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RESUMO 

 

SENA, Flavia da Silva. Políticas Públicas sobre Drogas: Reflexões acerca da 

desconexão entre as políticas referentes à redução da oferta e à redução da demanda.   

2016. 47 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - UNIABEU - 

Centro Universitário. Belford Roxo, Rio de Janeiro, 2016. 

 

A pesquisa busca propor reflexões acerca das políticas públicas sobre drogas quanto à 

desconexão entre as políticas referentes à redução da oferta e à redução da demanda 

frente à complexidade que permeia o cuidado e o acolhimento no atendimento às 

pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Trata-se de uma pesquisa de 

abordagem psicossocial de referencial teórico na psicologia para discutir o papel das 

políticas públicas sobre drogas para a garantia de direitos da pessoa usuária de drogas e 

o grande desafio que é a consolidação de uma prática emancipatória, voltada ao 

protagonismo da população em condição de vulnerabilidade. Assim, estabelece-se como 

problemática nessa pesquisa: Qual a relação entre os modelos de tratamento oferecidos 

pelos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD e Comunidades 

Terapêuticas? O objetivo principal da pesquisa é analisar as práticas de cuidado 

oferecidas por essas instituições, articulando-as com a defesa dos direitos humanos. A 

hipótese é de que há contradições das políticas públicas na área de drogas que 

desconectam as práticas de atenção em saúde. A metodologia aplicada para o estudo foi 

o levantamento e análise das políticas públicas de drogas em âmbito nacional e o 

material de análise foi composto por leis, decretos, portarias, medidas provisórias e 

outros documentos referentes a tais políticas. Por fim, a pesquisa possibilitou localizar a 

criminalização e o tratamento como as duas principais dificuldades que o governo 

brasileiro tem para enfrentar a questão das drogas. 

 

Palavras-chave: Reflexões; Políticas Públicas; Drogas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SENA, Flavia da Silva. Public Policies on Drugs: Reflections on the disconnect 

between policies on supply reduction and demand reduction.  2016. 47 p. Monograph 

(Graduation in Psychology) - UNIABEU – Centro Universitário. Belford Roxo, Rio de 

Janeiro, 2016. 

 

The research seeks to propose reflections on public policies on drugs regarding the 

disconnection between policies related to the reduction of supply and the reduction of 

demand in the face of the complexity that permeates the care and reception in the care 

of people who abuse alcohol and other drugs. This is a psychosocial approach with a 

theoretical reference in psychology to discuss the role of public policies on drugs to 

guarantee the rights of drug users and the great challenge that is the consolidation of an 

emancipatory practice, focused on the protagonism of Vulnerable population. Thus, it is 

established as problematic in this research: What is the relationship between the 

treatment models offered by the Psychosocial Care Centers Alcohol and Drugs (Centro 

de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD) and Therapeutic Communities? 

The main objective of the research is to analyze the care practices offered by these 

institutions, articulating them with the defense of human rights. The hypothesis is that 

there are contradictions of public policies in the area of drugs that disconnect health care 

practices. The methodology applied for the study was the survey and analysis of public 

drug policies at the national level and the analysis material was composed of laws, 

decrees, ordinances, provisional measures and other documents related to such policies. 

Finally, the research made it possible to locate criminalization and treatment as the two 

main difficulties that the Brazilian government has to face the drug issue. 

 

Key Words: Reflections; Public Policies; Drugs. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, a discussão sobre drogas circula entre todas as classes sociais, trata-

se de um fenômeno que vem penetrando os lares de muitas famílias brasileiras, 

independente da condição social. Tem-se observado um crescimento do numero de 

pessoas envolvidas com uso abusivo de substâncias psicoativas e com isso as 

consequências geradas individualmente e/ou coletivamente tem se configurado 

problema de saúde pública. 

O que tem se compreendido sobre o fenômeno do uso de drogas e sobre os 

problemas daí decorrentes, predominantemente, concretiza-se numa mistura de 

diferentes concepções.  

Em primeiro lugar, a visão de que as drogas se tornaram o grande problema da 

sociedade, concluindo que as pessoas perderam seus valores morais e que esse problema 

precisa ser combatido pela criminalização, repressão e culpabilização do usuário.  

Em segundo, a visão de ser a droga que provoca uma doença incurável de 

tendência, na maioria das vezes, genética.  

Essas concepções, ao desconsiderar a dimensão psicossocial que envolve a 

complexidade do uso problemático de drogas, confundem-se e geram na sociedade uma 

pretensão por solução predominante sobre as drogas, determinando diferentes formas de 

prevenção baseadas no terror e na repressão, assim como serviços de cuidado que 

fundamentam seus modelos na abstinência e na segregação dos usuários.  

A concepção do senso comum torna-se dominante e naturaliza a forma das 

pessoas pensarem e lidarem com a problemática do uso de drogas, pois, assim, os 

usuários são entendidos como criminosos ou como doentes (SENAD, 2014, p.18).   

O crescimento do uso de drogas no Brasil e a busca pela compreensão do 

funcionamento das políticas públicas sobre drogas fez com que despertasse a ideia para 

realização deste trabalho. 

Historicamente, a forma de cuidado, baseada no controle e vigilância do usuário, 

aponta para a necessidade do planejamento de ações voltadas para a atenção integral as 

pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas (MS, 2003). 

Depreende-se que os problemas referentes às drogas exigem que o governo 

adote políticas e estratégias que evitem consequências do uso nocivo dessas substâncias. 

A concretização destas políticas consiste em um processo complexo, mas pode 
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contribuir para a reprodução de um modelo hegemônico de atenção à saúde e, assim, 

evitando-se propiciar condições e práticas de trabalho com o objetivo apenas da 

abstinência.         

Neste sentido, ao tratar de tema que afeta o contexto social, a pesquisa busca 

propor uma reflexão acerca das Políticas Públicas sobre Drogas quanto à relação 

existente entre as políticas referentes à redução da oferta e à redução da demanda frente 

à complexidade que permeia o cuidado e o acolhimento no atendimento às pessoas que 

fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem psicossocial para discutir o papel das 

políticas públicas sobre drogas para a garantia de direitos da pessoa usuária de álcool e 

outras drogas e ao grande desafio que é a consolidação de uma prática emancipatória, 

voltada ao protagonismo da população em condição de vulnerabilidade. 

Espera-se, enfim, fomentar a discussão em torno da desconexão entre as 

políticas de drogas referentes à redução da oferta, em que pese os efeitos da repressão 

em nome do combate ao tráfico, e à redução da demanda frente à complexidade que 

permeia o cuidado e o acolhimento no atendimento aos usuários de drogas. 

Assim, considerando-se a complexidade dos elementos apresentados no contexto 

do cenário social, estabelece-se como problemática a ser tratada nesta pesquisa: Qual a 

relação entre os modelos de tratamento oferecidos pelos Centros de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD e Comunidades Terapêuticas?  

Sendo assim, o objetivo principal da pesquisa é fazer uma analise comparada das 

práticas de cuidado oferecidas pelos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - 

CAPS AD e das Comunidades Terapêuticas, articulando-as com a defesa dos Direitos 

Humanos. 

Verifica-se a possibilidade da hipótese de que procedem divergências ou 

contradições das políticas públicas na área de álcool e outras drogas que desconectam as 

práticas de atenção em saúde. 

Com base nesta possibilidade, realizou-se uma análise do discurso das políticas 

públicas de drogas em âmbito nacional, o material de análise foi composto por leis, 

decretos, portarias, medidas provisórias e outros documentos referentes a tais políticas. 

A metodologia aplicada para o estudo foi o levantamento e análise de material 

bibliográfico e documental das Políticas Públicas sobre Drogas. O estudo tem, 
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inicialmente, como base metodológica a análise documental da Lei 11343/2006 - 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD (Brasil, 2006), da 

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

Drogas (MS, 2003) e da Resolução CONAD n. 01/2015 - Regulamentação das 

Comunidades Terapêuticas (CONAD, 2015).  

A pesquisa estrutura-se em três capítulos. No primeiro capítulo, intitulado de 

“Políticas Públicas sobre Drogas”, tem-se como objetivo apresentar uma abordagem 

concisa sobre o conceito de políticas públicas sem adentrar, inicialmente, no tema das 

drogas, mas no intuito de introduzir e ampliar o avanço sobre o assunto. Em seguida, 

apresenta-se uma breve trajetória das políticas públicas brasileiras sobre álcool e outras 

drogas abordando o surgimento das ações de Redução da Demanda com atividades 

relacionadas ao tratamento, prevenção, redução de danos, recuperação e reinserção 

social dos usuários e das ações, e das ações de Redução da Oferta com atividades 

referentes à repressão da produção e tráfico de drogas ilícitas, o que antes prevaleciam 

sinalizando as contradições na formulação e implementação dessas políticas por décadas 

dificultando os avanços na saúde dos usuários de drogas. Por fim, apresenta-se o 

SISNAD - Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, instituído pela Lei 

11.343/06 e que a referida Lei foi definida como a Lei de Drogas.   

No segundo capítulo, com o título “A Política de Atenção Integral a Usuários de 

Álcool e outras Drogas”, apresenta-se uma breve análise da Política do Ministério da 

Saúde para Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas pontuando suas 

propostas e diretrizes. Apresenta-se, também, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool 

e Drogas - CAPS AD como um equipamento de cuidado articulado como porta de 

entrada dos serviços de atenção à saúde dos usuários de álcool ou outras drogas, 

preconizado pela política de redução de danos. E, por fim, aborda-se a Redução de 

Danos como a política pública que se opõe ao modelo hegemônico da abstinência.  

No terceiro e último capítulo, intitulado “Comunidade Terapêutica”, faz-se uma 

breve abordagem sobre a trajetória das comunidades terapêuticas apresentando o 

tratamento oferecido por elas, suas práticas preconizadas pela Abstinência e as 

informações sobre o processo de regulamentação dessas instituições. Busca-se, também, 

apresentar a Internação Compulsória como o retorno de um discurso que tem como 

pretexto o “tratamento”. E, por fim, apresenta-se a Reforma Psiquiátrica sem detalhar 
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seu histórico nem seu processo, mas pontuar o retrocesso, no que orienta a Lei nº 

10.216/01, sofrido pelas prerrogativas da comunidade terapêutica e da internação 

compulsória.       

 Julga-se este tema pertinente à Psicologia, haja vista que esta trabalha, dentre 

outras questões, com a noção de uma prática compromissada com a liberdade, com os 

direitos humanos e com a problematização sobre a exclusão produzida na sociedade. 

Compreende-se que este estudo não pretende dar conta de toda a demanda e 

especificidade que o tema requer, mas cabe ao estudo problematizar e questionar 

respostas políticas que são produzidas antes mesmo de serem formuladas como 

perguntas sobre o cotidiano de todo aquele que faz uso abusivo de drogas e de todo 

profissional que do usuário se propõe aproximar/cuidar. 

 

 

CAPÍTULO I 

1. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 

Neste primeiro capítulo, tem-se como objetivo apresentar uma abordagem 

concisa sobre o conceito de políticas públicas sem adentrar, inicialmente, no tema das 

drogas, mas no intuito de introduzir e ampliar o avanço sobre o assunto. Em seguida, 

apresenta-se uma breve trajetória das políticas públicas brasileiras sobre álcool e outras 

drogas abordando o surgimento das ações de Redução da Demanda
1
, com atividades 

relacionadas ao tratamento, prevenção, redução de danos, recuperação e reinserção 

social dos usuários e das ações, o que antes só prevaleciam, de Redução da Oferta
2
, 

atividades referentes à repressão da produção e tráfico de drogas ilícitas, sinalizando as 

contradições na formulação e implementação dessas políticas por décadas dificultando 

os avanços na saúde dos usuários de drogas. Por fim, apresenta-se o SISNAD - Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, instituído pela Lei 11.343/06 e que a 

referida Lei foi definida como a Lei de Drogas.       

                                                           
1
 Redução da Demanda: Ações referentes à prevenção do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas que 

causem dependência, bem como àquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação, a redução de 

danos e a reinserção social de usuários e dependentes. 
2
 Redução da Oferta: Atividades inerentes à repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de 

drogas. As ações contínuas de repressão devem ser promovidas para reduzir a oferta das drogas ilegais 

e/ou de abuso, pela erradicação e apreensão permanentes destas produzidas no país, pelo bloqueio do 

ingresso das oriundas do exterior, destinadas ao consumo interno ou ao mercado internacional e pela 

identificação e desmantelamento das organizações criminosas. 
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1.1. Políticas Públicas 

Pensar uma definição exata ou perfeita sobre o que são políticas públicas não é 

uma tarefa fácil, mas, segundo Souza (2006), há quem defenda algumas definições. 

Mead, citado por Souza (2006), em sua definição sobre políticas públicas “a 

define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de 

grandes questões públicas”. Lynn, citado por Souza (2006), a define “como um 

conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos”. Peters, citado por 

Souza (2006), define que “política pública é a soma das atividades dos governos, que 

agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos”. E, 

Laswell, citado por Souza (2006), com a definição mais conhecida afirma que “decisões 

e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha 

o quê, por quê e que diferença faz”.   

Deve-se acrescentar que essas definições, por focarem nas ações do governo, 

abandonam os limites que cercam as deliberações do governo. E, também, descartam as 

possibilidades de colaboração que podem ocorrer entre os governos, instituições e 

sociedade.  

De acordo com Souza (2006), em geral, as definições de políticas públicas 

adquirem “uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes e 

que indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que 

existam diferenças sobre a importância relativa destes fatores” (SOUZA, 2006, p.6).   

O campo das políticas públicas encontra-se em constante processo de 

construção, caracterizando-se pelo esforço de conceituação e por ser muito influenciado 

pela multidisciplinaridade. Com base nessa influência multidisciplinar, Souza (2006) 

afirma que “uma teoria geral da política pública implica na busca de sintetizar as teorias 

construídas no campo da sociologia, da ciência política e da economia” (SOUZA, 2006, 

p.6).  

A autora afirma, ainda, que as políticas públicas repercutem tanto na economia e 

nas sociedades e que pesquisadores de outros campos, como: economia, ciência política, 

sociologia, antropologia, gestão, ciências sociais e aplicadas etc., compartilham do 

mesmo interesse com o propósito de contribuir para avanços teóricos e empíricos e, 
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também, de explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade 

(SOUZA, 2006, p.6). 

Neste sentido, Souza (2006) assegura que, do ponto de vista teórico conceitual, o 

foco das políticas públicas está nas explicações sobre a sua natureza e seus processos. 

Assim, a autora traz a sua definição sobre políticas públicas: 

 

 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do 

conhecimento que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em 

ação’ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 

necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 

dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no 

estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e 

plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados 

ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2006, p.7). 

 

 

 

Souza (2006), ainda afirma que: 

 

 

Das diversas definições e modelos sobre políticas públicas, podemos 

extrair e sintetizar seus elementos principais: - A política pública 

permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de 

fato, faz; - A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, 

embora seja materializada através dos governos, e não 

necessariamente se restringe a participantes formais, já que os 

informais são também importantes; - A política pública é abrangente e 

não se limita a leis e regras; - A política pública é uma ação 

intencional, com objetivos a serem alcançados; - A política pública, 

embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo; 

- A política pública envolve processos subsequentes após sua decisão 

e proposição, ou seja, implica também implementação, execução e 

avaliação.  (SOUZA, 2006, p.17-18) 

 

   

De acordo com Teixeira (2002), para interferir nesse processo é preciso: 

 

[...] identificar as possibilidades e espaços existentes, as dificuldades e 

limites da atual prática, as contradições do projeto de municipalização 

e descentralização e as indicações de caminhos para se construir 

propostas articuladas de políticas de desenvolvimento integrado e 

sustentável (TEIXEIRA, 2002, p.2).  
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Para Teixeira (2002), políticas públicas são: 

 

Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do 

poder público; regras e procedimentos para as relações entre poder 

público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. 

São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas 

em documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) que 

orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos 

públicos. Nem sempre, porém, há compatibilidade entre intervenções 

e declarações de vontade e as ações desenvolvidas. devem ser 

consideradas também as não-ações, as omissões, como formas de 

manifestação de políticas, pois representam opções e orientações dos 

que ocupam cargos. (TEIXEIRA, 2002, p.2) 

 

 

Nesta perspectiva, as políticas públicas têm grande repercussão na economia e 

na sociedade, resume-se então as políticas públicas como o campo que busca colocar o 

governo em ação e em constante análise destas ações, para quando houver necessidade 

modificar o rumo destas ações. (TEIXEIRA, 2002)   

 

 

1.2. SISNAD - Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 

O SISNAD - Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas foi criado 

pela Lei 11.343/06, através da regulamentação do Decreto n. 5.912/06, e em seu Art. 1º 

a Lei descreve que, além de instituir o SISNAD, “[...] prescreve medidas para prevenção 

do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; 

estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 

drogas e define crimes” (BRASIL, 2006). 

A Lei referida foi definida como a Lei de Drogas e tem como finalidade descrita 

em seu Art. 3º de “articular, integrar, organizar e coordenar, I - as atividades 

relacionadas com a prevenção do uso indevido, II - a atenção e a reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas e III - a repressão da produção não autorizada e do 

tráfico ilícito de drogas” (BRASIL, 2012, p.10).  

Os órgãos integrantes do SISNAD são:  
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I- Conselho Nacional sobre Drogas - CONAD, órgão normativo e de 

deliberação coletiva do sistema, vinculado ao Ministério da Justiça; 

[...] II- Secretaria Nacional sobre Drogas; [...] III- Conjunto de órgãos 

e entidades públicos, do Poder Executivo Federal, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, mediante ajustes específicos, que 

exerçam atividades destinadas à prevenção do uso indevido, atenção e 

reinserção social de usuários e dependentes de drogas e à repressão da 

produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas; IV- as 

organizações, instituições ou entidades da sociedade civil que atuam 

nas áreas de atenção à saúde e da assistência social e atendam usuários 

ou dependentes de drogas e respectivos familiares, mediante ajustes 

específicos. (BRASIL, 2006) 

 

   

 

O Conselho Nacional sobre drogas - CONAD é órgão normativo e de 

deliberação coletiva do sistema. Ele tem o objetivo de descentralizar as ações por meio 

de Conselhos Estaduais e de Conselhos Municipais. Ao CONAD, na qualidade de órgão 

superior do SISNAD, segundo o que está descrito no Art. 4º, compete:  

 

 

I- acompanhar e atualizar a política nacional sobre drogas, 

consolidada pelo SENAD; II- exercer orientação normativa sobre as 

atividades previstas no art. 1º; III- acompanhar e avaliar a gestão dos 

recursos do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD e o desempenho 

dos planos e programas da política nacional sobre drogas; IV - propor 

alterações em seu Regimento Interno; e V- promover a integração ao 

SISNAD dos órgãos e entidades congêneres dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal.  

 

 

Segundo a Lei de Drogas (2006), a Secretaria Nacional sobre Drogas - SENAD 

é subordinada ao Ministério da Justiça e, além de outras atribuições, acompanha 

atividades que visem a prevenção do uso de drogas; organiza metas e planos de 

estratégias para conseguir cumprir e acompanhar a Política Nacional sobre Drogas; é 

também responsável em gerir o Fundo Nacional de Drogas - FUNAD e fiscalizar o que 

é feito com a verba desse fundo que é transferida para órgãos que são conveniados. 
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1.3. Breve Trajetória das Políticas Públicas sobre Drogas no Brasil 

É através da Organização das Nações Unidas - ONU e da Organização dos 

Estados Americanos - OEA que a comunidade internacional orienta a política dos países 

em relação às drogas.  

A ONU possui os três principais documentos internacionais de referência sobre 

o tema, a saber, “a Convenção Única sobre Entorpecentes, de 1961; a Convenção sobre 

Substâncias Psicotrópicas, de 1971; e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de 

Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988” (SENAD, 2014, p.214) e que, 

ainda hoje, determinam as leis nos Estados americanos, assim como no Brasil. 

Cabe ressaltar que apesar dessas Convenções reconhecerem o uso de drogas 

como um problema social e de saúde pública, elas definem que a melhor forma de 

combater essa problemática das drogas é com estratégias pautadas no âmbito da 

segurança pública, a fim de penalizar e reprimir a quem faz uso de tais substâncias 

(SENAD, 2014). 

Após o ano de 1998, o Brasil passou a contar com uma política nacional 

específica sobre o tema da redução da demanda e da oferta de drogas, determinando que 

para a redução da demanda coubessem as ações relacionadas ao tratamento, prevenção, 

redução de danos, recuperação e reinserção social dos usuários e para a redução da 

oferta as ações referentes à repressão da produção e tráfico de drogas ilícitas. Mas, só 

depois da “XX Assembleia Geral das Nações Unidas, onde foram discutidos os 

princípios diretivos para a redução da demanda de drogas, que as primeiras medidas 

foram tomadas em relação à criação de políticas públicas sobre drogas” (OBID, 2016).     

“O então Conselho Federal de Entorpecentes - CONFEN foi transformado no 

Conselho Nacional Antidrogas
3
 - CONAD e foi criada a Secretaria Nacional Antidrogas 

SENAD, diretamente vinculada à, então, Casa Militar da Presidência da República” 

(SENAD/OBID, 2014). 

E na continuidade para construção da política nacional sobre drogas brasileira, 

seguem as transformações:   

                                                           
3
 Atualmente, a expressão correta é Conselho Nacional sobre Drogas. O termo “Antidrogas”, em todas as 

citações e siglas, deverá ser substituído por “sobre drogas”.  
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A SENAD com a missão de “coordenar a Política Nacional 

Antidrogas, por meio da articulação e integração entre governo e 

sociedade” e como Secretaria Executiva do Conselho Nacional 

Antidrogas, mobilizou os diversos atores envolvidos com o tema 

drogas para a criação da política brasileira. Assim, em 2002, por meio 

de Decreto Presidencial, foi instituída a Política Nacional Antidrogas - 

PNAD, através do Decreto nº 4.345 de 26 de agosto de 2002. 

(SENAD/OBID, 2014) 

 

 

No decorrer dos primeiros anos da PNAD, com a necessidade de construção de 

uma nova Agenda Nacional para a redução da demanda de drogas no País, o tema 

manteve-se em pauta para reavaliação, alinhamento e atualização dos fundamentos da 

política, considerando as mudanças políticas, sociais e econômicas pelas quais o país 

passava (BRASIL, 2011). 

Em relação aos assuntos da redução de demanda e de oferta de drogas a PNAD 

tornou-se o marco da nova forma de atuação do governo federal, desde 2001 com o 

início do processo de transformação (BRASIL, 2011).  

Neste sentido, em 2003, cria-se a Política do Ministério da Saúde para Atenção 

Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas para atender ao texto da Lei 10.216 de 06 

de abril de 2001 e garantir aos usuários que sofrem transtornos decorrentes do uso 

abusivo de álcool e outras drogas serviços de saúde mental, diretriz básica da Reforma 

Psiquiátrica (MS, 2003).  

Em 2004, ocorre o processo de atualização e realinhamento da política realizado 

pela Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD. Ela foi responsável por articular e 

coordenar o projeto nacional através de seminários e fóruns, internacional e nacional, 

sobre drogas.  

Após esse amplo processo realizado pela SENAD, como resultado:  

 

 

O prefixo ‘anti’ da Política Nacional Antidrogas foi substituído pelo 

termo “sobre”, já de acordo com as tendências internacionais, com o 

posicionamento do governo e com a nova demanda popular, 

manifestada ao longo do processo de realinhamento da política. 

(BRASIL, 2011). 
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Em 2005, a política atualizada passou a chamar-se Política Nacional sobre 

Drogas - PNAD sendo aprovada pelo Conselho Nacional Antidrogas - CONAD que 

também teve seu prefixo alterado (BRASIL, 2011). 

De acordo com as Políticas Nacionais do Ministério da Justiça (2002) e do 

Ministério da Saúde (2003), o enfrentamento da problemática das drogas no Brasil se 

constitui no embate entre seus posicionamentos, a saber: a Política Nacional sobre 

Drogas (2002) vinculada ao Ministério da Justiça e a Política de Atenção Integral ao 

Usuário de Álcool e Outras Drogas (2003) vinculada ao Ministério da Saúde, que, em 

suas propostas para redução da oferta e redução da demanda de drogas, imperam com 

suas lógicas divergentes de segurança pública e de saúde pública.  

O problema do enfrentamento às drogas segue com um histórico de 

exclusividade da segurança publica, ficando mais acentuada após a subordinação da 

Secretaria Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SENAD ao Ministério da 

Justiça em 2011, pois a formulação das políticas públicas sobre drogas está centralizada 

na Secretaria Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Neste sentido, “o tema vem 

sendo associado à criminalidade e práticas antissociais e à oferta de ‘tratamentos’ 

inspirados em modelos de exclusão/separação dos usuários do convívio social”. (MS, 

2003, p.7) 

Esta subordinação da SENAD ao MJ suscitou muitas discussões sobre a 

permanência do caráter exclusivo do sistema de segurança pública.  

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

outras Drogas (2003), o Ministério da Saúde, no relatório da III Conferência Nacional 

de Saúde Mental (2001), cita que fica evidente a proposta de consolidação de um 

modelo efetivo de atenção aos usuários de álcool e outras drogas que seja garantido seu 

atendimento pelo SUS “e, ao mesmo tempo, considere o seu caráter multifatorial, não 

reduzindo esta questão a uma problemática exclusiva do sistema de atenção à saúde” 

(MS, 2003, p.6).  

No entanto, não há um consenso entre a formulação e execução das políticas 

públicas para que não haja a redução dessa questão a uma problemática exclusiva de 

uma política ou de outra. 

Seguindo o caminho contrário, a política de segurança pública com sua lógica 

proibicionista, segue ferindo os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS (Lei n. 
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8.080/1990) e das diretrizes da Reforma Psiquiátrica (Lei n. 10.216/2001) com 

discursos moralizantes do uso de droga e que atravessam o cuidado à saúde.  

Ainda assim, mediante o que vem sendo adotado pelas comunidades 

terapêuticas
4
 como “tratamento”, existem profissionais implicados com o cuidado à 

saúde na perspectiva da Redução de Danos e na defesa do SUS.  

Segundo o Relatório da IV Conferência Nacional de Saúde Mental – 

Intersetorial (2010), 

 

[...] o enfrentamento da problemática do uso e abuso de álcool e outras 

drogas requer a implantação e o desenvolvimento, nos três níveis de 

atenção, de políticas públicas intersetoriais, em consonância com as 

diretrizes da reforma psiquiátrica, do Sistema Único de Saúde (SUS), 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), do Programa Nacional 

de Direitos Humanos (PNDH) e do Programa de Atenção Integral a 

Usuários de Álcool e Outras Drogas. De modo especial implica, 

também: estabelecer, efetivamente, a estratégia de redução de danos 

como política pública de saúde; e expandir, em todo território 

nacional, a rede de cuidados em saúde mental para os usuários de 

álcool e outras drogas, garantindo de forma irrestrita o direito à saúde 

e a uma melhor qualidade de vida. Dessa forma, assume particular 

relevância efetivar a política de redução de danos do SUS na rede de 

atenção psicossocial, nos diferentes níveis de atenção, fortalecendo as 

práticas territoriais e a construção de redes sociais de redução de 

danos, em contraponto ao modelo predominante focado na 

abstinência, moralização, penalização e criminalização do usuário de 

álcool e outras drogas. (IV CNSM/MS, 2010, p.85)  

 

 

Faz-se necessária uma problematização acerca das políticas públicas no fato de 

que ambos os ministérios sugerem perspectivas diferentes sobre a temática. Enquanto o 

Ministério da Saúde indica a Redução de Danos como diretriz para a política de álcool e 

outras drogas, o Ministério da Justiça, através da SENAD, prioriza a internação em 

comunidades terapêuticas preconizando a abstinência. No entanto, as comunidades 

terapêuticas por sua vez não determina a prática da assistência na lógica da Redução de 

Danos.  

Em 2010, o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas 

formalizou a inserção das comunidades terapêuticas no SUS a partir do Decreto nº 

                                                           
4
 “Comunidades Terapêuticas” - São Instituições privadas, sem fins lucrativos e financiadas, em parte, 

pelo poder público. Oferecem gratuitamente acolhimento para pessoas com transtornos decorrentes do 

uso, abuso ou dependência de drogas. 



22 

 

7179/2010. O principal objetivo deste plano foi a ampliação de leitos para tratamento 

das pessoas envolvidas com o uso de crack ou outras drogas. Sendo assim, após a 

publicação do Plano, foi aberto o edital 001/2010 para a contratação de leitos em 

comunidades terapêuticas (BRASIL, 2010). 

Segundo o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID, 2016), 

em 2011, com o lançamento do programa Crak, é possível vencer
5
 (SENAD, 2011), o 

Governo Federal fez um investimento inicial de R$ 4 bilhões em ações para 

enfrentamento ao “Crack”. Dentre as ações o plano governamental previu a criação de 

leitos para a internação, abertura de vagas em comunidades terapêuticas e com uma 

capacitação para lideranças religiosas chamada Fé na Prevenção
6
 (SENAD, 2011), 

agenciada pela SENAD. Situando, assim, a função das instituições religiosas quanto à 

execução dessa política nacional. 

 

 

CAPÍTULO II 

2. A POLÍTICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ATENÇÃO INTEGRAL 

AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

Nesse segundo capítulo, o objetivo é apresentar uma breve análise da Política do 

Ministério da Saúde para Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas 

pontuando suas propostas e diretrizes. Também, apresentar o Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD como um equipamento de cuidado articulado 

como porta de entrada dos serviços de atenção à saúde dos usuários de álcool ou outras 

drogas, preconizado pela política de redução de danos. E, por fim, apresentar a Redução 

de Danos como a política pública que se opõe ao modelo hegemônico da abstinência.  

 

                                                           
5
 “Crack, é possível vencer” - é um programa coordenado pelo Ministério da Justiça que desenvolve, em 

parceria com outros Ministérios, uma ação integrada que envolve três frentes de atuação: prevenção, 

cuidado e autoridade. Dentro desses três aspectos, o programa integra vários grupos sociais, trabalhando, 

simultaneamente, na prevenção, no combate, na reabilitação e na reintegração social. 
6
 “Fé na Prevenção” - Prevenção do Uso de Drogas em Instituições Religiosas e Movimentos Afins é um 

curso promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), órgão integrante do 

Ministério da Justiça, oferecido gratuitamente por meio da parceria com a Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), com o apoio da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP) e executado na 

modalidade de Educação a Distância (EaD) pelas equipes da Unidade de Dependência de Drogas 

(UDED) do Departamento de Psicobiologia da UNIFESP e do Departamento de Informática em Saúde 

(DIS).  
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2.1. Breve Análise da Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral aos 

Usuários de Álcool e outras Drogas 

 

[...] a sociedade atual nos disponibiliza uma extensa gama de políticas 

potenciais, e a sua inventividade e alcance estão em um processo de 

expansão continua, sendo então possíveis outras formas de produzir 

novas possibilidades de vida para aqueles que sofrem devido ao 

consumo de álcool e drogas. Tal produção não ocorre somente por 

leis, planos ou propostas, e sim pela sua implementação e exercício no 

cotidiano dos serviços, práticas e instituições, com a definição 

sistematizada de responsabilidades para cada esfera governamental. 

(MS, 2003, p.5) 
 

 

A Lei nº 8.142/90 define e institui as conferências de saúde com atribuição de 

avaliar a situação da saúde, propondo diretrizes para a formulação de políticas afins nas 

três esferas de governo. Sendo assim, foi recomendado na III Conferência Nacional de 

Saúde Mental (2001) que o Ministério da Saúde - MS atendesse a elaboração de 

estratégias para efetivar e consolidar um modelo de atenção aos usuários de álcool e 

outras drogas que garantisse o seu atendimento pelo SUS e, ao mesmo tempo, 

considerasse o seu caráter multifatorial, não reduzindo esta questão a uma problemática 

exclusiva do sistema de atenção à saúde, propostas indicadas pelo Conselho Nacional de 

Saúde. Assim, o Ministério da Saúde atende às propostas assumindo “o desafio de 

prevenir, tratar, reabilitar os usuários de álcool e outras drogas, de modo integral e 

articulado, como um problema de saúde pública” (III CNSM, 2001, p.61). 

Em 2003, o Ministério da Saúde “reafirmando que o uso de álcool e outras 

drogas é um grave problema de saúde pública, reconhecendo a necessidade de superar o 

atraso histórico de assunção desta responsabilidade pelo SUS, e buscando subsidiar a 

construção coletiva de seu enfrentamento” (MS, 2003) institui e apresenta a sua Política 

do Ministério da Saúde para Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas. 

Essa política foi elaborada após o movimento de trabalhadores, usuários e familiares, 

para reivindicar tratamento digno e social para os que vivenciam sofrimento decorrente 

do uso de drogas. 

O Ministério da Saúde considera que traçar uma política com base em um único 

objetivo é trabalhar em saúde com um modo estreito de entendimento. E, não ignorar a 

existência de métodos, com os quais ainda se tem muito que debater e, em se tratando 
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de tema tão complexo, com claras implicações sociais, psicológicas, econômicas e 

políticas, indica que: 

 

 

Comprometer-se com a formulação, execução e avaliação de uma 

política de atenção a usuários de álcool e outras drogas exige 

exatamente a ruptura de uma lógica binarizante que separa e detém o 

problema em fronteiras rigidamente delineadas, e cujo eixo principal 

de entendimento (e, portanto, de ‘tratamento’) baseia-se na associação 

drogas-comportamento antissocial (álcool) ou criminoso (drogas 

ilícitas). Em ambos os casos, há um único objetivo a ser alcançado: a 

abstinência. Frente a este objetivo, são traçadas estratégias de 

abordagem para sua consecução: redução da oferta e redução da 

demanda. Para a primeira estratégia, conta-se com a ação da justiça, 

da segurança e da defesa. Para a segunda, a operação substancial tem-

se dado através de tratamentos de internação com afastamento do 

usuário do agente indutor. (MS, 2003, p.9) 

 

 

A partir daí, percebeu-se a necessidade de redefinir estratégias específicas de 

enfrentamento, no que tange o fortalecimento da rede de assistência aos usuários de 

álcool e drogas, com ênfase na reabilitação e reinserção social dos mesmos. Nesse 

sentido, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Atenção Comunitária 

Integrada aos Usuários de Álcool e Outras Drogas
7
 e, além disso, propôs:  

 

 

A criação de 250 Centros de Atenção Psicossocial - CAPSad, 

dispositivo assistencial de comprovada resolubilidade, podendo 

abrigar em seus projetos terapêuticos práticas de cuidados que 

contemplem a flexibilidade e abrangência possíveis e necessárias a 

esta atenção específica, dentro de uma perspectiva estratégica de 

redução de danos sociais e à saúde. (MS, 2003, p.25) 

 

 

Com a implantação dos serviços comunitários de atenção diária, CAPS I, II, III, 

CAPSi e, principalmente, o CAPS AD (MS, 2003), a Política busca atender às 

demandas dos usuários, em sequência, segue com investimento de recursos em novos 

modelos de serviços e programas, como os Consultórios de Rua, Casa de Passagem e 

                                                           
7
 Programa do Ministério da Saúde instituído através da Portaria GM n. 816, de 30 de abril de 2002. 
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Programa de Ações Integradas para Prevenção e Atenção ao uso de Álcool e Drogas na 

Comunidade - PAIPAD, com o intuito de reabilitar mais pessoas e prevenir que outras 

usem drogas de forma abusiva. 

O Ministério da Saúde, através da sua Política, firma o compromisso de:  

 

[...] criar e manter equipamentos, qualificar seus profissionais, 

formular políticas de saúde em articulação com outras áreas afins, 

executar e avaliar tais políticas assumindo o que lhe cabe no 

enfrentamento do que faz adoecer e morrer. Este é o compromisso do 

SUS: fortalecer seu caráter de rede incitando outras redes à conexão. 

A garantia do acesso aos serviços e à participação do consumidor em 

seu tratamento são princípios assumidos pelo SUS como direitos a 

serem garantidos. Isto se dá através do estabelecimento de vínculos, 

da construção da corresponsabilidade e de uma perspectiva ampliada 

da clínica, transformando os serviços em locais de acolhimento e 

enfrentamento coletivo das situações ligadas ao problema. 

Proporcionar tratamento na atenção primária, garantir o acesso a 

medicamentos, garantir atenção na comunidade, fornecer educação em 

saúde para a população, envolver comunidades / famílias / usuários, 

formar recursos humanos, criar vínculos com outros setores, 

monitorizar a saúde mental na comunidade, dar mais apoio à pesquisa 

e estabelecer programas específicos são práticas que devem ser 

obrigatoriamente contempladas pela Política de Atenção a Usuários de 

Álcool e Outras Drogas, em uma perspectiva ampliada de saúde 

pública. (MS, 2013, p.11)  
 

 

Ressalta-se a necessidade de desenvolver ações diferenciadas que possam 

contribuir para diminuição das vulnerabilidades da população, pois “o rigor da Lei 

Criminal de drogas vigente manifesta-se em condições desfavoráveis de acesso à saúde 

e a participação e organização dos usuários de drogas, ao estabelecer o uso como 

‘proibido’, sugerindo a ocultação” (MS, 2003, p.26).  

A ausência ou insuficiência histórica de políticas que promovam a promoção e 

proteção social, de saúde e tratamento das pessoas que fazem uso abusivo de álcool e 

drogas são determinantes para o aumento de suas vulnerabilidades. Além disso, tem-se 

ainda outros fatores culturais, como:    

 

A percepção distorcida da realidade do uso de álcool e outras drogas 

promove a disseminação de uma cultura de combate a substâncias que 

são inertes por natureza, fazendo com que o indivíduo e o seu meio de 

convívio fiquem aparentemente relegados a um plano menos 

importante. Isto por vezes é confirmado pela multiplicidade de 
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propostas e abordagens preventivas / terapêuticas consideravelmente 

ineficazes, por vezes reforçadoras da própria situação de uso abusivo 

e/ou dependência. (MS, 2003, p.7) 

 

 

Concorda-se que, teoricamente, a Política Nacional para Atenção aos Usuários 

de Álcool e outras Drogas influi para a emancipação social dessas pessoas, pois propõe 

estratégias que promovem o cuidado, a autonomia, a reabilitação psicossocial e a 

inclusão social, mostrando, assim, suas características do campo prático referentes à 

redução de danos através do uso das substâncias psicoativas, buscando sair do lugar de 

repressão para que se alcance o estado de abstinência. 

 

 

2.2. Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD  

O Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras Drogas - CAPS AD é um 

equipamento de cuidado voltado para “pacientes com transtornos decorrentes do uso e 

dependência de substâncias psicoativas” (Brasil, 2002, p.8-9) e estabelecido pela 

portaria do Ministério da Saúde nº 336 de 19 de fevereiro de 2002. 

A assistência aos usuários do equipamento CAPS AD inclui as seguintes 

atividades: 

 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de 

orientação, entre outros); b - atendimento em grupos (psicoterapia, 

grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras); c - 

atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de 

nível superior ou nível médio; d - visitas e atendimentos domiciliares; 

e - atendimento à família; f - atividades comunitárias enfocando a 

integração do dependente químico na comunidade e sua inserção 

familiar e social; g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) 

receberão uma refeição diária; os assistidos em dois turnos (08 horas) 

receberão duas refeições diárias. h - atendimento de desintoxicação. 

(BRASIL, 2002, p.9-10) 
 

   

O CAPS AD foi instituído pela Política Nacional do Ministério da saúde para 

Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas como uma “modalidade 

totalmente nova de atenção a uma clientela grave e desassistida, foram implantados de 

abril a dezembro de 2002, em 14 estados brasileiros” (MS, 2003, p.38). 
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Em 26 de janeiro de 2012, a Portaria GM nº 130 redefine o Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas 24hs (CAPS AD III) como um dispositivo destinado a 

“proporcionar a atenção integral e contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao 

consumo de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento nas 24 (vinte e quatro) 

horas do dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados” 

(BRASIL, Art. 2º, 2012).   

A Portaria GM nº 130 estabelece as seguintes atividades a serem realizadas no 

CAPS AD III: 

 

I - trabalhar de portas abertas, com plantões diários de acolhimento, 

garantindo acesso para clientela referenciada e responsabilização 

efetiva pelos casos, sob a lógica de equipe Interdisciplinar, com 

trabalhadores de formação universitária e/ou média, conforme 

definido nesta Portaria; II - atendimento individual para consultas em 

geral, atendimento psicoterápico e de orientação, dentre outros; III - 

oferta de medicação assistida e dispensada; IV - atendimento em 

grupos para psicoterapia, grupo operativo e atividades de suporte 

social, dentre outras; V - oficinas terapêuticas executadas por 

profissional de nível universitário ou de nível médio, nos termos desta 

Portaria; VI - visitas e atendimentos domiciliares; VII - atendimento à 

família, individual e em grupo; VIII - atividades de reabilitação 

psicossocial, tais como resgate e construção da autonomia, 

alfabetização ou reinserção escolar, acesso à vida cultural, manejo de 

moeda corrente, autocuidado, manejo de medicação, inclusão pelo 

trabalho, ampliação de redes sociais, dentre outros; IX - estimular o 

protagonismo dos usuários e familiares, promovendo atividades 

participativas e de controle social, assembleias semanais, atividades de 

promoção, divulgação e debate das Políticas Públicas e da defesa de 

direitos no território, dentre outras; X - fornecimento de refeição 

diária aos pacientes assistidos, na seguinte proporção: a) os pacientes 

assistidos em um turno (4 horas) receberão uma refeição diária; b) 

pacientes assistidos em dois turnos (8 horas) receberão duas refeições 

diárias; e c) pacientes que permanecerem no serviço durante 24 horas 

contínuas receberão 4 (quatro) refeições diárias (BRASIL, Art. 6º, 

2012) 

 

 

Em consonância com as diretrizes das políticas públicas de saúde e visando 

ampliar a autonomia e promoção dos direitos humanos das pessoas acolhidas pela rede 

de cuidados, os profissionais de saúde constroem o projeto terapêutico singular e 

acompanham o desenvolvimento do trabalho por meio de estratégias clínicas 

diversificadas.  
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2.3. Redução de Danos 

De acordo com Souza e Passos (2011), as primeiras ações de Redução de Danos 

surgiram na Inglaterra e na Holanda, respectivamente no início e no final do século XX.  

O movimento social de Redução de Danos nasceu no Brasil a partir do 

movimento social de luta contra a AIDS, mas desde o início estabeleceu um diálogo 

muito próximo com o campo da Saúde Mental, e, especialmente, com o Movimento de 

Luta Antimanicomial.  

A prática da redução de danos apareceu pela primeira vez no Brasil, como 

estratégia de saúde e cuidado aos usuários de drogas, no município de Santos-SP em 

1989.   

Denis Petuco (CFP, 2010) afirma que: 

 

Nunca é demais lembrar que a primeira experiência brasileira de 

Redução de Danos se deu na cidade de Santos, em 1989, ou seja: não 

por acaso a mesma cidade onde se deu o fechamento da Casa de 

Saúde Anchieta, momento que se constitui num divisor de águas para 

a Luta Antimanicomial brasileira. Naquele momento, pelo menos para 

a Redução de Danos, medo e preconceito foram mais fortes, 

resultando num atraso de cinco anos até o desenvolvimento objetivo 

de ações de Redução de Danos no Brasil. (CFP, 2010, p.75) 

 

 

A Redução de Danos (RD) já vinha sendo considerada como estratégia de saúde 

pública desde 1994 (MS, 2003): 

 

 

Desde 1994, o Ministério da Saúde assume a redução de danos como 

importante estratégia de saúde pública para a prevenção das 

DST/AIDS e hepatites entre usuários de drogas injetáveis por meio de 

uma cooperação com o UNDCP – Programa das Nações Unidas para 

o Controle Internacional de Drogas, constituindo-se o primeiro projeto 

de redução de danos apoiado por este organismo internacional. (MS, 

2003, p.36)  
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Inicialmente, a proposta da RD era uma estratégia de prevenção ao HIV entre 

usuários de drogas injetáveis através do Programa de Troca de Seringas - PTSs, pois 

elevados índices de transmissão de HIV estavam relacionados ao uso indevido de 

drogas injetáveis (SOUZA; PASSOS, 2011). 

 Ao longo dos anos a RD foi se tornando uma estratégia de produção de saúde e 

representando para os usuários de drogas uma aquisição de práticas preventivas. 

Em 2003, as ações de RD 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, deixando de ser uma estratégia específica dos Programas de 

DST/AIDS (SOUZA; PASSOS, 2011).   

A RD foi adotada como política pública pelo Ministério da Saúde (MS) através 

da Portaria 1.028 de 1 de julho de 2005 (BRASIL, 2005).  

A Redução de Danos é um dos caminhos possíveis, pois com a complexidade do 

problema do abuso de drogas, sua lógica se coloca em oposição ao modelo hegemônico 

da abstinência. Nesse sentido, o texto da Política Nacional do Ministério da Saúde 

afirma que: 

 

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

Aliás, quando se trata de cuidar de vidas humanas, temos que, 

necessariamente, lidar com as singularidades, com as diferentes 

possibilidades e escolhas que são feitas. As práticas de saúde, em 

qualquer nível de ocorrência, devem levar em conta esta diversidade. 

Devem acolher, sem julgamento, o que em cada situação, com cada 

usuário, é possível, o que é necessário, o que está sendo demandado, o 

que pode ser ofertado, o que deve ser feito, sempre estimulando a sua 

participação e o seu engajamento. Aqui a abordagem da redução de 

danos nos oferece um caminho promissor. E por que? Porque 

reconhece cada usuário em suas singularidades, traça com ele 

estratégias que estão voltadas não para a abstinência como objetivo a 

ser alcançado, mas para a defesa de sua vida. Vemos aqui que a 

redução de danos oferece-se como um método (no sentido de 

methodos, caminho) e, portanto, não excludente de outros. Mas, 

vemos também, que o método está vinculado à direção do tratamento 

e, aqui, tratar significa aumentar o grau de liberdade, de 

corresponsabilidade daquele que está se tratando. Implica, por outro 

lado, no estabelecimento de vínculo com os profissionais, que também 

passam a ser corresponsáveis pelos caminhos a serem construídos pela 

vida daquele usuário, pelas muitas vidas que a ele se ligam e pelas que 

nele se expressam. (MS, 2003, p.10) 
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Souza e Passos (2011), também afirmam que a redução de danos é um conjunto 

de princípios e tecnologias de cuidados as pessoas que fazem uso abusivo de drogas. Ela 

não exclui a abstinência, como objetivo aos usuários, mas possibilita às pessoas 

escolhas para limitar o seu uso abusivo, auxiliando-as e motivando-as a contatarem os 

serviços de tratamento quando se perceberem prontas.  

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. COMUNIDADE TERAPÊUTICA 

Junto com a expansão do uso abusivo de drogas no Brasil, tem-se observado um 

aumento da oferta de serviços que propõem o tratamento e a recuperação do usuário, 

tendo como premissa o internamento e a abstinência total do uso de drogas. Nessa 

discussão, o texto desse terceiro capítulo faz uma breve abordagem sobre a trajetória das 

comunidades terapêuticas apresentando o tratamento oferecido por elas e as 

informações sobre o processo de regulamentação dessas instituições. Também, busca-se 

apresentar a Internação Compulsória como o retorno de um discurso que tem como 

pretexto o “tratamento”. E, por fim, apresentar a Reforma Psiquiátrica sem detalhar sua 

história nem seu processo, mas pontuar o retrocesso no que orienta a Lei nº 10.216/01 

em relação aos desmantelamentos da comunidade terapêutica e da internação 

compulsória.       

 

3.1. Breve Trajetória da Comunidade Terapêutica 

De acordo com De Leon (2003), a expressão “comunidade terapêutica” é 

moderna e, a princípio, o seu uso serviu para descrever o modelo de tratamento das 

Comunidades Terapêuticas Psiquiátricas, que surgiram em ambientes hospitalares da 

Grã-Bretanha nos anos de 1940. Estas comunidades terapêuticas psiquiátricas foram 

organizadas e desenvolvidas pelo pioneiro Maxwel Jones (1972), “cerca de 15 anos 

antes das Comunidades Terapêuticas de tratamento da dependência química na América 

do Norte”. (DE LEON, 2003, p.14)  
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Segundo Jones (1972), o modelo de tratamento das comunidades terapêuticas 

psiquiátricas foi, inicialmente, empregado na atenção a pessoas com problemas 

psiquiátricos crônicos a partir das experiências de militares que haviam retornado da 

guerra com problemas psicológicos. O objetivo era que os pacientes pudessem conhecer 

melhor sobre seu diagnóstico através de uma aprendizagem social como processo de 

interação entre médicos e pacientes. Para isso, eram realizadas reuniões diárias com 

todo o grupo de pacientes internados e equipe responsável. 

Para completar o sentido da designação de comunidade terapêutica, Robert N. 

Rapaport (1960), por sua vez, a descreve como um lugar. Para ele, trata-se de um lugar 

“organizado como comunidade no qual se espera que todos contribuam para as metas 

comuns da criação de uma organização social dotada de propriedades de cura”. (apud 

DE LEON, 2003, p.14) 

Para De Leon (2003, p.14), “os elementos essenciais das comunidades 

terapêuticas de tratamento da dependência química partem dos mesmos pressupostos, 

conceitos e crenças e se dedicam a práticas semelhantes, ou seja, organizam-se de 

maneira semelhante”.  

O autor apresenta os precursores imediatos da moderna Comunidade Terapêutica 

de tratamento da dependência química através da genealogia de programas que 

proliferaram nos anos 1960 e 1970 na América do Norte e na Europa. Segundo ele, “os 

elementos básicos das CTs contemporâneas foram forjados em ampla medida nesses 

programas”. (DE LEON, 2003, p.17) 

De Leon (2003, p.17) afirma que, “[...] as fontes diretas de muitos dos elementos 

essenciais são atribuíveis a três notáveis precursores: o Grupo de Oxford, a associação 

Alcoólicos Anônimos e a Synanon”.   

Conforme De Leon (2003), o Grupo de Oxford surgiu a partir dos anos 1920, era 

uma organização religiosa que fazia crítica à igreja da Inglaterra e seu objetivo era 

promover o renascimento espiritual da humanidade. Inicialmente, o Grupo de Oxford 

era conhecido como Associação Cristã do I Século, mas posteriormente mudou seu 

nome para Amamento Moral (Moral Rearmement). Os participantes se encontravam 

várias vezes por semana para ler e comentar a bíblia e se comprometiam a serem 

honestos uns com os outros, ou seja, buscavam um estilo de vida mais fiel aos ideais 

cristãos. Com o passar do tempo o Grupo percebeu que parte de seus participantes eram 
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alcoólicos em recuperação, eles se reuniam para compartilhar os esforços para 

permanecerem sóbrios.  

Em 1935, nasceu o primeiro grupo de Alcoólicos Anônimos (AA) fundado pelo 

cirurgião Bob e o Corretor de New York Bill em Akron/Ohio, tornando-se o maior 

grupo de autoajuda do mundo. O modelo de tratamento do AA está fundamentado em 

Doze Passos e Doze Tradições e é baseado na abstinência completa e o eixo básico do 

tratamento é o intercâmbio da experiência dos alcoolistas. (DE LEON, 2003) 

Em 1958, a primeira Comunidade Terapêutica chamada Synanon foi fundada 

por Charles Chuck Dederich e um grupo de alcoolistas em recuperação. A partir da 

aplicação do conceito de ajuda às pessoas em dificuldades, feita pelos próprios pares, 

onde cada pessoa se interessa e se sente responsável pelas outras, iniciaram também o 

acolhimento de jovens que estavam tentando ficar em abstinência de outras drogas e em 

decorrência disto a Comunidade Terapêutica que teve seu início com uma CT para 

alcoolistas, abriu suas portas para jovens que usavam outras substâncias psicoativas (DE 

LEON, 2003). 

A proliferação desse modelo de tratamento, a partir da Synanon na América do 

Norte, fez com que países do Norte da Europa iniciassem, também, novos programas de 

tratamentos baseados na moderna Comunidade Terapêutica para usuários e, do mesmo 

modo, chegando até o Brasil.  

No Brasil, as comunidades terapêuticas estão vinculadas, principalmente, às 

igrejas evangélicas e católicas. Em 1968, na cidade de Goiânia, surge a primeira 

Comunidade Terapêutica denominada Desafio Jovem, oriunda de um movimento 

religioso evangélico. Em 1978, na cidade de Campinas, foi fundada a Comunidade 

Terapêutica Senhor Jesus, oriunda de um movimento religioso coordenado por um 

missionário americano (FRACASSO, 2008). 

Diante dessa breve descrição do surgimento das comunidades terapêuticas, 

pode-se relacionar esse modelo de tratamento com o manicômio, pois o surgimento 

dessas instituições funda-se na compreensão de que a exclusão dos indesejáveis estava 

justificada pela necessidade de um local protegido.  

Neste sentido, o usuário de drogas pode ser tomado como objeto dessas 

instituições denominadas comunidades terapêuticas, que se propõem a produzir sujeitos 

abstinentes das substâncias psicoativas. 
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De acordo com Goffman (2001), uma instituição total se organiza para internar 

pessoas, retirando-as do mundo externo e fazendo-as conviver com o mesmo grupo em 

situações semelhantes, sob regras iguais para a realização de atividades impostas. Sendo 

assim, as Comunidades Terapêuticas podem ser consideradas instituições totais e tem 

suas práticas legitimadas sob o véu do “tratamento”. 

A Comissão Nacional de Direitos Humanos do CFP, em seu Relatório da 4ª 

Inspeção Nacional de Direitos Humanos: locais de internação para usuários de drogas 

(2011), afirma que:  

 

Amplamente divulgadas como a solução para o problema das drogas, 

essas instituições se inscrevem no campo das práticas sociais 

invisíveis ou subterrâneas. Acessar um desses lugares não é tarefa 

simples. Encontrar o caminho que conduz à porta de entrada de uma 

comunidade terapêutica exige, muitas vezes, esforço e persistência. E 

aqui se localiza um primeiro ponto a merecer destaque: não é possível 

ser público, ser incluído como dispositivo público, mantendo-se nos 

subterrâneos da sociedade. O acesso a um serviço público é um dos 

direitos do cidadão. (CFP, 2011, p.189-190) 

 

 

Apesar das resoluções do Conselho Nacional de Saúde, da IV Conferência 

Nacional Intersetorial de saúde Mental e das irregularidades apresentadas no relatório 

da 4ª Inspeção de Direitos Humanos do CFP, as CTs foram incorporadas à Rede de 

Atenção Psicossocial - RAPS ao usuário de álcool e outras drogas no âmbito do SUS 

pela portaria 3088, de 23 de dezembro de 2011.  

Em 2013, a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos - PFDC, através do 

Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais - 

CNPG, divulgou uma nota pública para contribuir no entendimento sobre os aspectos 

legais que definem o papel e a atuação de comunidades terapêuticas na intervenção 

junto aos usuários de álcool ou outras drogas.   

De acordo com a nota pública da PFDC (2013), os enunciados relativos ao tema 

são: 

 

1. As comunidades terapêuticas não serão consideradas 

estabelecimentos de saúde mental quando não oferecerem qualquer 

tipo de atendimento médico ou psicológico, por equipe 

interprofissional, por não se enquadrarem nas prescrições dos arts. 3º, 

8º e 9º da Lei nº 10.216/2001 (Lei Antimanicomial). 2. Os recursos 
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eventualmente repassados pelo poder público às comunidades 

terapêuticas, que não se enquadrem nos requisitos da Lei 10.216/2001, 

pelo fato de estas não realizarem ações de saúde tipificadas como tais, 

pela Lei Complementar 141/2012 e pelo art. 7º da Lei 8.080/1990, não 

podem integrar o conjunto de rubricas orçamentárias relativas ao 

Sistema Público de Saúde. 3. A celebração de quaisquer vínculos com 

as comunidades terapêuticas pelo poder público exige que estas, 

previamente à celebração, comprovem atender os regulamentos 

nacionais de vigilância sanitária pertinentes a esse tipo de entidade, 

representados atualmente pela RDC Nº 029/2011, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e, eventualmente por 

normas que a sucedam. 4. Eventuais normas estaduais ou locais que 

regulamentem os requisitos a serem cumpridos pelas comunidades 

terapêuticas para o recebimento de repasses financeiros pelo poder 

público não podem atenuar as exigências das normas nacionais de 

vigilância sanitária que tratem dessas entidades, em face dos termos 

do art. 16, inciso III, alínea "d" da Lei nº 8080/90, que concedem à 

União a competência de estabelecer regras gerais a respeito da 

matéria. (BRASIL, 2013) 

 

  

Em 2015, a resolução nº 01 do CONAD regulamentou, no âmbito do Sistema 

Nacional de Políticas Publicas sobre Drogas - SISNAD, “as entidades que realizam o 

acolhimento de pessoas, em caráter voluntário, com problemas associados ao uso 

nocivo ou dependência de substância psicoativa, caracterizadas como comunidades 

terapêuticas” (CONAD, 2015).   

Deve-se lembrar de que um dos objetivos da Política Nacional sobre Drogas - 

PNAD é “avaliar e acompanhar sistematicamente os diferentes tratamentos e iniciativas 

terapêuticas, fundamentados em diversos modelos, com a finalidade de promover 

aqueles que obtiverem resultados favoráveis” (CONAD, 2005). E, com esse discurso o 

Ministério da Justiça, através da presidência do CONAD constituída pelo Ministro da 

Justiça, vem favorecendo e regulamentando essas instituições. 

De acordo com o Censo das Comunidades Terapêuticas no Brasil, existem 

atualmente 1710 Comunidades Terapêuticas cadastradas no mapa, mas sabe-se que 

existem muitas que ainda não se credenciaram como tais estabelecimentos. 

O aumento do investimento de recursos públicos, tanto do Ministério da Justiça 

quanto do Ministério do Desenvolvimento Social, para essas instituições tem sido 

criticado e discutido por pesquisadores e profissionais de saúde.     

Diversas pesquisas têm tentado explicar os aspectos relacionados ao modelo de 

tratamento das comunidades terapêuticas e algumas até sugerem sua eficácia, mas, 
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apesar disso, nenhuma aborda acerca das mudanças psicológicas ocorridas nas pessoas 

que passaram por essas instituições.  

Não existem estudos científicos brasileiros sobre as CTs referente ao modelo 

individualizado, pois ainda que existam várias formas de tratamento, assim como as 

oferecidas pelas CTs, há de se considerar que as consequências advindas do uso abusivo 

de drogas dependem de alguns fatores, como: quem a usa, do contexto em que se usa, 

do tipo de droga etc. 

Sendo assim, apesar da insuficiência de estudos científicos sobre o tema, há 

muito que se discutir, pois existe um grande abismo entre os discursos produzidos pelas 

comunidades terapêuticas e os produzidos pelas políticas públicas brasileiras sobre 

drogas, sem contar os efeitos causados pelas CTs na produção dos sujeitos usuários de 

substâncias psicoativas, tema que também requer estudos mais sistemáticos.       

 

 

3.2. Internação Compulsória 

De acordo com o Art. 9º da Lei n. 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, “a internação compulsória é 

determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em 

conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, 

dos demais internados e funcionários” (BRASIL, 2001). Sendo assim, faz-se necessário 

esclarecer que o usuário de drogas não se enquadra ao que dispõe a Lei em seu artigo.  

Deve-se destacar que a internação compulsória vem caracterizada entre as três 

possibilidades de internação psiquiátrica à ser realizada, na forma do Art. 6º da Lei n. 

10.216/01, a saber: 

 
Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante 

laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação 

psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o 

consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se 

dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - 

internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. (COELHO 

& OLIVEIRA, 2014, p.2)  

 

 



36 

 

Em 2011, a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS da cidade do 

Rio de Janeiro, com adesão do Poder Judiciário e do Ministério Público implementou a 

Resolução SMAS n. 20/2011 que determinou como seu principal programa o 

recolhimento e a internação compulsória de crianças e adolescentes em situação de rua, 

usuários ou não de drogas. (CEDECA/RJ, 2013) 

Percebe-se que o programa de compulsoriedade não distingue o Serviço 

Especializado em Abordagem Social
8
 da abordagem policial, pois funcionários da 

Secretaria patrulham áreas da cidade, onde a população se abriga e convive, recolhendo-

os numa Central de Recepção
9
 e encaminhando-os para unidades de acolhimento que se 

tornam responsáveis “pela proteção, guarda e cuidado, protegendo-os e impedindo-os de 

evasão” (SMAS/RJ, 2011, p. 4).     

Foram as ocorrências de internação involuntária praticada pela prefeitura do Rio 

de Janeiro, a pedido de familiares dos usuários de crack ou da própria prefeitura, que 

trouxe a discussão sobre internação compulsória (COELHO & OLIVEIRA, 2014, p.2).  

Ocupar-se da prática da normalização significa admitir estar capturado pela 

engrenagem da máquina fundamentalista e pela reprodução de modelos que aprisionam 

e torturam os modos particulares de existência. Recusar-se a assumir esse lugar significa 

estabelecer meios de resistência aos aparelhos de controle e aprisionamento (CFP, 2011, 

p.11).        

Segundo Pedro Bicalho (2013) é preciso lembrar sobre a construção do conceito 

histórico em relação a compulsoriedade de tratamento.  

 

Na França, até a época da Revolução Francesa, os loucos ficavam sob 

a guarda de suas famílias mediante as chamadas Lettre de Cachet, que 

eram uma autorização soberana para que se trancasse em casa ou se 

levasse os loucos para ficarem reclusos em instituições religiosas. As 

Lettres de Cachet deram origem às nossas instituições disciplinares, às 

nossas prisões, aos nossos manicômios e ainda estamos, 

contemporaneamente, discutindo as nossas Lettres de Cachet. Hoje, 

em nome da proteção e do cuidado, continuamos produzindo 

                                                           
8
 (Art. 2º - SMAS/RJ) O Serviço Especializado em Abordagem Social é uma ação da Proteção Social 

Especial de Média Complexidade, localizado nos Centros de Referência Especializados de Assistência 

Social - CREAS, possui como locus de atuação os logradouros da Cidade do Rio de Janeiro, tendo como 

público de atuação crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que possuem vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados. 
9
 (Art. 4º, incs V e XIV - SMSA/RJ) Central de Recepção é o local onde todos os adultos e idosos são 

recebidos após fazerem o registro de extravio ou furto de documento e saqueamento na delegacia mais 

próxima do local de abordagem. 
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sofrimento e exclusão, por isso é imprescindível articular a discussão 

entre direitos humanos e outros discursos, sejam os instituídos e 

naturalizados hegemonicamente, sejam aqueles que afirmem a 

cidadania, a vida e as utopias. (CFP, 2013, p. 20-21) 

 

 

Em setembro de 2011, a Rede Internúcleos de Luta Antimanicomial - RENILA, 

através de denúncias que chegaram ao Observatório de Saúde Mental e Direitos 

Humanos, abordou o tema das drogas para realizar inspeção nacional em unidades de 

aprisionamento.  

A Inspeção Nacional de Direitos humanos
10

 foi coordenada pela Comissão 

Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e envolveu vinte 

Conselhos Regionais de Psicologia que inspecionaram 68 unidades em todo país. 

A sociedade brasileira vem se preocupando com o problema do crack, ele vem 

sendo entendido pela sociedade como epidemia
11

, “forjado a partir de ideais advindos 

de uma natureza descontextualizada política e historicamente” (CFP, 2011, p.11), pela 

mídia, políticos e até pelos profissionais da saúde.  

A ideia de que o Brasil vive uma epidemia de crack só interessa a quem lucra 

com os sistemas destinados a isolar doentes e vender remédios. Ao acreditar numa 

epidemia de crack pode-se acabar por aceitar ações pretensamente emergenciais que na 

realidade atendem a interesses específicos como a internação compulsória e 

comunidades terapêuticas privadas.  

Neste sentido, o tema das drogas vincula “‘tratamento’ à noção de castigos ou 

penas advindos de um ideal normativo que não suporta a transgressão como parte de um 

devir humano, reduzindo à condição de objeto e privado da cidadania os sujeitos alvos 

das ações impostas” (CFP, 2011, p.11), sem falar que o alarme diante do crack esconde 

que o álcool e o cigarro causam muito mais mortes do que todas as outras drogas juntas. 

Segundo o Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos (2011), a 

realização da inspeção foi decidida e construída em reunião com representantes de todos 

os Conselhos Regionais, serviram de orientação, essencialmente, duas questões:  

 

                                                           
10

 A Inspeção Nacional de Direitos Humanos realizada em 2011 gerou o Relatório da 4ª Inspeção 

Nacional de Humanos: locais de internação para usuários de drogas. 
11

 Doença que, numa localidade ou região, ataca simultaneamente muitas pessoas. Na medicina a palavra 

epidemia é usada quando uma doença é espalhada rapidamente, mas, hoje em dia, obesidade, anorexia e 

depressão também são tratadas como epidemia.   
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Primeiro, a necessidade de intervir e qualificar o debate sobre o tema 

das drogas, alçado à condição de principal problema social do país, 

deslocando o eixo das premissas estabelecidas − quais sejam, a 

internação, inclusive compulsória, como recurso primeiro e exclusivo 

de tratamento, a existência de uma epidemia de consumo de crack e o 

retorno à segregação como modo de tratar o problema da adição de 

drogas −, para formular propostas que orientem a construção de 

políticas públicas efetivas e democráticas de tratamento dessa questão. 

Segundo, o risco que se vislumbra, nas propostas veiculadas na 

imprensa, de ameaças aos direitos humanos e sociais dos usuários de 

álcool e outras drogas. Risco que a sociedade não pode ‘pagar para 

ver’, visto que ele atinge os alicerces democráticos sobre os quais a 

vida social se sustenta. (CFP, 2011, p.189) 

 

 

De acordo com Pedro Paulo G. Bicalho (2013) é preciso refletir a serventia de 

um dispositivo como a inspeção. 

 

No primeiro momento, podemos pensar que a inspeção serve para 

promover denúncias ou para promover a lógica do denuncismo. Antes, 

porém, é necessário determinar o que está sendo denunciado. 

Certamente o objetivo da inspeção não foi, simplesmente, denunciar 

as 68 unidades visitadas; mas, principalmente, denunciar a lógica 

presente no tema álcool e outras drogas, a qual também está presente 

em toda e qualquer discussão que envolva direitos humanos. Dessa 

forma, o que nós queremos discutir aqui é a lógica que faz essas 

unidades funcionarem tal como funcionam. (CFP, 2013, p. 17-18) 

 

 

O texto do Relatório de Inspeção em Comunidades Terapêuticas financiadas 

pelo governo do Estado do Rio de Janeiro
12

 (2013), realizado pelo Comitê Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro - CEPCT/RJ, afirma que: 

 

 
Enquanto a declaração assinada na OEA prega que “as políticas sobre 

redução da demanda de drogas ilícitas devem centrar-se no bem-estar 

do indivíduo e seu entorno para que, a partir de uma abordagem 

                                                           
12

 O Relatório de Inspeção em Comunidades Terapêuticas financiadas pelo governo do Estado do Rio de 

Janeiro é resultado da fiscalização de três Comunidades Terapêuticas financiadas pelo Poder Executivo 

Fluminense; Instituto Aldeia Gideão e Clínica Michelle Silveira de Moraes (financiadas pela Secretaria de 

Assistência Social e Direitos Humanos, com recursos do Fundo Estadual de Saúde) e Centro de 

Recuperação para Dependentes Químicos Associação Amor & Vida – CREDEQ (financiado pelo 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE), realizada pelo Comitê Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro (CEPCT/RJ), em parceria com o Mecanismo Estadual 

de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro (MEPCT/RJ). 
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multisetorial e multidisciplinar, utilizando evidência científica e 

melhores práticas disponíveis, baseiem-se em enfoques para reduzir os 

impactos negativos do abuso de drogas, e reforcem o tecido social, 

bem como fortaleçam a justiça, os direitos humanos, a saúde, o 

desenvolvimento, a inclusão social, a segurança cidadã e o bem-estar 

coletivo", o PL nº 7.663/10 insiste na fracassada concepção de 

internações como política prioritária para lidar com usuários ou 

dependentes químicos. O desacordo se inicia com a Lei da Reforma 

Psiquiátrica, que prevê internações somente quando os recursos extra 

hospitalares se mostrarem insuficientes, e se estende da ONU ao 

Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde ao Conselho 

Federal de Psicologia. (CEPCT/RJ, 2013, p.4) 

 

 

De acordo com Lima (2014), a internação compulsória é uma forma de produzir 

exclusão social e um retrocesso no que orienta a Lei n. 10.216/2001 da Reforma 

Psiquiátrica. Ele ainda afirma que: 

 

A internação compulsória para os casos de álcool e outras drogas 

aponta para ‘novas’ formas de discriminação e de exclusão social. 

Trata-se de um processo produzido pela sociedade do século XXI com 

outra ‘roupagem’, mas que já existia no século passado através da 

utilização do discurso médico de internação para o ‘tratamento’ do 

cidadão dito louco. A história se repete. (LIMA, 2014, p.49) 

  

Os relatórios nacional e estadual das inspeções realizadas respectivamente em 

2011 e 2013 apontam que são denunciadas práticas de graves violações dos direitos 

humanos, de violência física, castigos, torturas, humilhações, violação de 

correspondência, imposição de credo, entre outras.   

Sob o lema “Por uma sociedade sem manicômios” a Lei n. 10.216/2001 teve seu 

projeto tramitado no Congresso por onze anos. Ela constituiu a Reforma Psiquiátrica no 

Brasil como resultado do movimento dos trabalhadores em Saúde Mental (COELHO & 

OLIVEIRA, 2014, p.2). 

Não se pretende fazer uma abordagem detalhada sobre o assunto, mas cabe 

apontar que se trata de um problema do ponto de vista político, que envolve a ética do 

cuidado às pessoas com transtornos mentais decorrentes do uso abusivo de drogas.  

Nesse sentido, Lima (2014) propõe uma reflexão:  

 

Uma reflexão sobre a ética do cuidado é importante, por conta do 

atual momento crítico que os serviços de saúde mental vêm 
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atravessando. Trata-se de um momento de ameaça de retrocesso de 

muitas conquistas realizadas ao longo da história da Reforma 

Psiquiátrica brasileira. (LIMA, 2014, p.78) 

 

 

O SUS é uma das maiores conquistas dos movimentos sociais, após o fim da 

ditadura militar no Brasil nos fins dos anos 80, a sociedade conseguiu definir na 

Constituição Federal que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação” (CF, Art. 196, 1988). 

A possibilidade das internações compulsórias em comunidades terapêuticas 

particulares em resposta ao problema do crack é mais uma ameaça à essa construção 

democrática. Ao invés de fortalecer o cidadão e o sistema público de saúde ela destina 

dinheiro público para estruturas que privam os cidadãos de seus direitos sem discutir as 

principais causas dos desequilíbrios da sociedade, como a desigualdade social e a 

concentração de renda. 

O aumento do investimento de recursos públicos, tanto do Ministério da Justiça 

quanto do Ministério da Saúde, para essas instituições tem sido criticado e discutido por 

pesquisadores e profissionais de saúde.    

A reforma psiquiátrica significa um grande avanço na humanização do 

tratamento às pessoas com sofrimento psíquico decorrentes do uso abusivo de 

substâncias psicoativas.  

Vários setores da sociedade vêm se mobilizando para cobrar soluções do 

governo e as propostas que mais se destacam nos noticiários são a internação 

compulsória de usuários e o aumento de verbas para comunidades terapêuticas. Percebe-

se uma lógica contrária a todas as políticas já conquistadas pelos movimentos sociais e 

que pode significar o retorno dos manicômios.    
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CONCLUSÃO 

Neste estudo foram apresentadas as principais políticas públicas sobre drogas 

vislumbrando suas propostas de atenção às pessoas envolvidas com o uso abusivo de 

substâncias psicoativas.  

A pesquisa cumpre seu propósito, em conformidade com a hipótese destacada, 

ao evidenciar que não existe uma relação de consenso entre as propostas de atenção à 

saúde dos usuários de drogas dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, 

sugeridas pelas políticas públicas de drogas brasileiras e das Comunidades Terapêuticas, 

pois há desconexão entre os modelos de tratamentos aqui descritos.  

Em primeiro lugar, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS 

AD é um equipamento com modalidade de serviço especializado, que cumpre a função 

no atendimento público em saúde mental e capacitado para realizar o atendimento de 

pacientes com transtornos mentais severos e persistentes provenientes do uso abusivo de 

álcool ou outras drogas. O regime de tratamento pode ser intensivo ou não, em sua área 

territorial e é regido pela política de redução de danos.  

Em segundo, as Comunidades Terapêuticas são denominadas instituições 

privadas que prestam serviços de internação preconizando o regime de abstinência e 

com proposta de internação que pode durar de seis a doze meses, segundo cada 

instituição. Também, possuem regras severas e atividades obrigatórias, que são seguidas 

por todos os internados e ingressantes da instituição. Não existe o contato com o mundo 

externo e as visitas dos familiares são restritas.  

Ressalta-se que até pouco tempo as CTs não eram consideradas 

estabelecimentos de saúde, mas de acordo com Portaria nº 1.482, de 25 de outubro de 

2016 da Secretaria de Atenção à Saúde, elas foram incluídas na tabela de tipos de 

estabelecimentos de saúde do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES 

o tipo 83 - Polo de Prevenção de Doenças e Agravos de Promoção da Saúde. 

Cabe apontar que se trata de uma discussão sobre as políticas referentes à 

problemática em questão e do caráter político das práticas que se articulam a discursos 

de proteção e de cuidado.  
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Também é importante ressaltar que a revisão bibliográfica possibilitou localizar 

a criminalização e o tratamento como as duas principais dificuldades que o governo 

brasileiro tem para enfrentar a questão das drogas. 

Neste sentido, no contexto de políticas públicas dotadas de atitudes repressoras, 

onde impera o proibicionismo, conclui-se que o maior produtor de danos à saúde de 

usuários de drogas é o próprio Estado, pois não há um consenso entre a formulação e 

execução das políticas públicas para que não haja a redução dessa questão a uma 

problemática exclusiva de uma política estigmatizadora.  

Por fim, para corroborar com as considerações finais referencio uma citação do 

Conselho Federal de Psicologia - CFP (2010): 

 

No geral, o que temos assistido é um descompasso no diálogo das 

complexas necessidades dos usuários com os modelos de acolhimento 

e assistência, ressaltando soluções por vezes estigmatizantes, 

criminalizadoras e preconceituosas, levando a situações de maior 

sofrimento e abandono. (CFP, 2010, p.11) 
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