
 

 

                  

POSICIONAMENTO DO ESTADO BRASILEIRO SOBRE AS DROGAS NO AMBITO DA 

POLÍTICA SAÚDE MENTAL 
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RESUMO 
 
O presente trabalho propõe traçar um resgate sócio histórico 
acerca das Reformas que ganharam repercussões nos anos 70 
no Brasil, e como elas contribuíram para as conquistas dos 
direitos das pessoas com problemas psíquicos, relacionados 
ao uso de álcool e  drogas . A partir daí buscaremos analisar a 
atual politica de saúde mental instituída no âmbito do ministério 
da saúde referenciando a temática das drogas. Destacaremos 
o posicionamento do Estado Brasileiro representado através de 
algumas estratégias com o objetivo de enfrentar as drogas em 
destaque o Crack, no âmbito da saúde pública, vinculado ao  
sistema único de saúde SUS . 

 
Palavras-chave: Drogas. Saúde Mental. Politicas Públicas 

 
ABSTRATC 
 
This paper proposes to draw a historical partner rescue about 
reforms that won repercussions in the 70s in Brazil, and how 
they contributed to the achievements of the rights of people with 
mental health problems related to alcohol and drugs. From then 
seek to analyze the current mental health policy established 
under the ministry of health referencing the theme of drugs 
.Destacaremos the position of the Brazilian State represented 
by some strategies in order to face the Drugs in the Crack, 
under the public health, linked to the single SUS health system. 
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I- INTRODUÇÃO 

O presente trabalho objetiva demostrar o posicionamento no Estado Brasileiro 

acerca da temática de drogas no pais, referendando a posição do ministério da saúde em 

relação ao enfrentamento da questão que tem se tornado problema de saúde pública. 

Mostraremos inicialmente um resgate sócio histórico acerca das reformas, sanitária e 

psiquiatra no Brasil na década de 70 e enfatizando a contribuição da constituição de 1988, 

na qual passa a  responsabilizar  o Estado, tornando a saúde , um  dever do Estado   é um  

direito de todos. Provendo saúde pública para a sociedade. Resultado da reforma psiquiatra 

foi a lei 10.216, que redireciona os serviços de saúde mental , tornando aos portadores de 

transtornos mentais, sujeitos de direitos incluindo também  as pessoas decorrentes uso de 

álcool, crack e outras drogas, público este que até então não era assistido por nenhuma 

politica de saúde . 

Destacaremos  a  posição do Ministério da saúde no âmbito da  implantação de 

politicas publicas para com os  usuário de drogas, politicas estas que propõe buscar 

eficiência  e  qualidade inseridas no âmbito do SUS- Sistema único de Saúde . Traremos 

como foco  os programas , redes de atenção  e como sua implementação beneficiou ao 

público . Daremos destaque a uma política que foi o estopim para o atendimento, tratamento 

e reabalitação do usuários de drogas a –politica de atenção integral aos usuários de álcool e 

drogas- visto que esta politica foi no divisor de aguas no atendimento para com  as pessoas 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 

Salientamos que o presente trabalho é fruto dos nossos debates e 

questionamentos ocorridos durante a pesquisa exploratória para elaborar o trabalho de 

conclusão de curso- TCC, recorremos a pesquisa bibliográfica e documental , na qual nos 

possibilitou uma aproximação com autores estudiosos do tema.   Deste modo, explicitamos 

que se trata de um debate em construção  o qual pretendemos continuar aprofundando . 

Portanto, a temática não se esgota aqui, ainda tem muito mais considerações a serem 

levantadas, analisadas e compartilhadas. 

 

II-  Contextualização da Saúde Mental  no período das Reformas  

Para compreender a atual política de saúde mental no que se refere as drogas, 

buscamos realizar um breve resgate sócio - histórico sobre a conjuntura brasileira nos anos 

70 e trazer levantamentos , dos motivos e as circunstâncias que originaram a vigente 

politica. 

 A atual politica de saúde mental brasileira resultou de grandes mobilizações na 

sociedade, dentre elas podemos destacar a significativa participação de familiares, usuários 

e trabalhadores da área  de saúde mental. A  década de 70 no Brasil é caracterizada por 



 

 

                  

reformas importantes no âmbito da saúde e também na saúde mental, estando elas em 

concomitância, Reforma sanitária e Reforma Psiquiátrica, caracterizando-se por 

significativos redimensionamentos nas práticas de saúde e saúde mental.  

A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/02, busca consolidar 

um modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. Isto é, que garante a 

livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços, comunidade e cidade.  

Este modelo conta com uma rede de serviços e equipamentos variados tais como os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os 

Centros de Convivência e Cultura e os leitos de atenção integral (em Hospitais Gerais, nos 

CAPS III). O Programa de Volta para Casa que oferece bolsas para egressos de longas 

internações em hospitais psiquiátricos, também faz parte desta política. Na atenção integral 

em álcool e drogas, além de todos os recursos da rede, conta-se ainda com leitos de 

retaguarda e a Escola de Redutores de Danos. (PORTAL SÁUDE). 

O Governo brasileiro por meio da politica de saúde mental teve por objetivo 

reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos, qualificar, expandir e fortalecer a rede 

extra-hospitalar – Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais 

Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG) – incluir as 

ações da saúde mental na atenção básica, implementar uma política de atenção integral a 

usuários de álcool e outras drogas, implantar o programa “De Volta Para Casa”, manter um 

programa permanente de formação de recursos humanos para reforma psiquiátrica, 

promover direitos de usuários e familiares incentivando a participação no cuidado, garantir 

tratamento digno e de qualidade ao louco infrator (superando o modelo de assistência 

centrado no Manicômio Judiciário) e avaliar continuamente todos os hospitais psiquiátricos 

por meio do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares – PNASH/ 

Psiquiatria. 

Os intensos movimentos sociais que marcaram essa época demonstravam a 

insatisfação popular do povo brasileiro contra o Estado em um dos períodos mais 

repressivos da ditadura militar: os anos 70. Nos centros urbanos cresciam as mobilizações e 

ações coletivas, as inúmeras organizações que lutavam pela redemocratização, assim como 

a expressão  dos sindicatos que tinham um discurso antipolítico e antipartido, vendo no 

Estado um inimigo. Nos anos 80 com o acirramento da crise econômica, as demandas 

estavam em torno da questão do desemprego, da habitação, a população exigia melhores 

condições de vida ao Estado, inclusive na saúde. ( DUARTE, 2001).  

A partir da constituição federal de 88 , o direito à saúde passa a ser dever do 

Estado e direito de todo cidadão. O SUS é o grande marco da história da Saúde brasileira, 

impulsionado-se a partir do movimento de Reforma Sanitária . Esse Sistema é 



 

 

                  

implementado  após Constituição Federal de 1988 e se resume em um sistema 

descentralizado, disponível para todos, definido como uma política social pública, popular e 

democrática, garantindo 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 igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. (BRASIL, 1988 .) Dessa forma, o SUS reafirma o artigo 196 da Constituição 

Federal de 1990, onde a saúde passa a ser direito de todos e dever do Estado, garantindo a 

saúde pública de forma universal, gratuita, igualitária e com a participação popular. 

 A Reforma Psiquiátrica buscava combater as antigas e tradicionais  formas de 

intervenções psiquiátricas, se inspirou na experiência Italiana de desinstitucionalização em 

psiquiatria e sua crítica aos manicômios, se propondo a seguir com  propostas e ações para 

uma reorientação dos serviços de saúde mental.  (BRASIL,2005) 

A Reforma Psiquiátrica brasileira no âmbito da área da saúde mental  implicou 

em significativas mudanças, especificamente nas práticas interventivas psiquiátricas 

implantadas pelo modelo psiquiátrico tradicional centrado nos hospitais manicomiais e 

asilos. Suas intervenções eram realizadas basicamente sobre formas violentas. Outro ponto 

importante que contribuiu para ascensão da Reforma Psiquiátrica Brasileira tendo  destaque 

na Reforma Sanitária também  é a participação dos movimentos sociais.  

 O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) se reúnem para 

realizar seu primeiro movimento em favor de uma nova forma de tratamento para as 

pessoas com  transtornos mentais, por meio de uma manifestação popular, nomeado por 

luta antimanicomial sendo o movimento que passa a protagonizar e a construir a partir deste 

período a denúncia da violência dos manicômios, da mercantilização da loucura e a 

construir coletivamente uma crítica à assistência às pessoas com transtornos mentais 

baseado no asilamento em hospitais psiquiátricos. (AMARANTE,1994). Este movimento foi 

complementado por familiares e usuários e profissionais da área que lutavam pelos direitos 

e propunham um  redimensionamento das práticas e cuidados oferecidos às pessoas com 

sofrimento psíquico . (BRASIL,2005).  

Segundo Vasconcelos (1997) as propostas e objetivos do movimento dos 

trabalhadores de saúde mental eram relacionados à melhoria da rede ambulatorial e de 

saúde mental, tais como: extinção dos leitos em hospitais psiquiátricos, regionalização do 

atendimento e nas ações em saúde mental, controle das internações na rede dos hospitais e 

nos serviços privados e públicos e expansão de rede ambulatorial em saúde com equipes 

multiprofissionais de saúde mental. (BRASIL,2005). Os movimentos sociais passaram a 

denunciar as injustiças e violências praticadas em manicômios e asilos, se  mantinham 



 

 

                  

contrários a mercantilização da loucura, lutavam contra uma hegemonia de uma rede 

privada de assistência. 

      Em 2001, a realidade da Saúde Mental Brasileira é marcada por conquistas 

jamais antes vistas. Com a aprovação da Lei de nº 10.216 ou Lei da Reforma Psiquiátrica, 

como ficou conhecida, assinada pelo então deputado Paulo Delgado (PT- MG) e sancionada 

pelo então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, criou uma série de direitos 

voltados para as pessoas portadoras de transtornos mentais, abrangendo também as 

pessoas com transtornos psíquicos decorrentes do uso de álcool e drogas. Essa lei dispõe 

sobre a proteção  e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona 

o modelo assistencial em saúde mental, propondo a extinção progressiva dos manicômios 

no país (BRASIL, 2001) 

      Essa Lei, marcou significativamente a conquista das lutas do Movimento de 

Reforma Psiquiátrica, porém não foi algo conquistado repentinamente. Sua trajetória foi 

marcada por embates democráticos no processo da Reforma Psiquiátrica e também no 

campo legal. À princípio, o projeto de lei de nº: 3.567/ 1989  passou por um longo processo 

de tramitação no Senado Federal e na Câmara, para depois de uma década ser aprovada e 

sancionada. (MOURA, 2014) 

       A Lei 10.216  garante ás pessoas o direito a um tratamento que respeite a 

sua cidadania e por isso, deve ser realizado preferencialmente nos serviços comunitários 

sem que haja a exclusão do convívio em sociedade. O texto dessa lei destaca os direitos 

fundamentais dessas pessoas em:  

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 
necessidades; 
 
II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua 
saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 
comunidade; 
 
III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 
 
IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 
 
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a 
necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; 
 
VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 
 
VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu 
tratamento; 
 
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; 
 
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.  

 

A Lei 10.216 impulsionou o ritmo da Reforma Psiquiátrica Brasileira.A partir da 

promulgação da referida Lei e da III Conferência Nacional de Saúde, novas portarias e 



 

 

                  

decretos foram elaborados para que houvesse o redirecionamento dos serviços de 

tratamento tradicionais por serviços substitutivos de Saúde Mental. Foi quando em 2002 foi   

estabelecido a criação dos CAPS, (Centro de Atenção Psicossocial) do Programa de Volta 

pra casa em 2003 e dos centros de convivência e Cultura, da Portaria de nº 396 na rede de 

atenção em Saúde Mental. (MOURA, 2014). De acordo com o Brasil(2005): 

       “O Primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil foi inaugurado em 
março de 1986, na cidade de são Paulo: Centro de atenção psicossocial Professor 
Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido como CPAS da Rua Itapeva. A criação desse 
CAPS e de tantos outros,com outros nomes e lugares, fez parte de um intenso 
movimento social, incialmente de trabalhadores de sáude mental, que buscavam a 
melhoria da assistência no Brasil e denunciavam a situação precária  dos hospitais 
psquiatricos ,que ainda eram o único recurso destinado aos usuários portadores de 
transtornos mentais”. 

 

O artigo 3º da referida Lei afirma ser de responsabilidade do Estado: “o 

desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de 

saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da 

família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as 

instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos 

mentais.”  

 Outro ponto também é relacionado aos portadores de transtornos mentais e se 

refere às internações que só serão indicadas quando os recursos extra-hospitalares se 

mostrarem ineficientes, ou seja, a internação psiquiátrica nunca deve ser a primeira opção 

no tratamentos dessas pessoas e só deverá ser marcada por um médico devidamente 

registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM. No artigo 6º da referida Lei são 

considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do 

usuário (onde ele tem o direito de pedir a qualquer momento a sua suspensão); 

 

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do 

usuário e a pedido de terceiro (nesse caso, a internação deve ser comunicada ao 

Ministério Público Estadual. A família tem o direito de pedir a suspensão da 

internação a qualquer momento);  

 

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.  

 

   Após a Legislação da Saúde Mental ser aprovada, os serviços passaram a 

sofrer modificações, outras portarias e decretos foram criados para redirecionar os novos 

modelos de atenção psicossocial no Brasil. Como a Portaria nº: 336/GM de 2002 que 

regulamentou os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no território brasileiro, além de 

programas, como o “de volta pra casa” e a criação de instituições de caráter substitutivos 

para atender às pessoas com problemas mentais relacionados ou não ao uso de álcool e 



 

 

                  

drogas, neste último caso, a recente criação da Portaria de nº 131 de 2012 no âmbito do 

SUS  institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), e também inclusão das comunidades 

terapêuticas como um novo dispositivo para tratamento das pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de  álcool, crack e outras drogas. 

Feito este resgate sócio- histórico a cerca da Saúde Mental, demostrando  suas 

conquistas e lutas na garantia por direitos das pessoas portadores de transtorno mentais  e 

das pessoas com problemas psíquicos relacionados ao uso de álcool e drogas , 

analisaremos de que forma o Estado  desenvolve  suas estratégias para que a politica de 

saúde mental possa ser efetivada , via politicas, programas e redes de atenção. 

 

III- Estratégias do  Estado Brasileiro frente as  Drogas 

            

A Política  De Atenção Integral Aos Usuários  De Álcool E Drogas se caracteriza 

com uma das estratégias politicas na busca pelo enfrentamento aos drogas, visto que elas 

tomaram uma proporção vista como um problema de saúde pública.  Esta política foi  

resultante de grandes modificações na saúde mental no Brasil, a Politica de atenção integral 

aos usuários de álcool e outras drogas é implementada pelo ministério da saúde contendo 

seus princípios intrínsecos ao do sistema único de saúde- SUS. Implementada em 2002 

após a  Lei 10.216 como já vimos instituída em 2001, Lei esta que impulsionou um novo 

ritmo para o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil, pois foi a partir dela que a Política 

Nacional de Saúde Mental alinhada com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica e com os 

princípios do SUS, passou a ganhar a visibilidade e maior sustentação. Antes dessa Lei, as 

pessoas com problemas mentais usuárias ou não de álcool e drogas, não possuíam direitos 

específicos. Com a sua aprovação, essas pessoas passaram a ser respeitadas e protegidas 

pelo Estado Brasileiro e a ter a sua cidadania preservada.  

Com a percepção de que os problemas mentais causados pelo uso excessivo e 

contínuo de drogas tornava-se um problema de saúde pública, foi necessário que o Estado 

Brasileiro juntamente com setores e grupos preocupados com o aumento do problema, 

formulassem estratégias capazes de minimizar esses problemas. Foi então, que no ano de 

2003 no Governo do presidente Lula, que “ o Ministério da Saúde assume de modo integral 

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

como um problema de saúde pública.”  (BRASIL, 2003, p. 9) 

 A partir dessa conquista Legal, os usuários de álcool e drogas passaram 

também a ser incluídos nos programas de Saúde Mental, desde então, novas ações e 

políticas passaram a ser formuladas pelo Ministério da Saúde e setores da Sociedade Civil 

para  apreender esse fenômeno tão contemporâneo na Sociedade Brasileira: os problemas 



 

 

                  

psiquícos relacionados ao uso abusivo de álcool e substâncias psicoativas. A criação da 

Política Integral de Atenção aos usuários de álcool e outras drogas é considerada um marco 

histórico na trajetória da Saúde Mental Brasileira por ser a primeira política de saúde voltada 

para a atenção aos usuários de drogas lícitas ou ilícitas. (BRASIL, 2003, p. 7) 

A Política Integral de Atenção aos usuários de drogas,  propõe a dismistificação 

de que os usuários de álcool e drogas devem ser tratados sob uma ótica 

predominantemente psiquiátrica ou médica, se opondo ao modelo de exclusão/separação 

dessas pessoas com o convívio social, de caráter total e fechado. Pois na nossa Sociedade, 

a questão de cultura cria uma percepção distorcida na sociedade do que são os problemas 

mentais advindos do uso de drogas e de que as abordagens e propostas para o tratamento 

são ineficazes, rompendo com a ideia de que a única saída para a “cura” desses problemas 

se resumem apenas à abstinência. (idem, ibidem) 

         Segundo essa Política, o texto da Lei 10.216 2001,o marco legal da 

Reforma Psiquiátrica, ratificou as diretrizes básicas do que constituem o SUS, garantindo a 

esses usuários o acesso igualitário e integral dos serviços de saúde do Sistema Único de 

Saúde. As diretrizes dessa Política estão em consonância com a Política de Saúde Mental 

vigente em nosso país, respaldada pela dei 10. 216 de 2001 e com os pressupostos da 

Organização Mundial da Saúde ( OMS).      

        Com a responsabilidade de normalizar a atenção aos usuários de álcool e 

drogas e de acordo com os pressupostos da III Conferência Nacional de Saúde Mental 

ocorrida em 2001 em Brasília, o Ministério da Saúde publicou portarias específicas para a 

estruturação da rede de atenção aos usuários de drogas, como a portaria de nº 336/GM que 

instituiu os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), incluindo os CAPS voltados para 

atender à esses usuários, os chamados CAPS ad (álcool e drogas) ou CAPS III (ou CAPS 

AD 24 horas). (BRASIL, 2003) 

              Com o reconhecimento da resolubilidade do tratamento  dos CAPS ad, 

ficou comprovado que este poderia abrigar projetos terapêuticos e práticas específicas de 

cuidados para a atenção com os usuários agregado à uma perspectiva de uma assistência 

centrada numa atenção comunitária, com dispositivos comunitários, trabalhando a 

reabilitação e reinserção social destes usuários em seu meio cultural sempre articulados à 

Rede Assistencial em Saúde Mental e aos princípios da Reforma Psiquiátrica. (idem) 

 É importante destacar que os modelos de atenção para o tratamento e o 

acompanhamento do quadro do transtorno dos usuários com problemas mentais 

decorrentes do uso de drogas, não se limitam apenas aos CAPS AD. No Brasil, atualmente 

outros dispositivos também são utilizados no tratamento de pessoas que desenvolvem 

problemas psíquicos causados por drogas.  Tendo em mente que os problemas 



 

 

                  

relacionados às drogas não se limitam apenas em problemas de saúde pública, mas 

também de segurança pública,o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas/SENAD além de outros órgãos da Sociedade Civil passaram  a intervir nas 

formas de enfrentamento dos problemas relacionados ao uso de drogas, criando novas 

estratégias de tratamento e de reinserção social, formulando Programas e estratégias de 

atenção para os dependentes químico. (BRASIL, 2003) . 

  A rede de atenção psicossocial –RAPS, citada a cima , também se encaixa nas 

estratégias do Estado para enfrentar o problema de saúde pública visto nas drogas , nela 

encontramos serviços de atendimento especifico para as pessoas com problemas psíquicos 

devido ao uso e abuso de álcool e outras drogas .Ela  foi implementada a partir da portaria 

nº 3.088 em dezembro 2011 após um decreto presidenciável de nº 7.508 no governo Dilma 

Rousseff , que dispõe  sobre a organização do SUS, o planejamento  da saúde , a 

assistência á saúde e a articulação interfederativa.  A RAPS –Rede de atenção psicossocial 

passa a integrar-se ao conjunto das redes de saúde inserida no Sistema único de saúde 

(SUS) de forma que se apropria da saúde mental e da garantia dos direitos dos cidadãos 

com transtornos mentais como também transtornos advindos do uso de crack, álcool e de 

outras drogas. 

O movimento da luta antimanicomial que se encontrava atrelado a reforma 

sanitária brasileira , já propunha uma rede de atenção a saúde mental que substituísse o 

velho modelo de atenção psiquiátrico , baseado nos manicômios e asilos . A proposta da 

luta era a  garantia dos direitos das pessoas com transtornos mentais e que as formas de 

tratamento ao usuário se distanciassem de internações psiquiátricas, essa proposta de rede 

, foi desenvolvida é passa a ser visualizada na Rede de Atenção Psicossocial –RAPS. 

A  Rede de atenção psiquicossocial- RAPS, tem por objetivos a ampliar o acesso 

à atenção psicossocial da população , promover a veiculação das pessoas com transtornos 

mentais incluindo aquelas decorrentes ao uso de crack, álcool e outras drogas e seus 

familiares nos pontos de atenção postos pela rede , garantir que os pontos de atenção das 

redes de saúde no território se articulem e interegam entre si e qualificar o cuidado ao 

usuário por meio de acolhimento , acompanhamento contínuo e a atenção as urgências. 

(BRASIL,2011).  

Bem como a rede também expõe alguns objetivos específicos relacionados ao 

cuidado em saúde á grupos vulneráveis ( crianças, adolescentes, jovens, pessoas em 

situação de rua e populações indígenas ), a prevenção do consumo e dependência do crack 

, álcool e outras drogas, a redução de danos causados pelo consumo de crack, álcool de 

outras drogas, a reabilitação e a reinserção social das pessoas com transtornos mentais 

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



 

 

                  

sociedade por meio ao acesso ao trabalho , geração de renda, moradia solidária. 

(BRASIL,2011). 

Como vimos anteriormente a  politica de atenção integral aos usuários de álcool 

e outras drogas  e a Rede de Atenção psicossocial são  estratégias governamentais do  

Estado  representado pelo ministério da saúde  enfrentar  a questão das Drogas,  contudo o  

Programa Crack, é possível vencer  também representa uma estratégia Estatal para 

enfrentar este problema, porém ganhando um destaque maior o Crack, que até então não 

era   

Apesar de grandes avanços no enfretamento ás drogas no campo da saúde 

mental, representado fortemente pelos serviços ofertados pela Rede de atenção 

psicossocial em destaque os CAPSad(s) tendo como  objetivos a reabilitação e reiserção 

social  dos usuários de crack, álcool e outras drogas ainda não foram suficientes no 

enfrentamento das drogas refenciando-se a questão de saúde pública. Desta forma as 

autoridades brasileiras em especial o ministério da saúde , atualmente vem buscando novas 

alternativas além das politicas e legislações já existentes, lembrando que estas foram 

conquistadas por meio de lutas e reivindicações dos movimentos sociais, representados por 

trabalhadores, usuários e familiares. Esta busca  das autoridades brasileiras por novas 

alternativas  de enfrentar as drogas , pretendem alcançar resultados imediatos na 

possibilidade de limpar as ruas , que atualmente se encontra tomadas por usuários de 

drogas.  

O programa “Crack é possível vencer” expressa de forma clara essas 

alternativas governamentais de nível nacional. O programa foi lançado em 2011, pela 

necessidade de responder as consequências do uso de crack , álcool e outras drogas na 

sociedade brasileira, com ações conjuntas do Ministério da Justiça, da Saúde e do 

Desenvolvimento Social e Combate á Fome (MDS) para o “enfrentamento” ao crack e outras 

drogas, foi instituído pela Presidência da República juntamente com o Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e outras drogas suas ações são descentralizadas entre a União, os 

estados, o Distrito Federal e os municípios com a participação da Sociedade Civil  e 

Controle Social. Tendo por  finalidades prevenir o uso de drogas expresso no eixo 

prevenção e promover a atenção integral ao usuário de crack, através do aumento da oferta 

de serviços de tratamento compondo o eixo cuidado bem como enfrentar o tráfico de drogas 

e as organizações criminosas ,   combatendo o comercio de drogas ilícitas expresso no eixo 

autoridade. (BRASIL,2011).  

O programa tem  um elevado  custo para os cofres públicos  com um  

investimento de R$ 4 bilhões de reais até o vigente ano de 2014,  sendo assim  alvo de 

críticas de profissionais e estudiosos da saúde mental pois o mesmo investimento também é 



 

 

                  

direcionado para o reconhecimento e financiamento das comunidades terapêuticas –CTs 

como se estivesse compondo o  dispositivo da rede de atenção psicossocial especificando a  

atenção as pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas.(FERREIRA,2013,p.59).  

As CTs-Comunidades terapêuticas são instituições que utilizam basicamente da 

internação compulsória expressando  violação dos direitos humanos do usuário como 

também sua autonomia não é levada em consideração. As CTs também impõe abstinência 

total como forma de tratamento ao usuário de drogas . Estes pontos expressa o motivo pelo 

qual o programa “Crack é ao tratamento de usuários de drogas vigente no país. 

 

IV- Conclusão 

 

Portando vimos que a lei 10.216, foi o grande marco fundamental na saúde 

mental e para as pessoas  com transtornos psíquicos decorrentes do uso de álcool e drogas  

porque foi a partir dela que este público passa a ter acesso a politica públicas, programas e 

serviços e que até então eles  não tinha nenhum direito especifico. Mas com a aprovação da 

lei essas pessoas passaram a ser respeitadas e protegidas pelo Estado Brasileiro.  Seu 

tratamento anterior eram em manicômios juntos com outras pessoas que possuía 

transtornos mentais , mas a  lei propõe   extinguir de forma progressiva os manicômios .  

Porém não podemos deixar de frisar o  grande impulso para que esta lei  

tomasse forma e fosse implementada foi os movimentos sociais, que buscou reivindicar 

junto  ao Estado melhores  condições de saúde para os pacientes e um redimensionamento 

das práticas e cuidados oferecido as pessoas com transtornos psíquicos  e as pessoas com 

sofrimento psíquico devido ao uso de drogas.  Deste movimento  participavam , familiares, 

trabalhadores da saúde e usuários,  movimento este conhecido como luta antimanicomial. 

Com a nova legislação aprovada, os serviços manicomiais e asilares foram substituídos por 

novos serviços de saúde mental, portarias, decretos , programas e novas politicas forma 

implementadas atendendo ao público de usuários da saúde mental que anteriormente 

tinham apenas os asilos e manicômios para tratarem suas doenças e o uso e abuso de 

Drogas. 

Vimos que  o Estado , representado  pelo ministério da saúde tem se 

posicionado por meio de politicas , programas para solucionar os problemas oriundos das 

drogas, como vimos acima a Politica de atenção integral ao usuários de álcool e drogas , 

que mostra um preocupação na inclusão dos usuários de álcool e drogas nos programas de 

saúde mental , sendo esta a primeira política de saúde especifica ao atendimento de 

usuários de drogas lícitas e ilícitas. A rede de atenção psicossocial também significa um 



 

 

                  

grande avanço pois seus componentes tendem a se articular entre si, levando ao usuários 

ao atendimentos de diversos serviços de saúde e saúde mental em busca de sua 

reabilitação e reinserção social. Vimos também o programa Crack é possível vencer, neste 

programa o Estado se posiciona de forma especifica a uma determinada droga , o Crack 

,tendo por finalidade a prevenção, promoção de uma atenção integral e o enfrentamento do 

tráfico de drogas. 
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