rede é possível também realizar um cuidado 
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personalizado Então é o usuário que vai nos indicar o conhecido “caminho das pedras” ( 

GUATARRI; DEULEZE, 1995). 

Neste sentido, rizoma conforme Merhy (2014) opera tendo os platôs como plataforma 

de produção subjetiva do meio social, de elevada intensidade, que se conecta com os planos a 

partir dos quais a realidade se manifesta. Neste sentido, como aponta Saidón (2008), este 

termo platô é tomado da cultura asiática. Estabelecem um platô porque o que lhes interessa 

são frequências na intensidade de sua duração, mais do que as chegadas e as saídas de algum 

lugar. 

O platô da microfísica do trabalho em saúde é antes de mais nada, um lugar de 

produção e como tal de encontros que afetam os sujeitos que estão em situação de trabalho e o 

rizoma sua cartografia em ato (MERHY,2014).  

Como afirma Lopes (2014), o rizoma costuma ser visto como entrelaçamento, como 

rede, em que cada linha faz referência a eixos heterogêneos, ele faz a conexão e não para de 

se conectar a cadeias semióticas, organizações de poder, regimes políticos, etc. Há apenas 

linhas e não pontos. Esta ideia abrange a multiplicidade e suas conexões com os variados 

modos de existência que ocasionam modificações de sua natureza pelo processo de 

desterritorialização e territorialização. 

Ainda, conforme Lopes (2014), quando um rizoma sofre ruptura por meio de linhas de 

fuga, linhas que se desterritorializam a multiplicidade que também compõe o mesmo rizoma, 

provocando movimentações de afeto, dirigindo-se umas às outras, e ocasionando a 

reterritorialização, ou o surgimento de novos territórios novas conexões e o reaparecimento de 

afetos. 

Conforme Saildón (2008), o rizoma é interessante porque diferente da árvore é 

transcendente, ou seja, flui de maneira desorganizada, imprevisível, debaixo e sobre a terra. 

Este tipo de ideia revaloriza o “entre”, que costuma acontecer na multiplicidade de encontros, 

é um dos legados essenciais que deixou Deuleze a tarefa de compreender os modos de 

produção de subjetividade na atualidade. 

Para Rolnik (2006), as paisagens psicossociais são cartografáveis. A cartografia, nesta 

circunstância, acompanha e se faz ao mesmo tempo que o desmanchamento de certos mundos, 

sua  liberdade de sentidos e formação do outros mundos que se criam para expressão de afetos 

contemporâneos inerentes aos quais os universos vigentes passam a entrar em desuso. 
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Ainda segundo a Rolnik (2006), é tarefa do cartógrafo dar língua para os afetos que 

solicitam passagem e dele se espera que esteja imerso profundamente nas intensidades de seu 

tempo e que se alimente das que lhe parecerem possíveis para composição das cartografias 

que se mostrarem necessárias. Assim, o cartógrafo é antes de mais nada um antropófago. 

Isto significa que nem tudo é verbalizado, mas precisa ser entendido na proporção em 

que se dá visibilidade a expressão de sentimentos e afetos que a palavra não é capaz de 

exprimir, mas que compõe a essência do ser, fazendo parte de seu território existencial.  

Por isso, é preciso se consumir e utilizar as questões de vida, a problemática do 

usuário e tomá-la para si no sentido de reconhecer sua cartografia psicossocial que está repleta 

de afetos. Devemos, portanto, realizar agenciamentos coletivos a partir do desejo do usuário, 

por meio de uma interlocução profissional – usuário de forma prodigiosa na qual se faz a 

multiplicidade de toda a forma (MERHY, 2013). 

As ruas são espaços onde existem territórios existenciais, expressão de afeto, pois é lá 

que estão as pessoas com quem os usuários de drogas irão estabelecer conexões, e assim 

promover uma rede viva na qual é imprescindível a participação dos sujeitos que fazem parte 

do circuito do usuário e com ele estabelece contato e cria vínculos (MERHY,2013). 

Contudo, conforme (Merhy, 2013), se as equipes de saúde não apostam neste 

movimento de desterritoritorialização de si e dos usuários, não tem como sustentar , de se 

dispor e de perceber no encontro situações complexas. Neste sentido, como aponta Saidón 

(2008), a fim de que o trabalho em rede não se restrinja a mero instrumento técnico, é preciso, 

se interrogar sobre o que significa trabalho em rede como uma abertura para pensar outro 

modo. 

Como aponta Teixeira e Fonseca (2015), a equipe deve atuar de maneira dinâmica, 

seja por meio de visitas, escuta qualificada, devolutiva, e acompanhamento dos casos, 

conhecendo de modo minucioso os fluxos, procurando assegurar uma ação de cuidado 

responsável e eficaz aos indivíduos atendidos, buscando favorecer um cuidado compartilhado. 

É importante salientar que ainda conforme Teixeira e Fonseca (2015), é relevante que 

a atuação em consultório na rua, centrada no usuário, seja realizado em rede, com articulação 

junto aos diversos dispositivos e de outros setores, mas sempre com uma das marcas 

relevantes do trabalho: a questão da responsabilização dos casos.  
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Conforme Souza (2015), a realidade das redes, vista num movimento conjunto, traz a 

revelação da superposição de diversos sistemas lógicos, a mistura de diversas racionalidades, 

cujo ajustamento é presidido pelo poder público, mas acima de tudo pela própria estrutura 

sócio espacial. Desta maneira, é necessário produzir territórios que tenham a capacidade de 

inclusão de sujeitos e não territórios que faça a segregação dos mesmos pela diferença.  

 Vale a pena ressaltar que, ao invés disso, se fixam e se mantém em seu posto de 

defesa de territórios de identidade, refratários às afecções do mundo, corre-se o risco de, 

então, da atualização de práticas institucionalizantes e produção de cárceres de subjetividades 

e da produção de cuidado (TRINO et al, 2014).  

Conforme Teixeira e Fonseca (2015), frente à falta de implantação de política pública 

de qualidade, costuma-se fazer a opção por movimentos de repressão ao uso de drogas que 

vão na direção dos usuários, ou seja na direção de realizar o controle de suas vidas, com a 

inclusão, pela justiça da proposta de internação compulsória. 

 Nesta perspectiva, podemos acrescentar que, atualmente, existe um debate voltado 

sobre a responsabilidade ou mesmo possibilidade de realização de recolhimento do usuário de 

drogas contra a sua vontade (TRINO et al, 2014). Essa polêmica pôs em discussão duas 

modalidades de internação: a involuntária e a compulsória, conforme a lei 10216/2001. Tanto 

a internação compulsória como a involuntária coincidem por realizarem uma imposição de 

uma ação contra a vontade da pessoa. No entanto, diferenciam-se em quem as determinam. 

Neste sentido, como aponta Lima (2013), esta cultura manicomial ou seja, a oferta 

exclusiva e compulsória da internação produziu uma prática; sempre que existe um 

comportamento estranho ou  extravagante ou quando necessário, por exemplo, por questões 

de herança fazer uma contestação da sanidade de um sujeito, é ao hospício que o cidadão 

procura, não como um lugar para tratamento, pois as denúncias públicas  de maus tratos já 

demonstraram o contrário, mas como lugar para o louco. O lugar do louco caracterizado como 

um espaço social, ó lócus da exclusão . 

A mesma questão da cultura manicomial se evidenciou de forma mais clara nos 

últimos anos com a emergência do problema dos usuários de crack que vivem nas ruas dos 

grandes centros urbanos. A imprensa provoca esta repercussão da existência de 

“cracolândias”, exigindo que o território seja ocupado pelas forças da lei e da ordem (LIMA, 

2013). 
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Neste sentido como apontam Teixeira e Fonseca (2015), as diversas vulnerabilidades 

de quem está em situação de rua faz a convocação de se pensar a cada dia a produção de 

cuidado, porque o menu tradicional de ofertas das Unidades Básicas de Saúde parece não 

poder contemplar as necessidades que se demandam. No território há muitas pedras, muitas 

passíveis de serem fumadas, outras duras de se fazer transposição, entretanto, por trás da 

neblina midiática, da saúde, da educação, só podemos afirmar que o fenômeno das 

cracolândias é social e complexo que faz a convocação a um questionamento do paradigma de 

nossa sociedade e nos requer respostas diferenciadas das tradicionais.   

Ainda conforme Teixeira e Fonseca (2015), a rua é considerada um espaço de cuidado, 

desde que se considere que as demandas dos sujeitos tem níveis diferenciados, que necessitam 

ser acolhidas em espaços igualmente diferenciados, que devem ser articulado uns aos outros e 

que o consultório na rua deve realizar um investimento na seguinte possibilidade: a rua como 

mais um local de cuidado. Isto não que dizer que não se possa prescindir dos locais 

convencionais de tratamento, como hospitais, unidades de saúde. Rua, rede, sede são espaços 

que tem o dever de serem articulados na aposta que se realiza nos sujeitos. 

Nesta perspectiva, devido ao fato de setores conservadores ainda produzirem um 

imaginário social de que os usuários de drogas são zumbis, não humanos. Como seres 

vitimizados pela dependência de substância químicas ilícitas, estes indivíduos deixariam de 

ser sujeitos desejantes para se tornarem apenas objetos inertes irresponsáveis, quanto aos seus 

próprios atos (MEHRY, 2012). 

O que se propõe ainda conforme Lima (2013), é uma política de convivência com o 

diferente, é atuar em um mundo com interesses diversos, de conflitos e alianças. Exercitar a 

liberdade é correr riscos de viver a vida como um milagre de fazer um recomeço, tomar a 

iniciativa de fazer uma ruptura com os discursos e práticas hegemônicas que incidem sobre o 

cotidiano, fazendo com que se torne monótono, repetitivo, sem perspectiva, cinzento e sem 

vida. 

Vale apena ressaltar que, por se acreditar na vitimização do usuário à dependência da 

substância, muitos destes conservadores ainda acreditam que só a abstinência e a interdição 

do contato com a droga pode provocar efeitos tidos como terapêuticos.  E esta medida 

altamente conservadora costuma ser, na maioria das vezes, um ato de imposição sobre o 

usuário de drogas, anulando suas vontades (MEHRY, 2012). 
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Além disso, a abstinência e o controle do desejo criminalizado estão aliados a 

medicalizações para produzir a inibição do desejo perverso, para promover a disciplinalização 

de indivíduos e coletivos dentro de uma atuação global Isto provoca a problematização do 

viver e leva a disciplinalização e ao controle destes. Essas experiências contam com apoio de 

recursos governamentais e indústrias farmacêuticas (MEHRY, 2012). 

Nesta perspectiva, conforme Brasil (2005), as implicações sociais, sociológicas e 

econômicas e políticas do uso de drogas não são consideradas no entendimento global do 

problema e a percepção distorcida da realidade do uso de álcool e outras drogas, acabou 

promovendo a disseminação de uma cultura que faz associação do uso de drogas a questão da 

criminalidade, fazendo com que o usuário e seu meio de convivência fiquem relegados a 

planos menos relevante. 

Essa nova constituição do âmbito da saúde, agora é composto de uma clínica de corpo 

sem órgãos - atuando sobre o risco de sermos considerados enfermos pelo fato de estarmos 

saudáveis, porém realizando práticas de desvios do desejo, por conseguinte, produzindo 

comportamentos inadequados.  

Podemos afirmar que o usuário de drogas é um sujeito desejante, e como tal faz um 

movimento produtivo para consumo, que inclui o uso abusivo. Isto é relevante, pois se ele é 

vítima da substância e não só a abstinência e a interdição do contato com a droga são capazes 

de produzir efeitos terapêuticos, como muitos defendem e procuram provar de forma 

científica. Dentro desta lógica, apenas a internação compulsória teria um bom resultado, 

porque tornaria impossível o contato e desata forma o usuário teria chance de escapar da 

captura da dependência (MEHRY, 2012). 

O desejo é considerado o princípio que constitui o sentido gerador de 

autoentendimentos e projetos de que se reveste o cuidado possibilita, com efeito, que este se 

defina também como um “encontro desejante com as circunstâncias”, circunstâncias das quais 

se dá origem a uma forma de vida e às quais tem a finalidade de sempre a transformar 

(AYRES, 2009). 

Entretanto, conforme Mehry (2012), a interdição do desejo é o grande eixo, que 

procura neutralizar as ofertas opostas de se operar sobre a produção de mais desejo e desta 

maneira, conexões de vida única forma que o autor entende como chance de se construir um 

agir solidário com aqueles que costumam viver as consequências do uso abusivo de drogas. 
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Talvez por que seja capaz de produzir mais singularidades e mais desejos, mais diferenças que 

promovam o enriquecimento de sociedades em termos da vivência e do partilhamento. 

Ainda segundo Mehry (2012), sem produzir mais desejo não há como agir nas formas 

de produção de vida desses grupos, não podem encontrar grandes apoios. Inclusive, por parte 

de governos progressistas, como no caso do brasileiro, a maior parte das apostas, atualmente, 

contam com a legitimação das Comunidades Terapêuticas, aparatos que visam à 

concretização de novos caminhos de uma sociedade que mudou a figura do manicômio prisão, 

para uma prisão comunidade. 

3.2.  Pensando a conformação de redes 

Conforme Souza (2012), as redes devem conformar as diferentes realidades dos 

usuários, assim como deve considerar os recursos disponíveis para sua conformação em cada 

localidade. Os objetivos do trabalho em rede são: fazer a interligação das políticas 

intersetoriais, realizar a ampliação do acesso da população aos serviços de que necessitam.  

Para Andrade (2011), as redes devem favorecer a potencialização da atenção integral à 

saúde. Para isso, deve estabelecer diálogos com outras áreas do conhecimento para dar conta 

dos desafios da produção da saúde.  O objetivo do trabalho em rede reside na efetividade da 

garantia dos direitos dos usuários a uma atenção integral e equânime. 

Para Cecílio (2001), “a integralidade não se realiza nunca em um serviço; 

integralidade é o objetivo da rede”. Trabalhar em rede é adotar a integralidade da atenção, 

pois as necessidades de saúde dos usuários para melhorarem suas vidas estão nos distintos 

pontos da rede de cuidados e a melhoria das condições de vida é uma tarefa intersetorial. 

Nesta perspectiva, como aponta Hartz (2004), a noção de integralidade remete, ao de 

integração de serviços por meio de redes assistenciais, ao reconhecer a interdependência dos 

sujeitos e organizações, ao constatar que nenhuma delas detém todos dos recursos e 

competências para propor a solução dos problemas de saúde de uma população em seus vários 

ciclos de vida. 

Segundo Mendes (2007), no contexto da gestão em rede na saúde, o coletivo deixa de 

ser compreendido apenas como conjunto de pessoas, famílias ou outros grupos sociais, e 

passa a ser entendido como conjuntos heterogêneos, com elementos formalizados e 

intensivos, cujos agenciamentos delineiam condições de vida e saúde da população. 
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Conforme Baptista (2015), essa concepção de saúde promove um aprimoramento da 

problematização da vida social como princípio de uma investigação produtiva e criativa, o 

que favorece a identificação das relações sociais de grupos locais, regionais, nacionais bem 

como, os conflitos e contradições que existem na sociedade.  

Ainda segundo Baptista (2015), a importância da promoção à saúde com outros 

conceitos que não apenas a doença, passando a ser considerada uma das possibilidades de 

maneiras de viver. Desta maneira, abre-se a saúde o desenvolvimento de outras práticas de 

cuidado que ao colocar outros horizontes às outras formas de vida, forja um âmbito de 

práticas de liberdade. 

Além disso, a equidade e a participação são componentes importantes do contexto e 

necessitam ser problematizados como ponto de passagem obrigatórios nas transladações que 

levam a constituição de uma rede de sujeitos na promoção à saúde. Reflexibilidade, 

problematização, mediação e defesa (advocacy) da saúde são estratégias que se 

intercruzamento processo de tradução e transladação que ocorre na formação da rede, com a 

finalidade de promover a redução das desigualdades existentes e promover o fortalecimento 

do poder de definir os problemas e as soluções, bem como de promover a ampliação da 

participação e da eficácia no controle dos determinantes sociais de saúde (BAPTISTA, 2015).  

Neste sentido, atuar em prol da mobilização ativa de sujeitos diversos nas decisões 

pertinentes a ações de saúde, desenvolve um espaço possível de interação entre gestores, 

profissionais, leigos, comunidades e usuários que partilham seus saberes, experiências em 

torno das questões problematizadas e refletidas em conjunto (BAPTISTA, 2015). 

A rede é componente essencial para se pensar a questão da saúde mental na atenção 

básica. Atualmente, a construção e o pensamento da rede de saúde ainda ocorre segundo a 

lógica piramidal. Cecílio (2001) questiona a lógica piramidal e propõe repensar o sistema de 

saúde como círculo, retirando o hospital do topo, da posição de “estar em cima”, como a 

pirâmide faz esta indução na nossa imaginação, e recolocar o relacionamento entre os serviços 

de forma mais horizontal (CECÍLIO, 2001). 

Neste sentido, o que importa mais é assegurar o acesso ao serviço adequado, a 

tecnologia adequada, no momento apropriado e como responsabilidade intransferível do 

sistema de saúde. A atenção deve estar centrada no usuário e não na construção de modelos 

assistenciais apriorísticos, que aparentemente, podem introduzir uma racionalidade que se 
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supõe ser a melhor para as pessoas. O círculo, nesta perspectiva, fornece uma dinâmica de 

promoção de agenciamentos que deixam a saúde mental circular por diferentes pontos de 

cuidado (CECÍLIO, 2011). 

O termo “rede”, neste contexto, trata-se de uma forma de organização e institucional 

de projetos e, em outros, é uma forma de resistência ao instituído dominante, criticando a 

organização centralizadora e piramidal (SAÍDON, 2008). 

Com esta nova organização se busca fazer uma ruptura com a estrutura da clássica 

figura da pirâmide, com a fragmentação do trabalho e com o empobrecimento da escuta dos 

problemas de saúde da população e das possibilidades de intervenção, substituindo o conceito 

de hierarquização pela rede progressiva de cuidados a saúde, na qual são priorizadas as 

noções de acolhimento, vínculo e responsabilização (MENDES, 2007). 

 Por esta razão, passa a ser indispensável o desenvolvimento de mecanismos de 

cooperação e coordenação próprios de uma gestão eficiente e responsável pelos recursos 

coletivos, que proporcione a resolutividade às necessidades de saúde individuais em âmbitos 

local e regional. Segundo esta organização, uma nova realidade é outorgada, havendo uma 

dependência mútua, apesar da diversidade de contextos institucionais, afinal, nenhum sujeito 

controla os recursos e o processo total (MENDES, 2007). 

Neste, sentido, como aponta Saídon (2008), se compreendermos o que definimos 

como “redes de redes” como um tipo de totalização do processo, a geração de uma instância 

centralizada de onde emergiriam todas as situações mais regionais, seria evidentemente contra 

a nossa filosofia de trabalho. Desta maneira, a descentralização, que é uma das finalidades 

básicas da rede, sofreria um processo de desqualificação em virtude do reforço da vertente 

organizativo-administrativa, com os perigos da burocratização que isso provoca. 

 Por esta razão, é necessário assegurar uma ampliação dessa comunicação entre 

serviços e pessoas. Apenas desta maneira, somos capazes de contribuir para que as redes de 

atenção desenvolvam saúde em determinado território. A partir da ampliação da concepção de 

saúde que não é considerada somente ausência de doenças, mas inclui também boas condições 

de moradia, trabalho e lazer, participação social, dentre outros, a construção de rede se tornou 

um meio necessário para desenvolver várias respostas frente às situações de saúde e doença 

(BRASIL, 2013). 
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As formas como as equipes se relacionam com as outras fazem toda a diferença no 

trabalho em rede. Se as aproximações ocorrem de maneira burocrática, engessada, com baixa 

interação, a rede se torna fria.  No entanto, na medida em que são capazes de entender sua 

complementariedade e passam a entender seus propósitos de produção de saúde ampliada, 

podemos afirmar que as equipes estão construindo uma rede quente, ao promover autonomia e 

participação ativa dos usuários na elaboração de estratégias de cuidado. Desta forma, essas 

equipes poderão ter uma potência melhor em sua atuação, e ser mais ágeis na tomada de 

decisão, proporcionando uma redução do sofrimento dos usuários e seus familiares (BRASIL, 

2013).  

 Nesta perspectiva, a rede social é entendida como um conjunto de relações que 

vinculam sujeitos.  A ampliação deste conceito vem acontecendo dia após dia a medida em 

que se percebe a capacidade de  realizar a cooperação que enfatiza os pontos comuns em um 

grupo originando solidariedade e parceria. O indivíduo se relaciona desde seu nascimento. A 

partir de então, a convivência com a família oferece os primeiros aprendizados e a aquisição 

de hábitos culturais- socialização, que depois se estende para outros pontos da rede social 

(BRASIL, 2014). 

Então, como aponta Saidón (2008), as redes sociais, ao serem pensadas para além do 

paradigma da informática (que não faz a negação da mesma e sim a instrumentalizam), 

baseiam seu desenvolvimento em uma capacidade cada vez maior de promover a invenção e 

administração, de um jeito próprio, dos processos e das tarefas que as conjunturas políticas e 

decisões estratégicas no âmbito da saúde costumam apresentar a cada momento.   

Assim, ainda segundo Saidón (2008), elaboração de redes sociais adquirem uma 

perspectiva inovadora quando são estabelecidas como modo de recriação e invenção de novas 

maneiras de solidariedade social e de exercício democrático. 

Neste contexto conforme Magalhães (2014), a intervenção civilizatória da saúde 

pública brasileira com a Reforma Psiquiátrica, tem uma importância histórica e realizou o 

desvendamento de uma diversidade dispositivos, como a designada Rede Substitutiva. A 

expansão desta rede, relacionada à diminuição de vagas nos manicômios, é a demonstração de 

seus efeitos positivos. A rede enfatiza os quadros de maior gravidade, os transtornos 

esquizofrênicos e associados. No entanto, nos últimos anos, uma nova realidade começou a 

realizar um tensionamento do funcionamento desta rede e de todo o sistema de saúde.  Trata-
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se do aparecimento, em escala relevante, da dependência química ao crack e a outras drogas, 

relacionadas ao uso abusivo da dependência do álcool. 

 Além disso, conforme Lancetti (2015), considerar o uso de crack como doença 

crônica e que causa reicidiva, agindo no cérebro produzindo tolerância é considerado um 

reducionismo perigoso, que associada a políticas proibicionistas, demagógicas e midiática, 

nutrem a contrafissura por toda superfície social introduzindo-se nos processos de 

subjetivação dos drogados e não drogados. A Reforma Psiquiátrica brasileira já foi exemplar 

por ter desativado 60.000 leitos e substituído a maior parte dos antigos manicômios por uma 

rede de atenção territorial. 

Porém, enquanto a rede de CAPS AD era instalada, as comunidades terapêuticas 

aumentavam sua expansão. Elas começaram a surgir nos anos 70, e mesmo que a maior parte 

delas pratiquem atos de crueldade e desrespeito aos direitos humanos, não são as mesma coisa 

que hospitais psiquiátricos (LANCETTI, 2015). 

 Além disso, o desenvolvimento e expansão dessas comunidades terapêuticas, 

especialmente administradas de forma mais violenta, representam uma ameaça a Reforma 

Psiquiátrica fazendo parte do conjunto-droga: produção-comercialização-judicialização-

repressão-cuidado- exposição mediática compõem o mesmo sintoma. No entanto, ainda que 

existam comunidades terapêuticas que costumam ferir os direitos humanos, há aqueles que 

funcionam em parceria com os CAPS (LANCETTI, 2015). 

Em momento de pressão proibicionista e de elevação do consumo de crack, da 

judicialização da saúde, da política e da vida, o Ministério da Saúde propôs a Rede de 

Atenção, sendo o CAPS ad um dos eixos estratégicos desta política de estado. As políticas de 

estado estabelecem que o CAPS é considerado um serviço de atenção diária que funciona 

segundo a lógica do território. Atende de forma prioritária pacientes com transtornos mentais 

severos e persistentes em que o comprometimento exige uma monitoração intensiva, semi 

intensiva e não intensiva (LANCETTI, 2015). 

Os CAPS AD são serviços que funcionam de portas abertas. Este é considerado o 

primeiro tensionamento que se elabora no dia a dia dos CAPS AD que, diferentemente, das 

instituições que requerem abstinência, funcionam de portas abertas. Eles dão prioridade a 

situações de maior risco de modo a mobilizar a instituição inteira (LANCETTI, 2015). 
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Nesta perspectiva, a atenção psicossocial no novo paradigma por meio do processo de 

reforma psiquiátrica fortaleceu a disseminação de experiências inovadoras, que provém da 

interação entre saúde mental e outros campos disciplinares põe a interdisciplinaridade como 

exigência essencial para efetivar a horizontalidade do cuidado das relações intra -

institucionais e extra muros institucionais (SANTANA, 2009). 

Como refere Saidón (2008), as redes aparecem como tentativas de superação do 

esgotamento que certas instituições chegaram, ao mesmo tempo que questionam de fato a 

representação ao abrir a possibilidade de participação direta na elaboração do pensamento 

produzido em torno da necessidade de enfrentamento dos desafios sociais.  

Neste sentido conforme Trino (2014), em junho de 2011, houve a promulgação do 

decreto nº 7508/11 que fez a regulamentação da lei 8080/90 e dispôs sobre a organização do 

SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, definindo 

entre outros aspectos rede de Atenção à Saúde (RAS), como uma variedade de ações e 

serviços de saúde, que realizam articulação em níveis de complexidade ascendentes, com o 

intuito de assegurar a integralidade da atenção à saúde. Este mesmo Decreto estabeleceu um 

novo contexto institucional com a finalidade de promover a efetivação da Atenção 

Psicossocial. 

Ao mesmo tempo em que o Ministério de Saúde adotou a estratégia de organização do 

SUS por meio da elaboração da RAS, com sub redes temáticas. Desta forma, a Portaria GM, 

3088, de dezembro de 2011, republicada em maio de 2013, promove a instituição da RAPS 

(Rede de Atenção Psicossocial). A concepção do trabalho em rede, integrante histórico da 

reforma psiquiátrica, introduziu-se no novo cenário político de político institucional sanitário 

(TRINO, 2014). 

 Ao entender a importância de se trabalhar em rede, em 23 de dezembro de 2011, o 

Ministério da Saúde instituiu por meio da portaria nº 3088, a RAPS - Rede de Atenção 

Psicossocial. Para realizar o reconhecimento da atenção em rede , em dezembro de 2014, 

houve o I Encontro da Rede de Atenção Psicossocial realizado em Curitiba que contou com a 

participação de distintos setores da sociedade, além da participação de usuários, familiares, 

profissionais e gestores da Atenção Psicossocial. Esse encontro teve por finalidade promover 

o fortalecimento e consolidação do modelo de atenção em saúde mental de base comunitária e 

nos espaços de convivência dos usuários (SANTANA, 2014). 
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É importante salientar que de acordo com Brasil (2011), as finalidades da RAPS (Rede 

de Atenção Psicossocial são: aumentar o acesso à atenção psicossocial da população, 

promover o vínculo das pessoas que necessitam de cuidado em saúde mental e com 

necessidades provenientes do uso de substâncias psicoativas e suas famílias, frente aos pontos 

de assistência, assegurar a articulação e integração desses pontos de atenção das redes de 

saúde do território por meio do acolhimento, acompanhamento continuado, e assistência em 

contextos de urgência. 

Existem algumas diretrizes para funcionar a Rede de Atenção Psicossocial: o 

desenvolvimento de ações no território, ênfase em serviços comunitários, atenção centralizada 

nos sujeito. É importante salientar que os objetivos gerais desta rede incluem a ampliação do 

acesso à atenção psicossocial, garantir articulação entre os diversos pontos da rede de forma 

possibilitar cuidado; acolhimento (BRASIL, 2014). 

 Sendo objetivos específicos: prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool e 

outras drogas, proporcionar a reabilitação e reinserção de pessoas com necessidades inerentes 

ao uso de álcool e outras drogas na sociedade mediante o acesso ao trabalho, renda e moradia 

solidária ( BRASIL (2014). 

É essencial reconhecer a influência dos grupos como elementos decisivos para 

valoriza para manter o sentimento de valorização pessoal e de pertencimento a uma 

comunidade. É o equilíbrio das interações que determina a qualidade dos relacionamentos 

sociais e afetivos do sujeito, como pontos de uma rede que podem ser: a família, a escola, os 

amigos, colegas de trabalho, inserção comunitária, dente outros (BRASIL, 2014). 

Existem características a serem identificadas e desenvolvidas no trabalho em rede: 

acolhimento, cooperação, disponibilidade, respeito às diferenças étnicas, sociais, econômicas, 

religiosas, dentre outros. Na ação comunitária, o que importa mesmo é a cooperação em que 

cada indivíduo é fundamental tanto quanto a sua necessidade como em relação a sua 

disponibilidade para ajudar, ao participar de forma ativa na formação da rede (BRASIL, 

2014). 

Segundo Magalhães (2014), vale a pena ressaltar que a demanda variada em escala 

ascendente, nos maiores e mais vistosos centros urbanos e também nos pequenos municípios, 

requer uma Atenção Básica atenta ao problema e com capacitação para realização do 

acompanhamento e diagnóstico em nível primário, interação com escola fundamental e média, 
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um sistema de urgência também com capacitação para atendimento em uma diversidade de 

dispositivos de retaguarda como: leitos especializados em hospitais gerais, uma ampliação dos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 24 horas, com equipes com capacitação, o seu 

equivalente para crianças e adolescentes e Unidades de Acolhimento transitório. 

Nesta perspectiva, conforme o site da Fundação Municipal de saúde, o Programa de 

Saúde Mental do Município de Niterói está pautado em práticas clinicas, institucionais e 

políticas organizadas em consonância com os movimentos da Reforma à Assistência 

Psiquiátrica, e em congruência com o Programa Nacional de Saúde Mental (Ministério da 

Saúde), que norteia o tratamento das pessoas que possuem transtornos psíquicos. 

Como preconiza a Legislação em Saúde Mental, os tratamentos ocorrem 

preferencialmente nos dispositivos da rede extra hospitalar que atuam de maneira integrada à 

comunidade, com um enfoque na atenção psicossocial. Isto significa dizer que o tratamento se 

dá com o usuário e na interseção das relações familiares, sociais, culturais e laborativas e, 

preferencialmente, em articulação com os demais eixos da atenção básica. 

 

3.3 - Sobre a Política Nacional sobre drogas 

 

A saúde pública brasileira não vinha se ocupando de forma devida com o grave 

problema de prevenção e tratamento dos transtornos referentes ao consumo de abusivo de 

álcool e outras drogas. É relevante afirmar que se produziu historicamente uma lacuna 

considerável na política pública de saúde, deixando as questões relacionadas ao uso de drogas 

à justiça, segurança pública, etc (BRASIL, 2005). 

As políticas e práticas dirigidas para pessoas que apresentam problemas decorrentesdo 

uso de álcool e outras drogas no campo e atuação do Ministério da saúde , devem estar 

integradas as propostas desenvolvidas pela área técnica  de saúde Mental / Álcool e drogas  do 

MS,  bem como  articuladas com as demais áreas do Ministério da Saúde (BRASIL,2003). 

Conforme a SENAD (2013), a partir do ano de 1998, o Brasil inicia o desenvolvimento de 

uma política nacional específica a respeito da temática da redução da demanda e redução da 

oferta de drogas.  
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Após realizar a XX Assembleia Geral Especial das Nações Unidas, em que discutiram 

os princípios diretivos para redução da demanda de drogas aderidos pelo Brasil, que as 

medidas iniciais foram tomadas. O então Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) 

tornou-se CONAD ( Conselho Nacional Antidrogas)  e foi implantada a  Secretaria Nacional  

sobre drogas (SENAD)  cuja missão era promover a coordenação da política nacional Anti 

drogas, coube a SENAD mobilizar vários atores implicados com o tema para desenvolver a 

política brasileira. 

Desta maneira, em 2002, por meio do Decreto Presidencial nº 4345 de 26 de agosto de 

2002, instituiu-se a primeira Política Nacional Antidrogas (PNAD) do país. 

Em 2003, o presidente da república apontou a necessidade de desenvolver uma nova 

agenda Nacional para diminuir a demanda e a oferta de drogas que contemplassem três eixos 

principais: integração das políticas públicas setoriais com Política Nacional Antidrogas; 

Descentralização das ações em nível municipal, estreitamento do relacionamento com a 

sociedade e com a comunidade científica. 

Em 2004, foi realizado o processo de realinhamento e atualização da politica a partir 

da execução de um Seminário Internacional de Políticas sobre drogas, seis fóruns regionais e 

um fórum Nacional sobre drogas. Com significativa participação da população, com base em 

dados epidemiológicos atualizados e fundamentados de forma científica, a política foi 

renomeada Política Nacional sobre Drogas (PNAD). 

A Política Nacional sobre Drogas estabelece os fundamentos, as metas, as diretrizes, 

as estratégias a fim de que os esforços voltados para redução da demanda e da oferta de 

drogas possam ser conduzidos de forma articulada e planejada. 

Todo este empenho foi resultante de conquistas, refletindo transformações históricas 

na abordagem da questão no país. O documento está dividido em quatro capítulos a saber: 

prevenção; tratamento, recuperação e reinserção social; redução da oferta; redução de danos 

sociais e à saúde; estudos, pesquisas e avaliações. 

Em 2006, a SENAD coordenou um grupo de trabalho governamental que assessorou 

os parlamentares no processo que ocasionou a aprovação da lei nº 11343/2006, que implantou 

o Sistema Nacional de Políticas Antidrogas (SISNAD), suplantando uma legislação já 

obsoleta e em discordância com os avanços científicos e com as mudanças sociais. 
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Essa lei surgiu da necessidade de compatibilizar os dois instrumentos normativos que 

havia anteriormente: as leis nº 6368/1976 e nº 1049/2002. Quando fez se reconhecer a 

distinção entre o traficante e o usuário /dependente, os quais passaram a ser tratados de forma 

diferenciada e a ocupar capítulos distintos desta lei. 

Neste sentido, o Brasil compreendeu que os usuários e dependentes não devem ser 

penalizados com a privação da liberdade. Esse tipo de abordagem frente ao porte drogas para 

uso pessoal tem recebido apoio de especialistas que mostram resultados significativos de 

pesquisas, a atenção ao usuário/dependente deve ser voltada ao fornecimento de oportunidade 

de reflexão a respeito de seu consumo, ao invés de encarceramento. 

O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas, regulamentado por meio do 

Decreto 5.912 de 27 de setembro de 2006, tem as seguintes finalidades: 

Fornecer uma contribuição para inclusão social do cidadão, tornando-o com menos 

vulnerabilidade a assumir comportamentos de risco frente ao uso de drogas, ao tráfico e a 

outros comportamentos inerentes. 

• Proporcionar a criação e a socialização do conteúdo sobre drogas no Brasil. 

• Integrar as políticas de prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes drogas. 

• Promover a repressão da produção não autorizada e o tráfico ilícito de drogas. 

• Proporcionara promoção de políticas setoriais do poder Executivo, da União, Distrito 

Federal, Estados e Municípios. 

O SISNAD está organizado de forma a garantir a orientação central e a realização 

descentralizada das ações executadas em sua área. Com a regulamentação, houve a 

restruturação do CONAD- Conselho Nacional Antidrogas, assegurando a participação 

paritária entre órgãos governamentais e sociedade. 

Em 23 de julho de 2006, houve a instituição da lei nº 11754, por meio da qual esse 

Conselho Nacional Antidrogas foi renomeado para Conselho Nacional de Políticas sobre 

drogas. A nova lei mudou o nome da Secretaria Nacional Antidrogas para Secretaria Nacional 

de Políticas sobre Drogas (SENAD). 
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A atuação do CONAD é descentralizada por meio de Conselhos Estaduais e 

Municipais. São atribuições do CONAD: Fazer o acompanhamento da Política Nacional sobre 

Drogas; Realizar a orientação normativa sobre as ações de redução de demanda e oferta de 

drogas; Fazer o acompanhamento e avaliação da gestão dos recursos do Fundo Nacional 

Antidrogas e o desempenho dos planos de programas da política Nacional sobre drogas; 

Proporcionar a integração dos órgãos e entidades dos estados, do município e do Distrito 

Federal. 

É cabível ressaltar que o Decreto nº 5912/2006, com as mudanças inseridas pelo 

Decreto nº 7426/2010, regulamentou ainda, as competências dos órgãos do Poder Executivo 

no que tange as ações de redução da demanda de drogas. 

 

3.4 - A Política Nacional sobre Álcool e seus desdobramentos 

 

Conforme SENAD (2013), A Política Nacional sobre Álcool foi resultante de um 

longo processo de discussão. Em julho de 2005, o então Conselho Nacional Antidrogas, 

ciente dos graves problemas referentes ao consumo prejudicial de álcool e com a finalidade de 

ampliar o espaço de participação social para discussão da temática, implantou a 

CâmaraEspecial de Políticas Públicas sobre Álcool (CEPPA), constituída por distintos órgãos 

governamentais, especialistas, legisladores e representantes da sociedade civil. 

A câmera Especial iniciou suas atividades a partir dos resultados da sociedade civil. A 

Câmara Especial deu início a suas atividades a partir dos Grupos Técnicos Interministerial, 

criado no Ministério da Saúde, em 2003. 

Em maio de 2007, por meio do Decreto nº 6117, foi apresentada a Sociedade 

Brasileira a Política Nacional sobre Álcool, que tem como objetivo geral promover o 

estabelecimento de princípios que orientem o desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento coletivo dos problemas inerentes ao consumo de álcool, comtemplando a 

intersetorialidade e a integralidade das ações para redução de danos à saúde e a vida, 

provocados pelo consumo destas substâncias, bem como das situações de violência e 

criminalidades inerentes à utilização prejudicial de bebidas alcoólicas. 

Essa Política, reconhecendo a necessidade da instituição de distintas medidas 

articuladas entre si é uma resposta efetiva ao clamor da sociedade por ações concretas de 
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proteção aos distintos segmentos sociais que vivem sob maior vulnerabilidade referente ao 

uso abusivo de bebidas alcoólicas, veio acompanhada de diversas medidas passíveis de serem 

implementadas pelos órgãos governamentais, na área de suas competências e outras 

articulações e outras de articulação com o poder legislativo e demais setores s da sociedade. 

Essas medidas podem ser detalhadas no anexo II do Decreto nº 6117 e podem ser divididas 

em nove categorias: 

Diagnóstico sobre consumo de bebidas alcoólicas no Brasil.; Promover o tratamento e 

reinserção social de usuários, bem como dependentes de drogas; Realização de campanhas de 

informação, sensibilizar e mobilizar a opinião pública quanto às consequências do uso e do 

abuso de bebidas alcoólicas; Reduzir a demanda de álcool por populações vulneráveis; 

Segurança Pública; Associação de álcool e trânsito; Estabelecimento de parceria com os 

municípios para recomendar ações municipais; Propagandas de bebidas alcoólicas. 

Merece destaque, dentre essas medidas estratégicas para reduzir os impactos em 

decorrência do uso abusivo de bebidas alcoólicas. Por esse motivo, tornou-se urgente elaborar 

políticas de apoio contra o ato de beber e dirigir. 

Depois de uma discussão exaustiva e com extensa participação popular, a lei nº 11705 

conhecida como lei seca, foi sancionada em 19 de junho de 2008. Essa mesma lei mudou 

alguns dispositivos do código de trânsito brasileiro, impondo severas penalidades para o 

motorista que dirigir sob influência do álcool ou qualquer outra substância psicoativa que 

determine dependência. 

Com essa lei, o motorista que tivesse qualquer concentração da substância por litro de 

sangue se sujeitou à medidas administrativas e penalidades, como consta no artigo 165 da lei 

nº 9503/97, como retenção do veículo até a apresentação do motorista habilitado, 

recolhimento do documento de habilitação e multa e suspensão do direito de dirigir por doze 

meses.  

Com essa lei o condutor que apresentasse qualquer concentração alcoólica igual ou 

superior a 0,6 dg/L de sangue, o que corresponde a concentração de álcool de 0,3 mg/ l no ar 

alveolar expirado ( verificado no teste de etilometria- do bafômetro). Além das penas já 

citadas ficou sujeito a pena de detenção de seis meses a três anos. 
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Em 20 de dezembro de 2012, por intermédio da lei nº 12760, houve uma nova 

mudança no Código de Trânsito Brasileiro impondo medidas mais severas, no entanto, a 

maior inovação foi a possibilidade de enquadrar e punir criminalmente os motoristas que se 

recusarem a fazer o teste com o etilômetro – bafômetro. 

  O motorista poderá se submeter ao teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, prova 

testemunhal ou outro procedimento que possibilite identificar o consumo de álcool e outra 

substância psicoativa. A infração também poderá ser caracterizada por meio de imagem, 

vídeo ou outros sinais que indiquem mudanças na capacidade psicomotora. 

A resolução do COTAN- Conselho nacional de Trânsito nº 432, de 23 de janeiro de 

2013, dispõe sobre a adoção de procedimentos pelas autoridades de trânsito e agentes de 

fiscalização: exame de sangue, exames laboratoriais, testes com etilômetro, exames clínicos, 

verificação de sinais vitais que indiquem alteração psicomotora, com a possibilidade de usar 

prova testemunhal, vídeo ou imagem. 

Com essa nova lei, o valor da multa que antes era de R$957,70, foi aumentado para R$ 

1.915,40, podendo ser elevado para o dobro deste valor em caso de reincidência. 

Todas essas condutas tem a finalidade de minimizar a quantidade do Observatório 

Brasileiro de Informações antidrogas (OBID) e proporcionar o intercâmbio com órgãos 

internacionais no seu âmbito de competência. 

 Conforme o Manual de Prevenção do uso de drogas SENAD (2013), com a finalidade 

de promover a articulação e coordenação de vários setores para atividades integradas 

preventivas, tratamento e reinserção social de usuários dependentes em uso abusivo de crack, 

álcool e outras drogas, como também para favorecer o enfrentamento do tráfico em parceria 

com estados e municípios e sociedade, o Governo Federal lançou em dezembro de 2011, o 

programa “Crack, é possível vencer”, que realizoua implementação de ações intersetoriais. 

A perspectiva é que apenas uma organização em rede pode fazer face à complexidade 

das demandas sociais e favorecer o fortalecimento da rede comunitária.  Vale ressaltar que o 

Programa está estruturado em três eixos que tem a proposta de executar ações específicas e 

complementares a saber:   

Prevenção: Promover a ampliação de ações preventivas mediante a educação, 

disseminação de informações e capacitação dos distintos segmentos que envolve educadores, 
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prmofissionais de saúde, assistência social, segurança pública, conselheiros municipais, 

líderes religiosos e comunitários;  

Cuidado: Promover o aumento da oferta de atividades de atenção voltada para os 

usuários de drogas e seus familiares por meio da ampliação dos serviços especializados de 

saúde e assistência social como Consultórios na rua e centro de Atenção Psicossocial álcool e 

drogas (CAPSAD), as Unidades de Acolhimento Infanto Juvenil, Centro de Referência 

Especializada em Assistência Social (CREAS), leito de saúde mental em hospitais gerais, 

entre outros;  

Autoridade: promover o enfrentamento de tráfico de drogas e as organizações 

criminosas por meio de ações de Inteligência entre a Polícia Federal e Polícias Estaduais. 

O uso de crack, álcool e outras drogas afeta a todos inclusive familiares, educadores, 

profissionais. A observação da legislação em vigência, aliada as orientações da Política sobre 

o Programa Crack, Álcool e outras drogas é possível vencer, proporcionou o fortalecimento 

de uma rede de atenção que incentiva a inclusão, no que diz respeito às diferenças, 

humanistas, de acolhimento e não estigmatizante de usuários e seus familiares. 

Assim, como apontam Teixeira e Fonseca (2015), a RD, é uma produção de cuidado 

que visa informar de maneira apropriada aos usuários a respeito de riscos, danos, práticas 

seguras, saúde e cidadania e direitos, elaborando desta maneira, melhores condições para 

tomada de decisões, bem como a busca (em caso de necessidade) e estarem inseridas 

socialmente em um contexto que assegure direitos e cidadania. 
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5. RESULTADOS 

 

 Os resultados apresentados neste estudo derivam da realização de entrevistas 

semiestruturadas com profissionais que atuam nas redes ampliadas de atenção aos usuários de 

drogas no município de Niterói.  

 Este estudo contou com a participação de nove profissionais. Sendo, uma médica do 

Programa Médico de Família (PMF), uma musicoterapeuta cuja função é de supervisora de 

saúde mental , uma assistente social  cuja função era de articuladora no território, uma 

enfermeira  que atua no Serviço de álcool e Drogas (SAD) e 5 psicólogos ( um do SAD, um 

do consultório na rua, uma coordenadora do CAPSAD, uma coordenadora da equipe de 

redução de danos e um coordenador da Equipe de Referência Infanto-Juvenil para álcool e 

drogas (ERJAD). Dentre os profissionais entrevistados, três profissionais compunham a 

equipe de preceptores do PET-UFF e quatro já haviam sido preceptores do PET-UFF em 

edições anteriores.  

 

5.1 Categorização dos profissionais guia 

 

Participantes Categoria 

profissional 

Serviço de Atuação Sexo Idade 

P1  

Musicoterapeuta 

PMF F 59 

P2 Psicólogo 

 

Coordenação do Programa de 

Redução de Danos 

F 36 

P3 Psicólogo SAD/HPJ M 29 

P4 Psicólogo ERIJAD M 31 

P5 Psicólogo Consultório na rua M 30 

P6 Psicólogo CAPSAD F 37 

P7 Assistente Social Articulação de territórios F 54 

P8 Enfermeiro SAD/HPJ F 31 

P9 Médico PMF F 33 
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Foram nove participantes do estudo, a maioria psicólogo, com predominância da faixa 

etária dos trinta anos, sendo 60% dos participantes do sexo feminino e 40% do sexo 

masculino. Isto evidencia maior necessidade de atuação de outros profissionais para além da 

psicologia. Os profissionais estavam vinculados aos seguintes serviços – CAPSAD, SAD, 

ERIJAD, PMF, Consultório na rua. 

Houve apenas um profissional da Enfermagem, o que é um analisador da necessidade 

de inserção e interesse deste profissional de saúde e cuidar de usuários de álcool e drogas para 

além do cuidado voltado para o modelo hegemônico centrado na doença e não no acolhimento 

e no cuidado relacional.  

Após a leitura do material foram elencadas três categorias de análise: Organização da 

rede de atenção aos usuários de drogas no município de Niterói; Fatores facilitadores e 

dificultadores do acesso ao cuidado dos usuários de drogas no município de Niterói. 

 

5.2 Organização da rede de atenção aos usuários de drogas no município de Niterói. 

 

A rede de atenção aos usuários de drogas do município integra a rede de Atenção 

Psicossocial de Niterói. Esta rede é composta por dispositivos da Saúde Mental e da Atenção 

Básica. 

A rede formal de cuidados aos usuários de drogas no município de Niterói conta com 

os seguintes dispositivos: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas- CAPS AD, 

Equipe de Redução de Danos, Equipe de Referência Infanto-Juvenil para álcool e drogas – 

ERIJAD, Serviço de álcool e drogas (SAD) e o serviço de emergência (SRI) do Hospital 

Psiquiátrico de Jurujuba, atualmente denominado UTAP – Unidade de Transição de Atenção 

Psicossocial, unidade de acolhimento – UAI, ambulatórios de especialidades das policlínicas, 

o Programa Médico de Família (PMF) e o Consultório na Rua.  No entanto, mesmo a rede 

sendo constituída por diferentes serviços, nos chama atenção a inexistência de um CAPS AD 

24 horas, um serviço que os usuários possam chegar a qualquer momento e encontrar 

acolhida. 
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Apesar da existência de diferentes pontos de cuidado, o desenho da rede formal ainda 

demanda que os usuários acessem a rede pelo Programa Médico de Família, principal porta de 

entrada do sistema de saúde no município de Niterói.  

“Os serviços que cuidam dessa clientela seriam o CAPSad ( para situações de maior 

complexidade), a redução de danos, que tem uma intervenção no território, nas 

comunidades e 6 ambulatórios de saúde mental que são ampliados e atendem também 

situações de álcool e outras drogas de menor complexidade”. P 2 

 

“Nós temos um Centro de Convivência que é serviço de saúde mental que oferece 

atividades fora. Não é um serviço em que as atividades são concentradas nele. É um 

serviço que acontece na cidade com oficinas na própria cidade”.  P 2 

 

É preciso considerar também a existência de redes paralelas, que extrapolam o âmbito 

restrito da saúde e que operam o cuidado no território. Para que se tenha uma atenção mais 

integral do usuário, seria necessário tornar essas redes muitas vezes “escondidas” em redes 

viáveis, que os serviços pudessem contar com a existência das mesmas. Potencializando-as 

(Benevides e Barros, 2000), e assim qualificar o cuidado. 

Constatamos a existência de pluralidade de redes, trabalhando ainda na perspectiva da 

rede formal e informal. Talvez fosse mais interessante pensarmos em redes articuladas de 

serviços, pessoas, recursos do território, todos compondo uma rede viva (Merhy, 2014), uma 

rede quente. Onde todos os atores tivessem implicados com a produção do cuidado dos 

sujeitos. Assim, de fato, teríamos uma rede ampliada que trabalharia na perspectiva da clínica 

do sujeito (Campos, 2003), que inclui o sujeito, a família, o contexto social, etc. 

“Tem a rede oficial em si, tem o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, tem o CAPS 

específico que atende uma população específica, tem o CAPS Herbert aqui do centro 

que atende uma população, creio que não atenda a região oceânica, ou seja tem uma 

rede oficial da maneira como se organizam os atendimentos. Só que tem a rede extra 

oficial que é composta por familiares do usuário, por amigos, por pessoal do 

trabalho, por técnicos do serviço, e que facilita esse acesso.” P3 
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“A rede se constrói também pelo familiar, que já ouviu falar do CAPS, que já ouviu 

falar do hospital, que facilita com que o usuário chegue”.P 3    

“A gente tem redes extra oficiais, tem o MAC aqui próximo onde tem um morador da 

comunidade que as vezes convida.  Então, ele consegue agregar bastante gente . 

Então, essa rede extra oficial, às vezes funciona”. P1 

A rede apresenta um desenho de fluxo de acesso que talvez seja mais possível ao 

entendimento dos gestores que aos usuários. No entanto, é preciso considerar que os 

profissionais que compõem os serviços muitas vezes são sensíveis as demandas e 

necessidades dos usuários, tornando os fluxos mais flexíveis e porosos. Permitindo uma 

espécie de “furos” ou “brechas” o que amplia a possibilidade de acesso dos usuários, tornando 

esta rede mais permeável. Sendo assim... 

 

“O usuário de drogas pode chegar ao serviço de diversas formas. Por exemplo, no 

CAPS, ele indo até o CAPS, pedindo acesso a atendimento, ele pode chegar por uma 

Emergência do Hospital Psiquiátrico num caso mais grave, num caso mais agudo ou 

crônico do uso de drogas ou pelo consultório de rua em que a equipe aborda o 

usuário na rua, não só para as questões de álcool e drogas, mas para diversas outras, 

também aborda essa questão e caso necessário o consultório de rua encaminha para 

especialidade que seria o serviço de saúde mental.” P3 

 

Neste sentido, como aponta Teixeira e Fonseca (2015), é fundamental que a atuação 

da equipe do consultório na rua, seja realizada em rede, com articulação junto aos variados 

equipamentos de saúde e de outros setores, mas sempre com uma marca essencial a 

responsabilização pelos casos. 

 

“Os ambulatórios de Niterói, os de Saúde Mental em especial, são ampliados e 

apresentam uma flexibilidade em relação a data da consulta, tem atividades coletivas, 

tem grupos. No CAPSad, para além do atendimento médico, do atendimento 

psicológico, tem atividades que tenta receber o usuário como uma pessoa que está na 

vida.  Então, por exemplo, aqui tem um grupo  de trabalho. Então, o paciente cujo 
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nível de uso fez com que , em algum momento da vida, rompessem vínculos de 

trabalhos, vínculo familiar , por exemplo. Existe um espaço que tem uma profissional 

que auxilia ali, na medida do possível e vai trabalhando com eles a questão da 

vinculação ao trabalho e ao lazer. Aqui no CAPS tem grupo de redução de danos.” 

P2  

 

A abordagem de redução de danos, segundo Lima (2013), fornece um caminho 

promissor porque reconhece cada sujeito com suas singularidades, e propõe estratégias que se 

voltam para defesa da vida. A redução de danos promove a valorização do caráter processual 

e diversificado de estratégias de enfrentamento do consumo abusivo de drogas.  

 

“Os usuários, eles podem chegar ao serviço do CAPSad do município  e procurar 

atendimento. Muitas das vezes, eles chegam com uma demanda de internação.”  P5  

“Eles podem chegar ao CAPS, vindo dos ambulatórios, por demanda espontânea ( 

eles souberam que tem determinado atendimento nos serviços e foram 

espontaneamente procurá-lo. Eles passam por uma avaliação e aí vai ser pensado se 

indicação ou não de tratamento naquele serviço. P2 

“Podem ser encaminhados a outro serviço da atenção básica, seja PMF, seja um 

clínico que avaliou e viu que tem uma situação de álcool e outras drogas e indicou o 

ambulatório ou CAPS e via internação como por exemplo: Alguém se internou  no 

SAD  que é enfermaria específica de álcool e outras drogas no Hospital de Jurujuba. 

E via internação vai se avaliar a continuidade de tratamento no serviço extra 

hospitalar. Ele, o usuário, chega ao CAPS ou ao ambulatório dependendo da 

complexidade. Eu não estou citando SRI,  dentro do hospital porque eu o estou 

incluindo nos outros serviços da rede. Às vezes, o encaminhamento chega pela justiça, 

pelo Conselho Tutelar, dependendo da situação”.P2 

“O CAPSad, no nosso atendimento, não é local de especialismos.  Não é só porque 

usa droga que o usuário tem que ir para o CAPSad. A gente entende que, pela atenção 

psicossocial determinados casos podem ser acompanhados  nos ambulatórios e até 

mesmo PMF. Não precisa ser da Saúde Mental em si. Mas, isso só funciona quando a 

gente consegue construir em cada caso. A gente trabalha dessa maneira”. P7 



57 

“Mas, a própria emergência do hospital funciona como porta de entrada. O usuário, 

chegando aqui intoxicado tem que ser levado para o Hospital Geral- O Hospital 

Carlos Tortelles. Esta emergência deste hospital recebe pacientes que sofreram 

intoxicação aguda, deve ser levado, encaminhado até lá, retornando aqui para 

entrada para a realização de regulação. Neste contexto, é o SRI funciona como 

regulador das vagas no Hospital. Se você vai ser transferido para o Setor de Álcool e 

outras drogas- Internação ou se de lá mesmo será encaminhado para o CAPS ad, ou 

ambulatórios de Saúde Mental da rede do município”. P5 

“O paciente vem para o SRI para uma avaliação. O SRI avaliando que é um caso de 

internação, eles admitem o paciente e depois discutem o caso com a gente e ele, o 

paciente é transferido para o SAD”. P7 

A grande questão é que independente do serviço a que se dirija, esse usuário, conforme 

apontado pelos profissionais, deve ser acolhido, considerarando que a rede é feita de pessoas e 

sem elas não há rede, ou seja o usuário. Os profissionais tendem a acompanhar esta trajetória 

do usuário e não criar modelos apriorísticos de rede, que na prática não ocorre desta maneira 

 

Uma outra possibilidade de cuidado diante de situações complexas para que a 

internação não seja a única solução possível, seria o fato da rede lançar mão de um recurso 

denominado “ambulatório de crise”, que acontece no serviço de intercorrência e internação do 

HPJ, atualmente chamado de UTAP.  

“Se for uma avaliação, no caso de ficar, de fazer um ambulatório de crise, não 

internar diretamente aqui no SAD” P7.  

 Contudo, ainda em algumas situações, observa-se a existência de uma rede partida: 

“Por exemplo, o hospital atende situações de crise, o CAPS é mais para atendimento 

dia”.  P3 

Apesar do desenho de fluxo de acesso para a atenção aos usuários de drogas se 

constituir num direcionador do cuidado, este nem sempre é claro ou coerente para alguns 

profissionais. Alguns mencionam que este é constituído e se estrutura também a partir de uma 

rede não formal, constituída a partir dos contatos dos profissionais. 
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Desta maneira, ir ao encontro dos sujeitos em sofrimento psíquico, em seus locais de 

convivência, significa resgatar a dignidade destes mesmos indivíduos. A compreensão do que 

faz uma pessoa procurar ajuda em uma unidade de saúde é o sofrimento e não a doença e que 

o fato de existir doença não restringe a possibilidade de cuidado, nos parece essencial para o 

cuidado em saúde (SANTANA, 2009). 

Por esta razão, o entendimento de que o sofrimento se distingue da doença, possibilita 

a adoção de uma estratégia terapêutica, cabendo aos profissionais de saúde desenvolver 

dimensões individuais de cuidado, bem como acionar outros serviços para além daqueles da 

saúde (SANTANA, 2009). 

 

“Eu não sei, se é por não ter uma linha instituída aqui na cidade, um fluxo pensado, 

organizado na cidade. Mas, o que a gente tinha era essa coisa do contato mesmo que 

era, muitas vezes, informal independente do profissional.” P1 

  

Apesar da indicação clara da política de atenção aos usuários de drogas e da de saúde 

mental apontarem para o protagonismo dos serviços territoriais nos agenciamentos e manejo 

de situações de crise, foi observado que ainda a emergência do hospital psiquiátrico constitui-

se numa importante porta de entrada para a atenção dos usuários de drogas. Fato que talvez 

possa estar relacionado à história de centralidade da função do hospital psiquiátrico na rede de 

cuidados de saúde mental em Niterói. É premente discutir a questão da rede ainda ter o 

hospital como coordenador do cuidado, observamos que por vezes é mais fácil o hospital 

convocar os demais serviços da rede que os próprios serviços territoriais. A AB encontra 

muita dificuldade para atuar como coordenadora do cuidado como sugere Starfield, 2002. 

“Apesar do município ter como porta de entrada principal o PMF ou Atenção Básica,  

um acesso importante dá-se pela emergência”. P1 

“Indo acompanhado daqui do Hospital é mais possível agenciar algum tipo de 

cuidado na rede externo. Mas, muitas vezes, eles saem de alta da rede para 

tratamento nas policlínicas. O que a gente tenta ver também é fazer alguma 

articulação em alguns casos ainda durante a internação, principalmente aqueles que 

tem mais dificuldade de chegar para pedido de tratamento em qualquer lugar  e que 

não costumam ir a atendimentos e consultas”. P5 
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 Os serviços recebem diferentes tipos de demanda, não apenas de acompanhamento 

mas de um cuidado ampliado. No entanto, nem sempre o pedido de cuidado se apresenta com 

tal formulação. Por vezes a família, vislumbra a internação como a única ou melhor forma de 

acompanhamento e compete a equipe ir construindo junto a essas famílias e usuários outras 

formulações possíveis. Foi evidenciado a preocupação dos profissionais na construção de 

novas demandas, diferentes da de internação. 

“O usuário vem com mais queixas. A maioria da vezes, ele não chega pela queixa do 

uso de drogas ou do abuso do álcool, nada disso. Ele chega, no caso da Medicina de 

Família vem muito pelo relato de um familiar. Está bebendo muito, está abusando, 

está perdendo o serviço. Então, tem muito do relato da família que vem pedir ajuda a 

gente. Ou então, até mesmo o próprio usuário, quando chega já em um estágio mais 

grave. Às vezes, chega já com uma psicose, ou às vezes porque passou mal. Então, 

assim essas são as queixas que chega assim para gente.” P1 

“Para as famílias, é muito comum achar que o usuário ter que estar internado por um 

tempo muito longo. E às vezes eles recorrem a um outro furo na rede que seria a 

internação compulsória”. P5  

Neste sentido, como aponta Lima (2013), esta cultura manicomial, ou seja, a oferta 

exclusiva e compulsória da internação produziu uma prática; sempre que existe um 

comportamento estranho ou extravagante ou quando necessário, por exemplo, por questões de 

herança fazer uma contestação da sanidade de um sujeito, é ao hospício que o cidadão 

procura, não como um lugar para tratamento, pois as denúncias públicas  de maus tratos já 

demonstraram o contrário, mas como lugar para o louco.  

O lugar do louco caracterizado como um espaço social, ó lócus da exclusão. A mesma 

questão da cultura manicomial se evidenciou de forma mais clara nos últimos anos com a 

emergência do problema dos usuários de crack que vivem nas ruas os grandes centros 

urbanos. A imprensa provoca esta repercussão da existência de “cracolândias”, exigindo que o 

território seja ocupado pelas forças da lei e da ordem. 

O que se propõe ainda conforme Lima (2013), no entanto, é uma política de 

convivência com o diferente, é atuar em mundo com interesses diversos, de conflitos e 

alianças. Exercitar a liberdade é correr riscos de viver a vida como um milagre de fazer um 

recomeço, tomar a iniciativa de fazer uma ruptura com os discursos  e práticas hegemônicas 
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que incidem sobre o cotidiano, fazendo com que se torne monótono, repetitivo, sem 

perspectiva , cinzento e sem vida. 

“É muito comum que essa chegada seja pedindo internação, ou alguma medicação 

que resolva a questão então é todo um trabalho de criar essa demanda por um outro 

tipo de tratamento, de um outro tipo de oferta que nem sempre o usuário chega com 

esse pedido bem definido, entendendo  que não vai se resolver de um momento pro 

outro”.  P8  

 

“O CAPS precisa cuidar da cidade , dialogar com a cidade e tudo mais”. P6  

 

Observamos uma preocupação dos profissionais em ampliarem o acesso a rede de 

cuidados no âmbito da atenção aos usuários de drogas. Pensar numa atenção integral impele a 

adoção de um desenho de uma rede porosa que permita que o usuário entre no ponto da rede 

que ele consiga chegar e encontrar acolhida. 

“A rede do cotidiano não impossibilita o cuidado. Ao contrário, toda a tentativa de 

acesso é válido. O que acontece muito é o usuário furar um pouco essa rede. No 

sentido de, ao invés de ir ao CAPS ou ambulatório onde é o local que ele já se trata. 

Onde se poderia dizer à referência dele a respeito de uma demanda de internação, de 

uma dificuldade de alguma coisa. Eles vem direto a Emergência daqui do Hospital.” 

P5 

Em relação ao acesso a rede de cuidados, apesar das inúmeras dificuldades apontadas, 

os profissionais sustentam uma prática que possibilita que os usuários sejam acolhidos nos 

serviços que conseguirem chegar e este fato é importante para a adoção de outros modos de 

cuidar, trabalhando para a construção de uma rede porosa ou cheia de “bons furos” que 

facilitem o acesso dos usuários ao tipo de cuidado que necessitam. 

 A ideia de uma rede que se constrói e se desconstrói, rede flexível é muito importante 

para o trabalho junto aos usuários de drogas. Apesar do desenho da rede apontar o PMF como 

porta de entrada a rede flexibiliza a entrada dos usuários, ampliando o acesso. 
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“Não existe um serviço centralizador por uma porta de entrada para a rede de 

atenção. Ele pode chegar a qualquer serviço. O trabalho que se faz no PMF é um 

exemplo disso: muitos chegam lá no módulo de médico de família e escutado por um 

técnico de enfermagem, por um médico, e não necessariamente, ele chega para 

tratamento aqui no CAPS, vem procurar o CAPS. Mas, ele procura o profissional ou 

lugar a que ele tem confiança”. P8 

Para Cecílio (2001), a integralidade não se realiza nunca em um serviço; integralidade 

é o objetivo da rede. Trabalhar em rede é adotar a integralidade da atenção, pois as 

necessidades de saúde dos usuários para melhorarem suas vidas estão nos distintos pontos da 

rede de cuidados e a melhoria das condições de vida é uma tarefa intersetorial. 

Nesta perspectiva, como aponta Hartz (2004), a noção de integralidade remete, ao de 

integração de serviços por meio de redes assistenciais, ao reconhecer a interdependência dos 

sujeitos e organizações, ao constatar que nenhuma delas detém todos dos recursos e 

competências para propor a solução dos problemas de saúde de uma população em seus vários 

ciclos de vida. 

 

“Eu acho que a rede só funciona a partir da articulação de cada caso. Não existe uma 

rede pronta”. P8 

“O acesso vai depender da urgência dele”. P4 

No entanto uma preocupação se mantém: como cuidar dos “invisíveis”, dos usuários 

que não estão nos serviços? 

“Como é que a gente pode criar a demanda para aquele paciente que não chega ao 

serviço? Tem paciente que não chega ao serviço..“Então, o consultório de rua seria a 

primeira via para os pacientes que não chegam?” P3.  

Neste sentido, conforme Teixeira e Fonseca (2015), os consultórios de rua surgiram 

como um dispositivos públicos como elementos da rede de atenção substitutiva em saúde 

mental, cuja finalidade essencial era estender o cuidado aos usuários de álcool e outras drogas 

em situação de rua, historicamente desassistidos e distantes dos serviços de saúde. As ações 

de promoção, prevenção e cuidados primários são feitas em becos, viadutos, praças e ruas da 

cidade. 
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5.3  Fatores facilitadores do acesso ao cuidado dos usuários de drogas no município de 

Niterói. 

 

Em conformidade com os dados coletados, os profissionais identificaram vários 

fatores que podem ser compreendidos como facilitadores do acesso. No entanto, vale ressaltar 

que alguns fatores apontados como facilitadores foram também apontados como dificuldades 

que por vezes acarretam barreiras no acesso para o cuidado integral aos usuários de drogas no 

município estudado. 

Alguns fatores mencionados como facilitadores do acesso foram: o fato do cuidado 

acontecer no território, o próprio PMF (porta de entrada privilegiada no sistema de saúde de 

Niterói), o trabalho dos redutores de danos que executam um cuidado bem próximo dos 

usuários, a atitude de acolhimento e responsabilização dos profissionais, um fator também 

determinante para a garantia do acesso é o atendimento a demanda espontânea, trabalhar na 

perspectiva da intersetorialidade, adoção de uma perspectiva ampliada da saúde, considerar a 

existência de outros circuitos, outras redes que operam o cuidado no território, tomada de 

decisões coletivas entre os profissionais dos diferentes serviços que constituem a rede, o 

diálogo entre os diferentes pontos de cuidado.  

 

“O acesso ao PMF ( Programa Médico de Família) Esse cuidado que eles , os ACS 

tem com o território. Hoje, menos, mas, o técnico de enfermagem que também era 

morador da comunidade conseguia cuidar mais das coisas.  O morador da 

comunidade facilita o acesso, o entendimento, a localização do usuário, da realidade 

dele” P1 

“Eles já tem um conhecimento e uma certa integração com as pessoas. Isso facilita 

para que possamos acessá-lo num primeiro momento. Esses redutores de danos vão 

ao encontro do paciente” ...“Eu acho que um facilitador do acesso é uma certa 

disponibilidade em se acolher e se responsabilizar  pela demanda num certo sentido. 

Ouvir o que cada um pede , quando vem nos procurar” P2  
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“Atender a demanda espontânea. Uma rede que permite o acesso da demanda 

espontânea. A gente tem conversas permanentes mediante Fóruns com a participação 

de conselheiros do conselho tutelar, com outros segmentos da rede de atenção que 

extrapola o âmbito restrito da saúde” P4. 

 

Um serviço de saúde de outro tipo produz uma outra referência para os usuários a fim 

de que haja uma desconstrução do imaginário que se possui acerca do procedimento, 

ofertando-lhe a dimensão correta de que ressignificando a ideia de cuidado por meio da 

valorização sobre tudo sobre o trabalho executado pelos profissionais e tecnologias 

relacionais diversas vezes relegada devido a dureza do modelo hegemônico e da própria 

maneira como este modelo está estruturado na cabeça do trabalhador e do usuário 

(MERHY,2013). 

 É importante salientar que a ideia de acolhimento não se restringe apenas ao 

relacionamento estabelecido entre profissional e usuário, mas refere-se também ao 

acolhimento entre profissionais como dinâmica de vínculos dialógicos estabelecidos entre 

profissionais de áreas distintas, mas com muita interdependência (TEIXEIRA, 2003). 

“Foram criadas várias estratégias de acesso: os consultórios na rua” P3 

“Um dos facilitadores é a cidade, por exemplo as lideranças comunitárias. Se a gente 

consegue entender que o cuidado transborda as equipes oficiais começa a incluir 

outros pontos de referência de cada usuário no território: é o bar, é o líder 

comunitário , é o cara que distribui comida que não são atores formais da 

assistência” P6 

“Essa rede informal é a condição para facilitação desse acesso” P7 

“As equipes discutem todos os casos, mesmo os que são do CAPS AD. A gente discute 

os casos mesmo os que não sejam do CAPS AD. A gente discute os casos para poder 

pensar essa construção de rede junto com o CAPS que é o ordenador da rede no 

município. Discussão coletiva para pensar as situações que implicam em internação” 

P9. 

Deve-se dar ênfase ao estudo e discussão de casos e situações, à realização de Projeto 

Terapêutico Singular-PTS, são propostas de condutas terapêuticas que se articulam para um 
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sujeito individual ou coletivo decorrente de uma discussão coletiva e de uma equipe 

interdisciplinar- às orientações como atendimento conjunto, elaborar espaços de reuniões, 

atendimento, apoio por telefone, e-mail (MERHY, 2013). 

“Eu posso dizer que a gente faz uma conjugação com esse fluxo de rede ideal oficial. 

Por essa ferramenta que a gente construiu do profissional do CAPS AD vir aqui (no 

SAD). Ela é também uma profissional que vai nos ambulatórios  para discutir casos e 

então vai no PMF  e aí isso faz toda a diferença.”  P7 

“O que vai facilitar é a possibilidade de escuta desses usuários. Facilita quando um 

pedido deles consegue de alguma forma ser atendido e ouvido”. P5 

Assim, é necessário acolhimento a partir da escuta ativa, vínculo (sabendo que este 

último ocorre a longo prazo) para que o usuário adquira confiança nos profissionais.. Desta 

maneira, é essencial que a atenção esteja centrada no usuário com toda sua complexidade e 

não apenas na doença a fim de que o cuidado seja integral ( MEHRY, 2003). 

 

“Apesar de toda fragilidade da rede, a rede de Niterói é bem articulada.” “Nós 

fazemos discussão, ás vezes, na reunião de equipe, convidando outros serviços para 

facilitar essa articulação.” P5 

“Há uma articulação da rede como um todo para discutir casos e para discutir as 

maneiras como o usuário pode chegar.” P3 

Como afirma, Ayres (2009), quando se busca uma aproximação não tecnocrática às 

situações diagnosticadas e intervenções de saúde de maneira coletiva, quando se busca a 

democratização do planejamento e da gestão das instituições de saúde e de suas ações e 

quando se busca finalmente uma resposta social aos variados desafios de saúde, não se pode 

prescindir da ação dialógica com sujeitos que fazem parte desses coletivos, a qual não se 

desenvolve sem um estabelecimento de uma relação de cuidado. 

5.4 Fatores dificultadores do acesso aos cuidados na rede de atenção aos usuários de 

drogas 

 

 Devido a pesquisa ter sido realizada num momento de grande fragilidade na rede de 

saúde mental de Niterói, muitos fatores relacionados às condições de infraestrutura foram 
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relacionados a dificuldade no acesso não apenas no primeiro atendimento mas contudo no 

acesso a uma continuidade no acompanhamento, devido principalmente ao sucateamento da 

rede de saúde mental do município. 

Os fatores que foram mais identificados como sendo possíveis barreiras de acesso 

estão relacionados a: Falta de encaminhamento entre os serviços, ausência de conversa entre 

os diferentes pontos da rede de cuidado, precariedade da rede, rotatividade dos profissionais 

(o que dificulta o vínculo), pouca articulação entre as diferentes secretarias (o que dificulta o 

trabalho intersetorial), burocratização como barreira de acesso (entraves burocráticos ao se 

tentar trabalhar com adscrição de clientela se exclui pessoas da rede), o estigma continua 

sendo um entrave para o cuidado, a precarização da saúde, serviços com recepção fechada, 

pouca articulação com outros dispositivos de cuidado, inexistência de um CAPS 24h, falta de 

diálogo entre a gestão e os serviços, dificuldades no estabelecimento de parcerias com os 

setores da saúde, dificuldade de formação, principalmente dos profissionais da Atenção 

Básica para o cuidado aos usuários de drogas, vínculos frágeis e precários de trabalho, 

desafios cotidianos atuar de fato no território, na vida da cidade, um outro dificultador ainda é 

uma visão tradicional das família sobre o melhor cuidado envolver a abstinência, reclusão, 

“Quando eles vem por conta própria, tendo passado anteriormente num Hospital 

Clínico, nem sempre vem com encaminhamento”. P5 

“Fatores dificultadores do acesso: a rotatividade de profissionais. Isso é um problema 

porque você cria um vínculo com o psiquiatra, com o psicólogo e daqui a pouco ele troca 

porque não tem concurso. Não tem um contrato nem celetista. É o auge da precarização do 

trabalho. Todo mundo arrepiado, todo mundo sem direito trabalhista”. P1 

“Acho que a gente ainda falha muito nessa coisa da atenção integral, sabe? Acho que 

não pelos profissionais, mas por outros serviços que precisam ser acessados. Outras 

secretarias mesmo, uma melhor articulação com o serviço social” P4 

“Em muitos lugares, não aceitam tratar de pacientes que não tem documento. Daí é 

uma encrenca, mas a gente tentar fazer com que o cuidado aconteça”. P6 

  

“Para ser atendido nos lugares, precisa-se de apresentar comprovante de residência. Só 

que , nem todos os pacientes tem comprovante de residência tem comprovante de residência 
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no seu próprio nome. Porque tem que ser no próprio nome do paciente, isso é um dificultador 

do acesso.” P2 

“Paciente usuário de drogas quando chega aqui é batata quente”. P8 

“Estigma, por preconceito que muitas das vezes eles acabam sendo recebidos com 

preconceito por diversos profissionais”. P5 

“Eu vejo tanto dentro da saúde mental quanto fora que ainda é um desafio enorme 

para o trabalho com o usuário de álcool e drogas, a questão do estigma, grande 

dificuldade que eu vejo para muitas instituições e profissionais entenderem que o 

paciente usuário de drogas também é um paciente, que precisa falar, que precisa 

cuidar.” P9 

“A precarização da saúde, da rede, da relação de trabalho. Não é pouco comum as 

recepções de pacientes de primeira vez, ficarem fechadas. E o serviço ficar fechado, 

isso é um impedimento do acesso. Os impedimentos do acesso são também: a falta de 

pagamento dos funcionários, a falta de instrumentos para trabalhar. Por exemplo, o 

CAPSad é um CAPS  que tem como uma de suas funções:  cuidar de crises menos 

complexas que não precisariam de um Hospital Geral. Para cuidar de crises menos 

complexas, a gente precisa ter médico todo dia , a gente precisa ter medicação de 

intervenção ( seja medicação clínica,  seja medicação psiquiátrica e  isso, nem sempre 

tem. A gente não tem médico diariamente e ,às vezes falta medicação. porque a gente 

sabe que o SAMU  demora , e a gente não tem carro, não tem ambulância. E nessa 

clínica AD, não é pouco comum situações de Emergência Clínica  que precisa de uma 

intervenção ali, naquele momento de crise.  Então, isso tem sido um grande 

dificultador em certas situações”. P2 

“A gente está com a recepção fechada e isso é um grande problema. A gente é o único 

CAPSad da cidade, mas para isso chegou num limite. A gente se vendo vários dias 

fechando o CAPS, sem a equipe de limpeza e de porteiro” P8 

“Devido a cidade possuir um único CAPS AD e do esgotamento de outros recurso o 

CAPS também encontra-se com a recepção fechada , o que é uma enorme barreira de 

acesso, considerando que os CAPS são os dispositivos privilegiados da rede de 

cuidados. Como não ter um CAPS aberto aos novos usuários? Essa é uma questão 

importante para a macro gestão gestão do município. Ao não investir ou investir 



67 

muito pouco nesse tipo de dispositivo por onde caminhar com atenção? Parece haver 

um esvaziamento por parte da gestão desse dispositivo de cuidado. Então como fazer 

acontecer sem o disposto.” P6 

 

Neste sentido, a Rede de Atenção Psicossocial também tem um déficit imenso de 

apoio político dos gestores locais, que, por mais que faça adesão formalmente pelo plano 

nacional, apresenta bastantes dificuldades gestoras neste âmbito, é uma luta tamanha para ser 

capaz de criar equipes qualificadas, mais uma vez , com dificuldade de oferta com os 

profissionais médicos (MAGALHÃES JUNIOR, 2014) 

 

“Dificuldades econômicas para a manutenção do acompanhamento”. P2 

“Quando, por exemplo, um paciente chega aqui, precisando de um cuidado clínico e a 

gente não consegue oferecer esse cuidado clínico por uma dificuldade de acesso aos 

serviços. Para mim, isso está comprometendo a integralidade.” P4 

“Se os usuários de drogas chegarem ao serviço de saúde porque o nariz está 

sangrando devido ao uso de cocaína. Então o médico cuida desse nariz sangrando e 

tchau. Mas, será que a gente pode dizer que isso é um cuidado integral? Claro, ali, 

tem fator que fez o nariz dessa pessoa sangrar. É evidente que tem a possibilidade do 

paciente querer tratamento e procurar ajuda. Será que cada profissional que cuidou 

do “nariz sangrando” conversa com o paciente sobre isso. O que a gente percebe é 

que, às vezes, pelo estigma, em algumas situações, o profissional nem aborda o 

usuário”. P5 

 

“Porque a gente não tem médico para atender, não tem remédio para oferecer. Como 

é que a gente vai se responsabilizar pelos pacientes novos, se a gente não está 

conseguindo nem cuidar adequadamente dos que já estão aqui. Isso é uma questão” 

P3 

“É uma precarização tamanha que interfere no processo de cuidado. A gente já ficou 

4 dias com o serviço fechado porque o salário estava atrasado e a gente não tinha 



68 

condições para funcionar. E isso somado a tantas outras precarizações  que existem , 

é uma questão.” P7 

“Existe sempre uma demanda muito maior do que, eu acho que o serviço permite. 

Demanda maior que a oferta, necessidade de reorganização da rede.” “Sobrecarga 

porque ainda não temos o CAPS 24horas” P4 

“Hoje em dia, existe muito pouca conversa. A conversa está muito centralizada na 

gestão. E quem está na ponta, como são os coordenadores de serviços não estão 

autorizados a construir essas conversas. Pouco diálogo entre os níveis da gestão e do 

cuidado (ponta)”. P8 

 

O que se propõe é a transformação dos serviços de saúde que se torna possível a partir 

de mudanças no processo de trabalho.  Sabe-se que o modo normativo burocrático de 

operacionalização do processo de trabalho em saúde ocasiona o aprisionamento dessa energia 

transformadora que se produz nas relações estabelecidas no dia a dia do serviço entre os 

próprios trabalhadores e destes com os usuários. 

No entanto, é necessário implementar modelos inovativos como vistas a melhoria do 

atendimento, como ressaltam Rivera; Artmamn (2006), é necessário desenvolver um padrão 

nas organizações dos profissionais de saúde com traços emergentes de uma cultura que dê 

valor ao trabalho em equipe em redes solidárias e que dê ênfase a modelos de gestão 

comunicativas para que se possa reforçar o desenvolvimento de coletivos participativos que 

façam a problematização da qualidade do atendimento dos serviços de saúde. 

“Houve um retrocesso, a partir do momento que a gestão ficou mais centralizada” 

P4.  

“Às vezes, é muito mais difícil fazer parcerias com a própria saúde.”. P6  

“Falando em barreira de acesso, eu acho que a gente tem dois campos: o desafio de 

capacitar esses profissionais da atenção básica que não estão aptos ainda para o 

cuidado desses pacientes, com raras exceções” P9 

Conforme Lima (2013), o acesso aos usuários de drogas aos cuidados de saúde 

costuma ser pautado pelas dificuldades dos profissionais em acolher essa demanda, uma vez 

que ainda existe uma centralização do tratamento no CAPS AD. Os demais serviços não 
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costumam ser reconhecer como responsáveis pela atenção ao usuário e a liberdade de acesso 

aos serviços é limitada, quando direcionado a um serviço específico, mesmo que o sujeito 

apresente outras necessidades de saúde que poderiam ser atendidas em outros espaços de 

cuidado. 

Apesar disso, há profissionais que acreditam que o furo na rede é possível a partir do 

reconhecimento do usuário como um sujeito que apresenta problemas que vão além do uso de 

drogas e que necessitam de atenção e cuidado, embora a cultura e formação acabe por 

defender o contrário. 

 

“A maioria dos profissionais é contratada por RPA não háinvestimento nos 

profissionais”. P6 

“E vou te dizer, em muitos casos, a maior dificuldade não era com a rede 

intersetorial, era com a própria rede de Saúde Mental para entender que cuidar dessa 

população é cuidar na rua, que não é só internação, nem só dentro do CAPS. Isso é 

um grande desafio” P2 

“O vínculo de profissional com profissional (de paciente com profissional, essas 

coisas vão se perdendo. Acho que, para mim, é um grande dificultador. interrupção de 

vínculos entre equipe, entre profissional e usuário geram um enfraquecimento do 

cuidado” P7 

“Alguns familiares ainda acham que é necessário internação, abstinência, 

especialiasta( essa tríade).   E aí, é um pouco isso que a gente tenta desconstruir com 

o familiar e com o paciente de tentar romper com essa lógica e de poder pensar um 

acompanhamento a longo prazo em ambulatório norteado pela redução de danos.” 

P4   

 

“Quando a gente precisa do recurso do Hospital Geral para exame, atendimentos 

pontuais, a gente consegue. Quando é uma coisa mais elaborada, a gente esbarra 

ainda. O paciente abre um quadro clínico aqui e a gente precisa transferir. Isso ainda 

não é fácil. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa acionar instâncias 

superiores.” P7 
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“Ás vezes, nós temos que reforçar com o Hospital Geral que eles tem que fazer este 

tipo de atendimento. Muitos dos usuários em estado de intoxicação sabem que tem que 

ir primeiro a Emergência Clínica do Hospital Geral para depois vir aqui.” P9 

“Acontece a falta de suporte na rede por uma precariedade,como por exemplo: a falta 

de insumos para manter o CAPS aberto como deveria funcionar, promovendo 

atividades na comunidade como ele deveria, da falta de recursos para passagem, da 

infra-estrutura mesmo do CAPS, da questão da verba” P1 

“A rotatividade dos profissionais que é muito grande. Isso ocorre pelo vínculo 

empregatício, e remuneração, e questão financeira precários. Muitos profissionais 

que já estão acompanhando o tratamento desse usuário deixam a rede.” P3 

Conforme Brasil (2005), um dos principais desafios da consolidação da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira é a formação de recursos humanos. O processo de reforma psiquiátrica 

requer cada vez mais a formação técnica e teórica dos trabalhadores, diversas vezes 

desmotivados por remunerações baixas e contratos precários de trabalho.  

Além disso, como aponta Mendes (2014), os recursos do SUS, além de insuficientes 

estão completamente desalinhados das finalidades da RAS (Rede Atenção em Saúde). Existe 

uma relevante predominância em realizar pagamentos por procedimentos, muitas vezes 

expressos em tabelas anacrômicas e com imensas distorções de preços relativos.  

Desta forma, ainda, conforme Mendes (2014), é relevante mudar a forma de 

pagamento aos prestadores, ao incentivar formas de pagar que promovam o incentivo a 

atenção que valorize as pessoas usuárias dos serviços de atenção à saúde. 

Um desafio que impõe de forma muito enfática e coloca em xeque o acesso ao cuidado 

são as novas barreiras da cidade como, por exemplo, a violência. Como acompanhar um 

usuário no domicílio, nos percursos dele se o trânsito da equipe é por vezes impedido pelo 

tráfico? Essa é uma questão que tem surgido com muita frequência e que a equipe precisa se 

organizar para garantir o cuidado aos usuários que residem em áreas onde a equipe não entra. 

É preciso desenvolver estratégias, mas que isso é preciso que tenhamos quase que 

profissionais super-heróis para coabitarem as comunidades dominadas pelo tráfico. 
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6. CONSIDERAÇÕE FINAIS 

 

           O cuidado em redes voltado para usuários de drogas requer integração de pessoas, 

organizações sanitárias e de redes informais. Isto porque os usuários de drogas muitas vezes 

não chegam às unidades de saúde por conta própria. 

           Neste sentido, o que se preconiza é que se vá ao encontro do usuário. Na 

atenção básica, hoje temos o consultório na rua que antes faziam parte aos dispositivos da 

saúde mental.  Isto, porém, não impede que se faça uma interlocução em rede, incluindo aí os 

dispositivos de saúde da saúde mental como integrantes do cuidado. 

           É interessante destacar também que um serviço isolado não é capaz de suprir 

todas as necessidades do usuário. Por isso, existe uma necessidade de atuação em rede de 

saúde. Além disso, o usuário de drogas costuma criar sua própria trajetória e sem ele não se 

faz rede. 

   Isto significa que o cuidado em saúde deve se centrado no usuário e não numa rede já 

preestabelecida pelo profissional de saúde que a priori faz uma imposição de onde este 

usuário deve se dirigir em busca de cuidado. 

   É interessante destacar que a demanda por cuidado nem sempre vem por conta do uso 

abusivo de drogas e sim por um cuidado, seja por um ferimento ou uma doença infecciosa. 

Daí, a importância da equipe em realizar um cuidado sem julgamentos morais e fazer um 

acolhimento a este usuário independente do local que ele acesse. 

   Na prática, isto ainda é considerado um grande desafio o cuidado em saúde ainda é 

centrado no modelo biomédico que se baseia apenas em protocolos, equipamentos e 

procedimentos. Além disso, muitos negam atendimentos a estes usuários por não o 

reconhecerem portadores de outras necessidades para além do tratamento do uso abusivo de 

drogas. 

    Muitas vezes, os tratam com desprezo, indiferença, ignorância e não os atendem em 

suas solicitações. Isto ocorre talvez devido a uma formação de recursos humanos que ainda 

não contempla a formação de como prestar assistência por isto há necessidade de inclusão do 

conteúdo que trate dessas questões relacionadas ao cuidado voltado para  usuários de drogas 

que é um usuário que demanda uma atenção em que se deve considerar a diferença, 
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implementando, desta forma o princípio da equidade como conceito ferramenta de cuidado e 

não apenas como princípio do SUS isolado das práticas do cotidiano dos serviços de saúde 

nos currículos de formação de profissionais de saúde e incluir estes usuários em seu 

atendimento.  

  Desta forma, o que se propõe é promover a realização de um atendimento esse que se 

baseia no acolhimento, responsabilização, longitudinalidade do cuidado, levando em 

consideração a prestação de uma assistência integral que inclui o atendimento em todas as 

suas necessidades de saúde e em qualquer serviço que necessite acessar. 

           De modo específico, a realidade do atendimento aos usuários de álcool e drogas no 

município de Niterói, apesar da precariedade da rede, ainda há algo que favorece o trabalho 

que é o empenho dos profissionais em prestar assistência mesmo com alguns impedimentos 

como ausência de recursos humanos e materiais, dentre outros. 

Ao término deste estudo, foi possível constatar que apesar da precariedade da rede, 

existe um investimento dos profissionais em tecer redes singulares centradas nos usuários. Foi 

possível perceber uma tímida utilização das redes informais e dos recursos do território no 

cuidado aos usuários de drogas.  
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Universidade Federal Fluminense 

Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 O Sr (a)___________________________________________________________  está 

sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: A rede de cuidados aos usuários 

álcool e outras drogas no município de Niterói de responsabilidade da pesquisadora: Lirys 

Figueiredo Cedro  que tem como objeto de estudo: a trajetória do usuário de álcool e outras 

drogas nos serviços da rede de saúde e os seguintes objetivo geral: a) Descrever as trajetórias 

do usuário de álcool e outras drogas na busca pelo cuidado integral na rede de atenção 

psicossocial no município de Niterói; objetivos específicos: a) Compreender o que facilita o 

acesso e o atendimento integral dos usuários de drogas na rede de atenção aos usuários de 

drogas no município de Niterói; 

 b) Conhecer os fatores que dificultam o acesso ao cuidado dos usuários de drogas na rede de 

atenção aos usuários de drogas no município de Niterói. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, ou seja, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Sua participação é 

voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou 

desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em 

sua relação com o pesquisador ou coma instituição. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um questionário com três 

perguntas a ser entregue pelo pesquisador após o cuidado prestado ao cliente. O pesquisador, 

durante o processo de observação, também estará descrevendo em um diário de campo a 

situação-problema do cliente hospitalizado, assim como as intervenções de enfermagem 

realizadas no momento. 
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 Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço da 

pesquisadora, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento. 

   ................................................................................... 

Lirys Figueiredo Cedro (Mestranda do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde- PAACS/UFF) 

 

 Endereço: Rua Professor Fortunato Luz, n77 ( Sobrado)- Nova Cidade – São Gonçalo,RJ. 

Cep: 24455-500. 

lirysfigueiredo@gmail.com 

 

Niterói, ...... de................................... de 2015 

 

 EU,.........................................................., RG nº..........................,declaro estar ciente do 

inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em participar do estudo 

proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer tipo de 

punição ou constrangimento. 

............................................................................................................................................ 

Assinatura 
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Relatório de entrevistas com profissionais 

Entrevista nº _____________________ 

Dados de identificação 

Categoria profissional :_____________________ 

Serviço de atuação:_____________________________________________________ 

Idade:_________________________________________________________________ 

Sexo:___________________________________________________________________ 

Como é o acesso dos usuários de drogas na rede de atenção ano município? (pedir para 

informar o fluxo (circuito) 

Quais são os fatores facilitadores desse acesso? (Como a rede se constrói/ se articula para 

proporcionar acesso?) 

Essa é a rede oficial/idealizada ou éa rede traçada no cotidiano para cada usuário? 

Quais são os principais fatores dificultadores do acesso desses usuários na busca por 

cuidados? 

(Por que?) 

Acredita que apesar das dificuldades de acesso ,os usuários possuem uma atenção integral em 

saúde? 

Como é pensado o atendimento integral aos usuários de drogas em Niterói (formal). 

 Ele acontece? Como? Em caso negativo, por que? 
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Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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