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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo socializar parte da 
análise preliminar da pesquisa “A proteção Sócio Assistencial 
dos usuários de crack e suas famílias: os desafios da 
intersetorialidade”, realizou-se uma análise descritiva e 
qualitativa sobre a Rede de Atenção Psicossocial de Iguatu em 
seus diversos níveis de complexidade, visando caracterizar e 
analisar os serviços da rede de saúde, visando compreender 
como ocorre a atenção integral aos drogas e seus familiares, 
identificando seus limites e possibilidades. A rede de atenção 
psicossocial com ações voltadas para a atenção integral aos 
usuários de crack, álcool e outras drogas se configura como 
mecanismo de garantia de direitos e de extrema importância 
para o cuidado do público usuário de substâncias psicoativas. 
O município de Iguatu possui uma rede relativamente bem 
estruturada, no entanto alguns desafios e fragilidades foram 
identificadas, demonstrando que a discussão acerca das 
estratégias e ações voltadas para este público ainda são 
frágeis e insuficientes.  
 
Palavras-chave: Rede de Atenção Psicossocial. Drogas. 
Intersetorialidade. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to socialize part of the preliminary analysis of 
the survey "Protecting Social Welfare of crack users and their 
families: the challenges of intersectionality", was held a 
descriptive and qualitative analysis of the Psychosocial Care 
Network Iguatu in their various levels of complexity in order to 
characterize and analyze the health clinics, to understand how 
does the integral attention to drugs and their families, identifying 
its limits and possibilities. The psychosocial care network with 
actions to provide comprehensive care for crack, alcohol and 
other drugs is configured as rights protection mechanism and 
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extremely important for the public user care of psychoactive 
substances. The city of Iguatu has a relatively well-structured 
network, however some challenges and weaknesses were 
identified, demonstrating that the discussion on the strategies 
and actions aimed at this audience are still weak and 
insufficient. 
 
Keywords: Psychosocial Care Network. Drugs. Intersectoriality. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo socializar parte da análise preliminar da 

pesquisa “A proteção Sócio Assistencial dos usuários de crack e suas famílias: os desafios 

da intersetorialidade”6, desenvolvida pelo Núcleo de Educação, Políticas Públicas e Serviço 

Social – NEPPSS, vinculado ao curso de Bacharelado em Serviço Social do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Iguatu.  

Nesse sentido apresentamos uma análise descritiva e qualitativa sobre a Rede 

de Atenção Psicossocial de Iguatu em seus diversos níveis de complexidade, visando 

caracterizar e analisar os serviços da rede de saúde, e ainda, compreender como ocorre o 

atendimento destinado aos usuários de crack, álcool e outras drogas e seus familiares. Para 

melhor compreensão dos serviços que compõe a rede de atendimento em saúde no 

município de Iguatu, priorizamos realizar na exposição, uma divisão de acordo com os 

diferentes níveis de complexidade nos quais os equipamentos estão distribuídos.  

Primando pela aproximação com a realidade foram realizadas visitas “in loco” em 

diversos equipamentos da rede de atenção à saúde onde, na ocasião, foram aplicados 

questionários com os profissionais de saúde no intuito de obtermos melhores informações 

acerca da estrutura, do funcionamento e das demandas e serviços destinados ao público 

alvo da presente pesquisa.  

 

2. TENDÊNCIAS HISTÓRICAS DA POLÍTICA DE SAÚDE NO CAMPO DAS 

DROGAS: do proibicionismo à precarização da atenção e a mercantilização dos 

direitos 

 

 Identificamos na sociedade brasileira posturas diferenciadas no debate em 

relação às políticas públicas e as ações voltadas aos usuários de drogas, na maioria das 

vezes, alicerçadas no senso comum ou em posições de cunho moral e legalista. Mesmo 
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com o avanço proporcionado pelas reformas sanitária e psiquiátrica, através das quais se 

instituiu o Sistema Único de Saúde – SUS e a Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, 

contradições ainda estão presentes nesta política, ou seja, entre perspectivas direcionadas 

ao cuidado e à garantia dos direitos de um lado, e do disciplinamento e controle dos 

comportamentos de outro. 

 Percebemos que as visões hegemônicas na sociedade, de imobilismo e 

resignação diante da possibilidade de mudar a relação que alguns desenvolvem com as 

drogas, muitas vezes, repercutiram na política de saúde uma compreensão fatalista de que 

as pessoas, “caso entrem em contato com as drogas irão, necessariamente, usar, abusar e 

tornar-se dependentes”, desencadeando, portanto, ações de punição e controle aos 

chamados “desviantes” (CARLINI, 2003, p. 191). 

A atenção destinada às pessoas com uso abusivo de psicoativos no Brasil, 

atualmente, é realizada sob uma unidade contraditória materializada nas políticas sociais: de 

um lado, associa-se ao consumo de drogas um comportamento anti-social e/ou criminoso, 

objetivando um tratamento voltado para abstinência total, em um processo de “recuperação” 

do “adicto” ou doente, conforme aponta a Política de Atenção Integral aos usuários de álcool 

e outras drogas (2003). De outro, aponta-se a possibilidade de uma outra forma de cuidado, 

como aquela preconizada no art 2º da portaria Nº 3.088/13 no inciso VIII do Ministério da 

Saúde, a partir do desenvolvimento de estratégias sobre uma perspectiva de redução de 

danos.  

A Política de Drogas no Brasil, inclusive, as ações de saúde nesse âmbito, 

historicamente são influenciados pelo paradigma proibicionista, com ações dúbias e 

contraditórias que se organizam pela via da repressão, disciplinamento, punição e controle, 

ao mesmo tempo, com foco no cuidado e na atenção. Contudo, nos últimos anos vem 

ganhando força a estratégia de Redução de Danos, através da luta e organização dos 

trabalhadores da saúde, dos movimentos sociais, outras organizações e usuários, por meio 

de ações organizadas na sociedade e de crítica à política hegemônica, sobretudo, pelo seu 

viés criminalizador, como por exemplo a Marcha da Maconha7. 

No campo da saúde, nas diretrizes da Política para a Atenção Integral a 

Usuários de Álcool e outras Drogas (2003), é significativo quando o Ministério da Saúde 
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admite uma fragilidade importante nas propostas da saúde para a problemática do álcool e 

outras drogas. Esta falta de prioridade e posição, por sua vez proporcionou ao longo dos 

anos o enfoque engessado voltado para a segregação e a abstinência como instrumento 

ideal para chegar aos objetivos fins. 

 Contudo, a realidade nos impõe um repensar sobre as ações e políticas públicas 

voltadas aos sujeitos e suas relações com as drogas, dentre as quais há uma estratégia que 

ganha força e legitimidade entre os usuários e tem sensibilizado a construção por parte do 

poder público de estratégias mais reais. Essa estratégia ou atitude, designada como 

redução de danos, focaliza seus esforços na “minimização do uso de drogas e dos 

problemas advindos dessa prática, centrando suas ações na construção de parcerias com 

as populações envolvidas no uso de droga”, na tentativa de construir propostas realistas que 

possam promover a saúde das pessoas sem recorrer a mecanismos de punição e controle 

(CARLINI, 2003). 

A Política de Redução de Danos fortalece a ideia no campo da saúde, sobre a 

importância de perceber a heterogeneidade dos sujeitos usuários e das drogas, no intuito de 

compreender e respeitar as singularidades, fazendo com que os tratamentos sejam 

construídos de forma participativa, diferentemente de um olhar voltado para a abstinência e 

para o controle dos comportamentos.  

Após a III Conferência Nacional de Saúde Mental o Ministério da Saúde assumiu 

o desafio de prevenir, tratar, reabilitar os usuários de álcool e outras drogas como um 

problema de saúde pública. Nas práticas de saúde o compromisso ético é o da defesa da 

vida, devendo os profissionais estar na condição de acolhimento, em que cada vida se 

expressará de uma maneira singular, mas também em que cada vida é expressão da 

história de muitas vidas, de um coletivo.  

Em termos de políticas públicas de saúde e de saúde mental e, por conseguinte, 

para a atenção integral voltada aos usuários de drogas é importante que a proposta de 

atenção em saúde seja prioritariamente de base comunitária. Essa postura é resultado das 

discussões a respeito do conceito de desinstitucionalização incorporado pela processo de 

reforma psiquiátrica, pensamento que parte do princípio de que as condições de saúde em 

geral, assim como de saúde mental estão estreitamente ligadas à qualidade de vida das 

pessoas, incluindo-se as possibilidades de cuidado no território, assim como as redes de 

relações que as pessoas mantêm no lugar onde vivem. (VASCONCELOS, 2000).  Desse 

modo é diretriz da Política Nacional de Atenção Integral aos usuários de álcool e outras 

drogas, que o tratamento se realize pelo viés comunitário, mediante o estabelecimento de 

redes de apoio social. 



 

 

                  

Contudo, na política de saúde, no campo da saúde coletiva, a Rede de Atenção 

Psicossocial – RAPS encontra-se incompleta - já que a reforma psiquiátrica brasileira é 

inconclusa -  completamente sucateada, além de apresentar serviços escassos para a 

maioria da população, os que existem funcionam em péssimas condições de atendimento, 

com a falta de equipamentos e profissionais. Na verdade, a escolha política do governo 

Dilma, de priorização das Comunidades Terapêuticas está alinhada às demais medidas de 

precarização, privatização e mercantilização das políticas e direitos sociais. 

O Governo Federal como resposta aas cobranças políticas e midiáticas em 

relação a “questão das drogas” lançou o  Programa “Crack é possível vencer” 8. O Programa 

prevê uma suposta “parceria” entre poder público e sociedade civil, tendo como um dos 

principais focos de investimento o fortalecimento das redes de tratamento, diga-se, às 

Comunidades Terapêuticas9. 

Além do evidente atentado à saúde pública, o financiamento por meio do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para às Comunidades Terapêuticas, outro eixo central neste 

programa são as medidas de “autoridade, ou seja, ações de militarização das polícias, a 

exemplo das Unidades de Polícia Pacificadoras – UPP's, num claro objetivo de 

criminalização das classes indesejadas e de remuneração da indústria bélica, setor histórico 

do grande capital: 

(...) a presidenta Dilma Rousseff lançou ao final do ano passado o Plano 
Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, no qual investirá R$4 
bilhões. Sob o slogan “Crack, é possível vencer”, o plano não traz grandes 
novidades no que diz respeito à repressão, fomentando maior militarização 
e treinamento de policiais. O que chamou a atenção de muitos, no entanto, 
foi o modo como o dinheiro público será usado nas políticas de tratamento: 
se por um lado haverá aplicação de verba na rede intersetorial de atenção 
psicossocial do SUS, como os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas (CAPS AD), por outro, foi oficializado o financiamento público de 
comunidades terapêuticas, centros privados de tratamento para 
dependentes químicos. (MONCAU, 2012) 

 

Em decorrência da ofensiva neoliberal, vivenciada pelas políticas sociais desde os 
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   Segundo o governo federal o Programa Crack é possível vencer  tem “a finalidade de 

prevenir o uso e promover a atenção integral ao usuário de crack, bem como enfrentar o 
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anos 90, setores como o da educação, saúde e informação passaram a ser, cada vez 

menos funções públicas, para se tornarem serviços privados. As políticas neoliberais 

privatizaram uma série de serviços que antes eram de competência exclusiva do Estado, 

dentre eles, o setor da Saúde. Nesse campo, no Brasil observamos um ofensivo processo 

de privatização em que os direitos sociais são mercantilizados e passaram a assumir o 

“status” de mercadoria. Nessa perspectiva, no âmbito da saúde coletiva, prevaleceu o 

modelo assistencial hospitalocêntrico, de compra de serviços, onde as instituições 

responsáveis pela organização da área pública da saúde encontravam-se controladas pelos 

representantes dos interesses privados. (DOMÂNICO, 2006) 

Como solução parcial da crise capitalista, o neoliberalismo visa a 
reconstituição do mercado, reduzindo ou até eliminando a intervenção social 
do Estado em diversas áreas e atividades. (...) Desta forma, a 
desregulamentação e flexibilização das relações trabalhistas e a 
reestruturação produtiva vão da mão da reforma do Estado, sobretudo na 
sua desresponsabilização da intervenção na resposta às seqüelas da 
“questão social”. Agora o mercado será a instância por excelência, de 
regulação e legitimação social. O “igualitarismo” promovido pelo Estado 
intervencionista deve ser, na ótica neoliberal, combatido. No seu lugar, a 
desigualdade e a concorrência são concebidas como motores do estímulo e 
desenvolvimento social. Conforme Laurell, a crítica neoliberal ao Estado de 
bem-estar é centrada em oposição àqueles elementos da política social que 
implicam desmercantilização, solidariedade social e coletivismo além do 
caráter universal e de direito das políticas sociais típicas do regime 
fordista/keynesiano. (MONTAÑO, 2001) 

  

De acordo com Behring e Boschetti (2007), a partir da ofensiva neoliberal no Estado 

brasileiro prevalece o trinômio: privatização, focalização e descentralização. Dessa forma, a 

orientação neoliberal sobre as políticas sociais brasileiras tem gerado o sucateamento e a 

precarização em áreas estratégicas da proteção social como previdência, educação e 

saúde, o que leva a concluir que a proposta de democratização da saúde tem sido 

“destruída” em favor do projeto privatista. Segundo Bravo e Matos, (2006, p. 35-36 apud 

BORLINI, 2010): 

(...) pautado na política de ajuste, tem como tendências a contenção dos 
gastos com a racionalização da oferta e a descentralização com isenção de 
responsabilidades do poder central. Ao Estado cabe garantir um mínimo aos 
que não podem pagar, ficando para o setor privado o atendimento aos 
cidadãos consumidores. Como principais características, destacam-se: o 
caráter focalizado para atender às populações vulneráveis, a 
desconcentração dos serviços e o questionamento da universalidade do 
acesso. 
 

 A política de saúde nos últimos anos tem se afirmado com base em uma vertente 

predominantemente economicista e no âmbito das mudanças da nova ordem econômica 

mundial, em que as políticas sociais são conduzidas pelo caminho da eficiência, da eficácia 

e da privatização. Ao invés de avançarmos para uma rede universal de proteção social que 



 

 

                  

implique o dever do Estado na garantia de direitos sociais, retrocedemos a uma concepção 

em que o bem-estar pertence ao âmbito privado, ou seja, as empresas, a comunidade, as 

famílias, as instituições religiosas e filantrópicas, devem responsabilizar-se por ele: 

Assim, a desresponsabilização estatal das respostas às sequelas da 
“questão social” seria (supostamente) compensada pela ampliação de 
sistemas privados: mercantis (empresariais, lucrativos) e filantrópicos-
voluntários (do chamado “terceiro setor”). A partir do tripé constitucional da 
seguridade social – previdência, saúde e assistência, de forma muito clara, 
porém não casual – o “setor” empresarial se volta para atender demandas 
da área da previdência social e da saúde, enquanto o “terceiro setor” dirige-
se fundamentalmente à assistência social, notadamente nos setores 
carentes. (MONTAÑO, 2002). 

 
 Nessa pespectiva Montaño (2002) explicita o impacto desse fenômeno nas políticas 

de seguridade social, vale ressaltar, que na saúde além  da mercantilização e privatização  

realizadados por meio do repasse de recursos ao planos privados de assistência médica, 

também estão sendo repassadas volumosas quantias de recursos do SUS ao chamado 

“Terceiro Setor”, sob o discurso da parceria e da gestão compartilhada.  

O “terceiro setor” é composto, em sua maioria, por organizações não-

governamentais (ONGs), sendo a maioria delas bancadas por recursos públicos. Existem 

ONGs dos mais diversos tipos e finalidades e, independentemente de suas boas intenções, 

grande parte assume o papel do Estado, principalmente, nos lugares mais pobres e 

afastados, em que a proteção social nesses locais fica sob a responsabilidade destas 

organizações, numa suposta rede de “solidariedade” que possa proteger os mais pobres. E 

é nessa ausência do estado no que se refere aos usuários de drogas que as Comunidades 

Terapêuticas se fortalecem socialmente. 

Contudo, uma das respostas para minorar os danos relacionados ao uso 

problemático de drogas é o estabelecimento de uma rede social de apoio de base 

comunitária que vá para além de seu aspecto institucional, mas que fortaleça os laços 

familiares e comunitários no território em que vive. Todavia, pensando na complexidade 

presente nas situações de abuso e dependência de drogas, a ênfase se coloca na 

possibilidade de construção de uma rede institucional intersetorial. Assim, dentro do 

contexto da atenção integral para os usuários de álcool e outras drogas a intersetorialidade 

é uma diretriz fundamental, pois em nível institucional propõe que o cuidado para esses 

usuários deve extrapolar o campo da saúde, a partir do reconhecimento dos usuários como 

sujeitos de direitos, portanto, demandatários de todas as políticas públicas. 

Tendo em vista que os aspectos que cercam o uso problemático de drogas na 

contemporaneidade se constituem como questões complexas, as respostas também devem 

abarcar um amplo espectro de soluções. Dito de outra forma, os problemas relacionados ao 

uso de substâncias psicoativas extrapolam o campo da saúde e envolvem questões que vão 



 

 

                  

desde o direito à moradia e ao saneamento básico, até o acesso ao lazer e aos bens 

culturais. 

No âmbito da saúde, o Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 estabelece que 

a Região de Saúde deve possuir  no mínimo as ações e serviços de atenção primária, 

urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar e vigilância em saúde. Anteriormente denominada Rede de Cuidados em Saúde 

Mental, Crack, Álcool e outras Drogas, a portaria Nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 

institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, 

incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas 

SUS,“(...) desenvolver ações de promoção de saúde mental, prevenção e cuidado dos 

transtornos mentais, ações de redução de danos e cuidado para pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, compartilhadas, sempre que 

necessário, com os demais pontos da rede” (Artigo 6º, parágrafo 1º). 

Nessa perspectiva, a RAPS mesmo não devendo ser a única estratégia de 

intervenção do Estado acerca da “questão das drogas”, uma vez que deve superar a 

dualidade das intervenções no campo da saúde e da segurança, se configura como um 

importante campo de proteção social aos usuários de drogas, quando o cuidado é realizado 

na perspectiva da integralidade e da intersetorialidade. 

3. A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE IGUATU: limites e possibilidades 

                   A Atenção Básica tem sido gradualmente consolidada ao longo dos anos e vem 

se constituindo enquanto umas das principais portas de entrada do Sistema Único de Saúde 

(SUS). O município de Iguatu, possui 24 (vinte e quatro) unidades básicas de saúde que 

fazem a cobertura da zona rural e urbana do município. O município também possui 06 

(seis) equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF’s que conta com 

profissionais de diversas áreas e dão suporte às ações da estratégia saúde da família. 

O público alvo dessas unidades é constituído por toda a população do território 

abrangente, com perfil diversificado variando desde crianças, mulheres, jovens e idosos. 

Segundo relatos dos profissionais de saúde, existem usuários que fazem uso problemático 

de drogas, porém, a grande maioria procura o equipamento para atendimento de outras 

necessidades de saúde que geralmente não estão vinculadas diretamente ao uso 

problemático de drogas. Identifica-se um perfil variado destes usuários, abrangendo 

crianças e adolescentes de 11 a 18 anos (meninos e meninas), jovens de 20 a 30 anos 

majoritariamente homens e mulheres em idade reprodutiva, em sua grande maioria 

pertencentes as classes sociais baixas.  

As principais demandas de saúde apresentadas, como acima citado, não se 



 

 

                  

relacionam com o uso de drogas, demandando ações de medicalização, atendimentos 

clínicos, encaminhamentos para outros serviços especializados. Entretanto, quando 

identificados agravos à saúde em decorrência do uso abusivo e/ou dependente de drogas 

são realizados encaminhamentos para outros demais pontos de atenção da Rede de 

Atenção Psicossocial, como CAPS Infantil, CAPS AD e NASF. No que diz respeito a essa 

temática alguns equipamentos também realizam atividades como palestras preventivas em 

escolas ou na própria unidade de saúde, busca ativa realizada pelos agentes comunitários 

de saúde nos territórios, além de articulações intersetoriais com o Conselho Local de Saúde 

e Conselho Tutelar.   

Já nas ações realizadas pelas equipes do NASF no município, ainda é muito 

ausente o trabalho no âmbito da questão das drogas. Existem apenas ações bem pontuais 

voltadas à prevenção como palestras educativas e rodas de conversa por meio do Programa 

Saúde na Escola –PSE. No entanto, segundo relatos das equipes é de que não identificam 

usuários dentro do público com o qual trabalham (gestantes, crianças, idosos, adolescentes, 

mulheres) e, portanto, não desenvolvem nenhuma atividade especificamente voltada aos 

usuários de substâncias psicoativas 

Podemos perceber que a atenção básica ainda não se encontra estruturada no 

sentindo de contribuir com o trabalho dos CAPS no âmbito da atenção psicossocial ao 

usuário de drogas.  Além dos vários problemas estruturais vivenciados pelas unidades 

básicas de saúde, uma dificuldade identificada é o fato de que as compreensões 

relacionadas ao consumo de substâncias psicoativas são permeadas por preconceitos e 

estigmas, e ainda, o reconhecimento equivocado de que essa é uma demanda especifica do 

CAPS-AD, isto é, está presente uma visão fragmentária do sujeito, na qual a sua condição 

de cidadão de direitos resume-se a de “usuário de droga”, “dependente químico”, portanto, 

como uma doença que deve ser “tratada” pelo serviço especializado, uma negação, 

portanto, do princípio da integralidade em saúde. 

Em relação à Rede de Atenção Psicossocial Estratégica, o município de Iguatu 

possui uma das Redes de Atenção Psicossociais mais antigas do país, de acordo com 

Sampaio (2000) o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) inaugurado no Ceará e 

em todo o Nordeste data do ano de 1991 e foi instalado neste município. Atualmente a rede 

de atenção à saúde mental de Iguatu é composta por equipamentos específicos, sendo 

estes: um Centro de Atenção Psicossocial III (CAPS III), uma Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS-ad), um CAPS i, um serviço de Residência 

Terapêutica e uma Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI). 

De acordo com a portaria Nº 3.088/23/12/2011 que Institui a Rede de Atenção 



 

 

                  

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), são objetivos gerais da Rede de Atenção Psicossocial-RAPS:  

ampliar o acesso à atenção psicossocial de toda a população; promover o 
acesso dos indivíduos com transtornos mentais e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos 
pontos de atenção; e garantir a articulação e integração dos pontos de 
atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio 
do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. 

O CAPS-ad equipamento estratégico na RAPS atende adultos, crianças e 

adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, também deve ser um 

serviço de saúde ental aberto e de caráter comunitário. O CAPS ad atende um perfil variado 

entre jovens, a partir de dezoito anos à idosos. É importante pontuar que a maioria dos/as 

usuários de tabaco são mulheres.  

O equipamento desenvolve ações como promoção de palestras, seminários e 

rodas de conversa, nos Centro de Referência da Assistência Social, escolas e Unidade 

Básica de Saúde; matriciamento familiar; projeto de orientação nas escolas; atividades de 

prevenção com grupos sobre redução de danos, educação e saúde, grupos familiares, e 

grupos de tabagismos; serviços de reabilitação como atendimento e orientação na 

perspectiva da redução de danos. No que se refere às articulações intersetoriais são 

realizadas parcerias com os CRAS, CREAS, PSF, com a Rede de Saúde Mental e o 

Hospital Agenor Araújo, que dispõe de leitos específicos para a desintoxicação dos 

pacientes. 

Os usuários do CAPSi são em sua maioria portadores de transtornos mentais 

como: TDAH (Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade), autismo, neurose, psicose e 

distúrbios de fala e linguagem, no que se refere ao uso de substâncias, segundo o 

informante não havia atendimento direcionado ao público específico de álcool e drogas, no 

entanto, houve uma reconfiguração recente na rede de serviços e o CAPS infantil, desde 

maio de 2014, passando este serviço a referenciar a Unidade de Acolhimento Infanto-

Juvenil (UAI). Mesmo com a mudança do serviço de referência, já que antes ficava a cargo 

do CAPS - Ad, os profissionais do CAPS infantil ainda possuem, de certo modo, uma 

resistência no entendimento e no atendimento dos usuários no serviço, há uma não 

aceitação de que o tratamento dos usuários da UAI deva ser efetuado neste serviço. 

A Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) de acordo com a portaria 

121/2012 tem como objetivo oferecer acolhimento voluntário e cuidados contínuos para 

pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em 



 

 

                  

situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico 

e protetivo. As principais demandas apresentadas pelos usuários da UAI são voltadas para 

a busca da diminuição do uso de drogas, no entanto, como os usuários do serviço habitam 

em locais de risco e vulnerabilidade social, como também, possuem usuários de drogas no 

seio familiar, freqüentemente, apresentam diversas recaídas. 

No que se refere esse nível de atenção de média e alta complexidade a atenção 

hospitalar é composta pelo Hospital Regional de Iguatu e Hospital e Maternidade Doutor 

Agenor Araújo (HMAA) e com a Atenção de Urgência e Emergência que tem como 

equipamento a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) constituindo-se como 

componentes da Rede de Atenção à Saúde e da Rede de Atenção Psicossocial.  

A rede hospitalar disponibiliza leitos específicos e direcionados para este 

público. Conforme preconiza a Portaria Nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011, no seu artigo 

10, inciso I, os “Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral: oferece tratamento hospitalar 

para casos graves relacionados aos transtornos mentais e ao uso de álcool, crack e outras 

drogas, em especial de abstinências e intoxicações severas”, compete ao HMAA o 

atendimento a demandas por tratamentos clínicos em geral, contenção e desintoxicação 

química, ficando a responsabilidade pelo atendimento psicossocial a Atenção Secundaria, a 

ser realizada pelo CAPS AD.  

O município de Iguatu também conta com a Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) 24 horas, assessorada pelo Hospital Regional, como componente da Atenção de 

Urgência e Emergência, integrando à RAPS juntamente com os demais equipamentos da 

Rede de Atenção à Saúde, como assegura a portaria Nº 3.088 parágrafo 1º do artigo 8º. Os 

pontos de Atenção de Urgência e Emergência são responsáveis, em seu âmbito de atuação, 

pelo acolhimento, classificação de risco e cuidado nas situações de urgência e emergência 

das pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.  

 

4. ALGUNS RESULTADOS 

A rede de atenção psicossocial com ações voltadas para a atenção integral aos 

usuários de crack, álcool e outras drogas se configura como mecanismo de garantia de 

direitos e de extrema importância para o cuidado do público usuário de substâncias 

psicoativas. O município de Iguatu possui uma rede relativamente bem estruturada, no 

entanto alguns desafios e fragilidades foram identificadas, demonstrando que a discussão 

acerca das estratégias e ações voltadas para este público ainda são frágeis e insuficientes.  

Nessa perspectiva o assunto do ‘uso, abuso e dependência de drogas’ 

manifesta-se de forma velada, ‘invisível’: ‘aqui não há esse problema’: medo, insegurança, 



 

 

                  

não saber lhe dar com o público, violência (social e policial) – são as principais expressões 

da resistência dos profissionais da rede socioassistencial, principalmente nos locais 

considerados de maior risco e vulnerabilidade social.  

Identifica-se também a inexistência de uma política de educação permanente por 

parte da gestão pública local quanto à qualificação dos profissionais da rede de proteção 

social. Não há, em termos municipais, a promoção contínua de informações e orientações 

sobre crack, álcool e outras drogas como prever o Programa ‘Crack, é Possível Vencer’.   

  Mesmo diante das dificuldades percebemos ainda avanços significativos no 

que se refere a uma nova perspectiva de cuidado, tendo em vista a estratégia de Redução 

de Danos que vem ganhando espaço no tratamento como uma nova forma de cuidado 

voltada para promoção da saúde e maior autonomia dos usuários. 

Vale ressaltar que algumas dificuldades impedem a realização de ações 

direcionadas a este público. Sobre isso, foi relatado pelos entrevistados a não identificação 

dos usuários, a resistência por parte dos próprios usuários em participar das atividades e a 

recusa pelo atendimento específico.  

Durante a aplicação dos questionários, por meio da observação e registro em 

diário de campo, verificou-se em alguns territórios que a temática das drogas se apresenta 

como um assunto velado pelos próprios profissionais de saúde, devido o medo e a 

insegurança no diálogo com a comunidade sobre a temática, tendo em vista o tráfico e as 

consequências da guerra às drogas manifestadas, sobretudo, pela violência policial, 

aspectos que se constituem como preponderantes nos processos de reprodução do estigma 

e de criminalização dos territórios pobres marcados pelo comércio de drogas. 

 Nesse sentido encontramos a reprodução de uma cultura de preconceitos e 

estigmas quanto ao trato do usuário de crack: ‘coitado’, ‘marginal’ e etc. Ou seja, na RAPS a 

unidade contraditória de uma perspectiva de disciplinamento e controle, marcada por 

processos precarização e fragmentação, articulada à perspectiva do cuidado manifestada na 

expansão da rede, se apresenta como um desafio permanente para a promoção e garantia 

de direitos dos usuários de drogas.  
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