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RESUMO: Objetiva-se propor discussões sobre a rede de 
atenção aos usuários de drogas e suas famílias à luz dos 
debates contemporâneos e redefinições na política do Brasil. A 
pesquisa tem uma perspectiva multidisciplinar (Serviço Social e 
Psicologia) e, a partir do método dialético-crítico, usa situações 
concretas para realizar uma análise teórica e reflexiva mais 
ampla da realidade. As investidas do mercado privado e a 
internação compulsória de usuários, além da falta de 
capacitação dos profissionais são temas que requerem 
discussão, e nesse estudo os usuários de drogas são 
reconhecidos como sujeitos de direito, questionando práticas 
estigmatizantes. 
PALAVRAS-CHAVE: Rede; Abuso; Política sobre Drogas.  

 
ABSTRACT: The objective is to propose discussions on the 
network of care for drug users and their families in the light of 
contemporary debates and redefinitions in Brazil policy. The 
research has a multidisciplinary perspective (Social Work and 
Psychology) and, from the dialectical-critical method, uses 
concrete situations to perform a theoretical and reflective 
analysis of the broader reality. The attacks of the private market 
and compulsory hospitalization of drug users, and the lack of 
professional training are issues that require discussion, and in 
this study the drug users are recognized as subjects of law, 
questioning stigmatizing practices. 
KEY WORDS: Network; Abuse; Policy of Drugs. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo origina-se a partir de um estudo desenvolvido pelo Núcleo de 

Pesquisas em Demandas e Políticas Sociais (NEDEPS) da Faculdade de Serviço Social da 

PUCRS. A pesquisa “Políticas e Práticas de Enfrentamento à Drogadição no Rio Grande do 

Sul/Brasil”, fomentada pelo CNPq, conta com a participação das Faculdades de Serviço Social 

e Psicologia, em parceria com docentes, doutorandos, mestrandos e graduandos. Objetiva, 
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qualitativamente e quantitativamente, analisar as políticas e as práticas que constituem a rede 

de atendimento aos usuários de álcool e outras drogas e seus familiares no Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Para tanto, ressalta-se a necessidade de suscitar reflexões, debates e 

proposições acerca da atual Política Nacional sobre Drogas e suas diferentes configurações 

no País. Dessa forma, busca-se contribuir com subsídios para a organização de Políticas 

Públicas para essa área, ao compreender os avanços e entraves expressos no cotidiano dos 

usuários de drogas e seus familiares, dos trabalhadores e gestores dos serviços, os quais 

constituem os sujeitos do referido estudo. Assim, pretende-se analisar de que forma/e se 

ocorre interligação da rede de atenção psicossocial existente no Estado, por meio do contato 

direto com os municípios em seus territórios. 

Além disso, propõe-se aqui socializar os conhecimentos adquiridos até o 

momento, por meio das análises preliminares do estudo em desenvolvimento. Frente ao 

contexto atual, no qual emergem grandes debates acerca da luta constante pela efetivação 

da Reforma Psiquiátrica, surgem diferentes abordagens e estratégias de cuidado/atenção aos 

usuários de álcool e outras drogas e seus familiares, bem como a crescente investida da rede 

privada nessa área. Com isso, notam-se os impactos diretos desse cenário na realidade dos 

sujeitos que vivenciam a relação com as drogas em seu território, em sua família, em sua 

própria situação de uso/abuso e/ou dependência. Para tanto, é necessário aprofundar-se em 

alguns aspectos fundamentais para compreender as múltiplas dimensões que permeiam a 

relação da sociedade com a droga. 

2 OS MOVIMENTOS DA POLÍTICA DE DROGAS 

Registra-se, desde os primórdios da humanidade, a relação dos sujeitos com 

diferentes substâncias psicoativas, com o objetivo de aumentar o prazer e/ou a diminuir o 

sofrimento frente à sua realidade, além do uso dessas substâncias em rituais religiosos, 

relacionados a crenças e mitos (BUCHER,1992). Essa relação foi transformada no momento 

em que foram estabelecidos critérios para classificar as substâncias/drogas, destacando-se 

aquele que se refere à legalidade da produção, consumo e venda, tornando, dessa forma, 

algumas substâncias lícitas e outras ilícitas (VILLA, 2006).  

A distinção entre o legal e ilegal origina-se no Brasil inspirada em modelos 

internacionais, especialmente na “guerra às drogas” inaugurada no governo de Nixon a partir 

dos anos 1970. Essa perspectiva influenciou diversos países na construção de suas políticas 

e legislação referente a essa temática, incluindo o Brasil. Na contemporaneidade, é possível 

perceber aspectos que impactaram na sociedade por meio da implantação de lógicas 

proibicionistas, como o “aumento da violência urbana, do número de encarcerados e das 

forças militares envolvidas com as drogas” (CARNEIRO, p. 1, 2002). 
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O uso/abuso e dependência de drogas4 está permeado por fatores de risco e 

proteção, e pelas dimensões biológicas, psicológicas e sociais (MARQUES; RIBEIRO, 2006). 

Por isso, compreender a droga em seu contexto histórico e cultural, alicerçado na sociedade, 

é fundamental, pois “[...] a questão de drogas apartada dos processos históricos, culturais e 

do contexto social [...], despolitiza a discussão e reforça o discurso [...], moralizador e 

repressivo [...]” (CARVALHO; SANTIAGO; VELOSO, 2006, p. 167). 

Nesse sentido, a produção de conhecimento possui um grande papel para subsidiar 

discussões ao relacionar dados empíricos com aportes teóricos e metodológicos, a fim de 

devolver à sociedade informações qualificadas e proposições para as demandas estudadas. 

Para tanto, o presente estudo conta com instrumentos específicos para a realização de 

entrevistas semi-estruturadas com gestores, trabalhadores, familiares e usuários dos serviços 

que compõem a rede de atenção, para verificar como esses dialogam entre si.  

As instituições e organizações que são abordadas na pesquisa foram mapeadas 

através do seu cadastro no Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – OBID, 

conforme seu eixo de atuação. Utilizaram-se os critérios da Secretaria de Planejamento, 

Gestão e Participação Cidadã do RS – SEPLAG, para selecionar a amostra da pesquisa em 

regiões funcionais, a fim de organizar a concentração das coletas de dados. A análise exposta 

neste artigo refere-se especialmente à Região Funcional 1, compreendendo Porto Alegre e 

região metropolitana. O estudo encontra-se em andamento e suas considerações preliminares 

foram obtidas mediante a utilização da técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1979), e 

caracteriza-se como um estudo qualitativo com dados quantitativos complementares 

(MINAYO, 2007).  

Verificou-se no decorrer do estudo, a necessidade de rever termos, ações e os 

próprios instrumentos da pesquisa, pois a realidade é dinâmica e transforma o saber. Assim, 

foi preciso questionar termos muitas vezes ultrapassados (drogadito, viciado, marginal, 

bêbado, entre outros) e para possibilitar uma aproximação ao objeto real, sem aferições 

pejorativas e moralizantes.  

A pesquisa e o presente trabalho são alicerçados transversalmente na Teoria Social 

Crítica de Marx e embasa-se no Método Dialético-Crítico de leitura da realidade. Foram 

elencadas como principais categorias a historicidade, totalidade e a contradição, pois “a 

dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender a ‘coisa em si’ e 

sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade“ (KOSIK, 

2002, p. 20). 

                                                 
4 Observou-se que alguns termos não se aplicam mais no atual contexto da relação da sociedade com 
as drogas/substâncias psicoativas, compreendendo assim que nem todo usuário de drogas apresenta 
características para ser reconhecido enquanto dependente químico (classificação atribuída vide CID 
10 F19 e DSM-IV), contemplando assim as diferentes formas de uso. 
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Por meio desta leitura, o Serviço Social, comprometido com a classe trabalhadora, 

alicerçado no Projeto Ético-Político Profissional5, “[...] projeto hegemônico da profissão” 

(ABRAMIDES, 2007, p. 35), almeja uma nova sociedade. Sendo assim, intervém em diversos 

espaços sócio-institucionais de forma a romper com ações moralizantes e culpabilizantes do 

usuário de drogas, ultrapassando o “[...] estigma da loucura [...]” (ARBEX, 2013, p. 39) e 

reacendendo práticas que vão ao encontro da Reforma Psiquiátrica. 

[...] novos paradigmas trazidos pela Reforma Psiquiátrica estão hoje, em um patamar 
que tende a colocar a centralidade do procedimento no usuário, tentando emergir o 
sujeito, e suas diversas concepções no campo e colocando a doença em parênteses, 
sem negá-la, mas potencializando o sujeito, acolhendo-o, escutando-o, interagindo-o 
com a clínica, a política e o social (DUARTE, 2006, p. 158). 

As práticas interventivas dirigem-se para uma maior humanização no trato com os 

usuários de álcool e outras drogas e seus familiares, a fim de possibilitar a escuta do sujeito, 

o diálogo com a família e a busca pela efetividade da rede de atendimento, bem como 

fortalecimento das redes primárias e secundárias. Independente da forma de uso, a questão 

das drogas configura-se como “[...] um complexo problema de saúde pública na 

contemporaneidade, não só para a realidade brasileira, porém, em âmbito mundial; com claras 

implicações em diversos aspectos: sociais, psicológicos, econômicos e políticos [...]” 

(OLIVEIRA, 2006, p. 193). 

3 A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS NO RIO GRANDE DO SUL 

A Saúde preconizada na Constituição Federal de 1988 (Cidadã) como direito de todos 

e dever do Estado, é uma Política Social, pública, a qual culminou no advento do Sistema 

Único de Saúde (SUS)6, implantado pela lei 8.080 de 1990. Salienta-se que a Saúde faz parte 

da Seguridade Social com a Assistência Social (de quem dela necessitar) e da Previdência 

Social (contributiva). 

As lutas ocorridas na história do Brasil perpassam os movimentos sociais, e como 

um todo, contribuem para as diversas conquistas na sociedade.  Na área de uso/abuso e 

dependência de álcool e outras drogas, não é diferente. Destaca-se nos anos 1970, a Reforma 

Sanitária voltada a uma Saúde para todos, e o fortalecimento da luta contra os Manicômios 

no Brasil, que avançou com a Reforma Psiquiátrica Brasileira. A Reforma Psiquiátrica 

Brasileira é um movimento sociopolítico ocorrendo no âmbito da saúde pública [...] 

                                                 
5 “O projeto profissional se vincula ao projeto societário emancipatório ancorado em instrumentos 
jurídicos, expressão das referências teórico-metodológicas e ético-políticas, que sustentam a direção 
sociopolítica do projeto de formação e exercício profissional que se encontra alicerçado nas 
determinações sócio-históricas da realidade” (ABRAMIDES, 2007, p. 36, grifo do autor). 
6O SUS [...], ao trabalhar com a concepção ampliada de saúde, com o modelo assistencial de atenção 

integrada em saúde, com o modelo assistencial de atenção integrada em saúde, privilegiando a atenção 
primária, entende que todos os conhecimentos/saberes, acumulados na interpretação desta visão, 
necessitam artircular-se de forma horizontal, sem se sobrepor (NUNES; TEIXEIRA, 2006, p.128-129).  
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(BERLINCK; MAGTAZ; TEIXEIRA, 2008, p. 22), e evidencia-se pelo movimento de Luta dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) no Brasil, de forma coletiva, com aderência por 

parte da sociedade, usuários, familiares e técnicos (médicos), que resistem ao modelo 

hospitalocêntrico, ao quais os usuários do serviço eram submetidos.  

Em 1987 na cidade de São Paulo surge o primeiro Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), em Santos/SP. Os CAPS são serviços de saúde, abertos a população com 

atendimento diário, que surgem a partir de várias críticas sobre o sistema psiquiátrico 

manicomial existente, tentando assim romper com algumas práticas médicas da psiquiatria, 

que de longa data são alicerce da área de Saúde Mental (BRASIL, 2005). E em 2001 efetiva-

se a Lei Paulo Delgado - 10.216/2001, que por 12 anos tramitou no Congresso Brasileiro, 

propondo a regulamentação dos direitos da pessoa com “transtornos mentais e a extinção 

dos manicômios” no Brasil. Em 2002, um ano após a Lei Paulo Delgado, com a portaria 

336/GM, defende-se uma política de intervenção para usuários de álcool e outras drogas. Esta 

portaria institui o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD)7.  

Acredita-se que com uma rede articulada de profissionais da área da Saúde é 

possível o fortalecimento do usuário, frente ao tratamento pelo uso/abuso e dependência de 

álcool e outras drogas, garantindo o acesso aos seus direitos. Seja em Centros de Atenção 

Psicossocial, com estratégias de redução de danos8, ou em Alas de Desintoxicação em 

Hospitais Gerais, ou Clínicas e Comunidades Terapêuticas (abstinência)9, ou em Grupos 

como Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente10, entre outros para familiares, amigos e o sujeito 

real que vivencia as drogas. 

Na década de 2000, ampliam-se os serviços que iriam culminar na Rede de Atenção 

Psicossocial – RASP, por meio da Portaria n° 3.088, de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). 

Salienta-se que a sociedade civil organizava-se no Brasil desde a década de 1940, 

constituindo espaços grupais de ajuda mútua (Alcoólicos Anônimos – AA, Narcóticos 

Anônimos – NA, entre outros) em busca de “recuperação”. Atualmente, no País, ocorrem mais 

                                                 
7Os CAPSad oferecem atendimento diário nas modalidades intensiva, semi-intensiva e não-intensiva, 
possibilitando o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução 
contínua e intervenções precoces, limitando o estigma associado ao tratamento. [...] o objetivo do 
CAPSad consiste em oferecer atendimento à população, respeitando uma área de abrangência 
definida, oferecendo atividades terapêuticas e preventivas à comunidade (OLIVEIRA, 2006, p. 187).  
8 “A Redução de Danos é um conjunto de medidas dirigidas a pessoas que não conseguem ou não 
querem parar de usar drogas. Essas medidas têm como objetivo reduzir os riscos ou danos causados 
pelo uso” (HAIEK, 2008, p. 22). 
9Os sintomas de abstinência começam a aparecer de 5 a 10 minutos após o uso. Os principais são 

fadiga, desgaste físico, prostração, tristeza, depressão intensa, inquietação, ansiedade, irritabilidade, 
sonhos vividos e desagradáveis e intensa vontade de usar a droga (fissura). O auge da abstinência 
ocorre em 2 a 4 dias. As alterações do humor podem durar meses (CRUZ; RAMÔA; VARGENS, 2011, 
p. 132). 
10 “É um grupo de apoio a pais e jovens com problemas, ajudando-os a encontrar caminhos para que 
sua família possa viver completa e feliz” (MENEZES, 2004, p. 19). 
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de 1.500 reuniões semanais de NA, contemplando cerca de 15.000 membros (LABONIA 

FILHO; BURNS, 2014). 

Os serviços constituintes da rede de atenção passam pela Atenção Básica em Saúde 

por meio da Estratégia de Saúde da Família – ESF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – 

NASF, Equipe de Consultório na Rua, Centro de Convivência e Cultura. Como atenção 

psicossocial estratégica, existe o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, e, para atenção de 

caráter transitório, estão em fase de implantação as Unidades de Acolhimento. A atenção 

hospitalar deve atender as urgências por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

– SAMU, Unidade de Pronto Atendimento – UPA, e por meio de um serviço hospitalar ou 

Enfermaria Especializada em Hospital Geral (BRASIL, 2011). 

Ao encontro da perspectiva de desinstitucionalização, existem os serviços de 

Residencial Terapêutico, Programa de Volta pra Casa, além de estratégias de reabilitação 

psicossocial (BRASIL, 2011). É importante destacar que existem duas grandes estratégias de 

intervenção para usuários de drogas. Estratégias fomentadas na redução de danos se 

destacam por ser um “[...] método de cuidado em saúde que acolhe as pessoas que usam 

drogas como cidadãos de direitos e sujeitos políticos” (PASSOS; SOUZA, 2011, p. 157); a 

outra estratégia consiste na abstinência completa, como “[...] moral cristã compõe, junto com 

a justiça e a psiquiatria, uma rede de instituições que tem por finalidade única e comum a 

abstinência” (PASSOS; SOUZA, 2011, p. 158). 

As pessoas que fazem uso/abuso e possível dependência de substâncias psicoativas 

(álcool e outras drogas) sofrem com diversos “tabus” relacionados a esse uso/abuso e/ou 

dependência. Salienta-se que nem todo o sujeito que faz uso de alguma substância é 

dependente químico11 da mesma, pois é feito um processo de análise junto com diversos 

profissionais12 e áreas do saber, que verificam o tratamento mais apropriado para cada sujeito 

no seu processo histórico e singular. Para determinado sujeito adentrar num serviço, são feitas 

                                                 
11 É Importante enfatizar aqui, que não utilizamos esse termo no decorrer desde artigo por acreditar, 
que é um termo da área da psiquiatria e que todo sujeito tem seu contexto de vida e não 
necessariamente é dependente “químico” de determinada droga (grifos do autor). A dependência 
química não trata simplesmente de um dado fisiológico, já que é preciso reconhecer um conjunto de 
indicadores sociais e agenciamentos complexos que facilitam e estimulam o abuso, a recorrência e a 
continuidade da relação de um indivíduo com uma substância (ABREU; MALVOSI, 2011, p. 79).  
12A interdisciplinaridade, ao significar reciprocidade e mutualidade, exige relações sociais horizontais, 
diferente do posto no modelo assistencial de saúde tradicional, hegemônico. Significa ouvir/processar 
o que o outro diz/pensa e conhece, e mais do que isso, implica trabalhar com o pensar do outro, 
introjetar novos/outros conhecimentos, para a partir daí criar novas práticas, isto é, atuar de forma 
“nova” e criativa. Por isso indica uma atitude “diferente”, pois exige trabalhar com uma visão de mundo, 
de totalidade (NUNES; TEIXEIRA, 2006, p.125).  
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avaliações, conforme CID-1013 e o DSM-IV14, além da construção de um projeto terapêutico 

singular, respeitando assim as possibilidades e particularidades de cada sujeito, prezando por 

sua autonomia frente a seu tratamento. 

O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um 
sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe 
interdisciplinar, com apoio matricial se necessário. [...] Foi bastante desenvolvido em 
espaços de atenção à saúde mental como forma de propiciar uma atuação integrada 
da equipe valorizando outros aspectos, além do diagnóstico psiquiátrico e da 
medicação, no tratamento dos usuários. [...] O nome Projeto Terapêutico Singular, em 
lugar de Projeto Terapêutico Individual, como também é conhecido, nos parece melhor 
porque destaca que o projeto pode ser feito para grupos ou famílias e não só para 
indivíduos, além de frisar que o projeto busca a singularidade (a diferença) como 
elemento central de articulação [...] (BRASIL/MS, 2008, p. 40). 

É necessário reforçar as diretrizes que norteiam as práticas que visam o cuidado de 

saúde e a coesão social, não com medidas coercitivas de restrição de liberdade, seja no 

sistema penal seja no tratamento de saúde fechado e involuntário (UNODC, 2010). Se 

fortalecidas estratégias que visem o isolamento do usuário da sociedade e seu recolhimento, 

sem consentimento, a comunidades terapêuticas e/ou a volta da lógica hospitalocêntrica, 

tampouco se efetivam avaliações de serviços privados que atendem a essa demanda, o que 

culmina para além do agravamento da situação de saúde e da ruptura dos vínculos do usuário 

com a sociedade, para o fortalecimento da imagem de autodestruição atribuída a essa 

população (RONZANI, 2014). 

Com a instituição da rede, o hospital psiquiátrico deixa de ser considerado um ponto 

de atenção em saúde mental, cabendo aos dispositivos de cuidado mencionados, as 

internações necessárias e os demais recursos para o adequado suporte às necessidades dos 

usuários e suas famílias. Para poder pensar na rede de atenção, é importante salientar a sua 

base territorial, proporcionando tratamento próximo à família do usuário, dos lugares que 

frequenta e de suas relações sociais. Atender o usuário e sua família de forma integral 

consiste em observar a relação do mesmo com seu meio, podendo aproximar as ações de 

saúde mental dos territórios a fim de que as práticas rompam com a estigmatização 

(KINOSHITA, 2014). Além disso, essas práticas poderão proporcionar o fortalecimento dos 

vínculos sociais, buscando também a não fragmentação dos dispositivos da rede. 

Os que passam pelo processo de ruptura dos vínculos sociais acumulam problemas 
de todo tipo – o afastamento do mercado de trabalho, problemas de saúde, falta de 
moradia, perda de contatos com a família, etc. [...]. Sem esperanças de encontrar uma 
saída, os indivíduos sentem-se inúteis para a coletividade e procuram o álcool como 
meio para sua infelicidade (PAUGAM, 2004, p. 76). 

                                                 
13 “Atualmente estamos na 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), a qual 
apresenta as descrições clínicas e diretrizes diagnósticas das doenças que conhecemos. Essa é a 
classificação utilizada por nosso sistema de saúde pública” (DUARTE; MORIHISA, 2011, p. 94). 
14 “[...] Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) [...]” (DUARTE; MORIHISA, 
2011, p. 95). 
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As dificuldades existentes para a efetivação da rede originam-se, sobretudo, da 

estigmatização e dos estereótipos associados ao usuário de drogas, especialmente os que 

consomem drogas ilícitas, afastando-os dos serviços de saúde e do mercado de trabalho. 

Ocorre também a falta de profissionais capacitados para atender essa demanda, mesmo com 

a previsão em lei da educação e formação para trabalhar nessa área (BRASIL, 2010). 

Compreende-se que, no Estado do Rio Grande do Sul, muitas cidades contam apenas com 

Unidades Básicas de Saúde – UBS, e grupos de ajuda mútua, além de internação em 

hospitais gerais para desintoxicação. Outros municípios de porte médio dispõem de Centros 

de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas – CAPS AD, com Comunidades Terapêuticas 

– CT (que em sua na maioria possuem vínculos religiosos), e outras cidades contam com 

Clínicas Especializadas, porém, particulares (BULLA, 2013). 

Conforme a pesquisa, o acesso à rede de atendimento feito pelos usuários e seus 

familiares se deu predominantemente por busca espontânea, mas também por 

encaminhamento de profissionais da saúde. De acordo com o levantamento, uma grande 

parcela dos entrevistados relatou a necessidade de mais profissionais para atendimento nos 

serviços. Foi referida a falta de acompanhamento após o processo de tratamento, que deveria 

visar à inserção no mercado de trabalho e a reconstrução de suas atividades e laços sociais. 

A rede de atenção foi descrita e determinada por Lei (BRASIL, 2011), porém, na 

realidade, ainda enfrenta dificuldades para sua implantação, visto as investidas das correntes 

que fortalecem as iniciativas privadas focando no lucro com a internação de usuários em 

clínicas particulares. É fundamental para a consolidação da Reforma Psiquiátrica, lutar pela 

rede pública, tendo em vista que as drogas estão presentes em toda sociedade e que é 

importante que se rompa com a mera oferta de internação ou aprisionamento de usuários, 

voltando-se para um tratamento multidisciplinar e integral a eles e às suas famílias. 

4 CONCLUSÃO 

Percebe-se a necessidade de ampliar os espaços de discussão sobre a questão das 

drogas na sociedade, além de alternativas para avaliar e compreender como está 

acontecendo a implantação de novas políticas e práticas na realidade. Por muito tempo, os 

usuários de drogas foram negligenciados e marginalizados, portanto, é constante a luta para 

que se efetivem práticas de cuidado que reconheçam o usuário como cidadão sujeito de 

direitos. 

A pesquisa é de grande relevância por enfocar os espaços de atendimento aos 

usuários de drogas e seus familiares, precisando assim conhecer esses ambientes a fim de 

refletir a respeito do uso/abuso e dependência de álcool e outras drogas. Mapeando e 

analisando a rede de atendimento no Estado do Rio Grande do Sul, percebeu-se a 

necessidade da capacitação continuada dos profissionais que atuam nos dispositivos e 
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serviços de atenção na área de saúde mental (álcool e outras drogas), para que possam 

atualizar seus conhecimentos e refletir sobre sua prática em busca da qualificação do 

atendimento. 

A partir da aproximação com a rede de atenção e cuidado, foi possível avistar o 

enfrentamento ao caráter de mercantilização da saúde, almejando-se espaços públicos de 

qualidade para atendimento da demanda, bem como o incentivo ao fortalecimento e 

organização dos espaços públicos e da sociedade civil organizada, como os grupos de ajuda 

mútua. Pensa-se na união de esforços de todos os lados, instituições, legisladores, 

pesquisadores, profissionais, movimentos sociais e usuários, para construir 

encaminhamentos e atendimentos às necessidades dos sujeitos envolvidos em uso/abuso e 

dependência de álcool e outras drogas, de forma ética e humanizada. 

É importante também entender os impactos dos tensionamentos presentes na 

política quando existem dois tipos de estratégias em constante conflito diretamente no âmbito 

do tratamento aos usuários, que são a redução de danos e as práticas voltadas para 

abstinência. É possível que se cada profissional optar por um tipo de estratégia em um mesmo 

serviço da rede, que a equipe consiga dialogar para traçar o plano terapêutico individual que 

compreenda a autonomia do sujeito para com seu tratamento? Faz parte do processo de 

pesquisa o surgimento de novas questões, e assim vão se construindo novos conhecimentos 

e novas perguntas a serem respondidas conforme a realidade se movimenta. 
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