
 

 

                   

ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS: um 

debate sobre a realidade de Iguatu (CE) 

 

André de Menezes Gonçalves1 
Andressa de Oliveira Gregório2 

Wanessa Maria Costa Cava Brandão3 
Sandy Andreza de Lavor Araújo4 

Rai Vieira Soares5 
 
 

RESUMO  
 
O presente trabalho resulta de uma análise realizada sobre o 
atendimento aos usuários de crack e outras drogas no âmbito da 
política de Assistência Social no município de Iguatu (CE). O 
objetivo é compreender a estruturação da rede de serviços 
socioassistenciais disponíveis no atendimento a esse público e as 
diretrizes que orientam as ações a ele destinadas. Analisa, ainda, 
como a Assistência Social, numa perspectiva intersetorial, dialoga 
com outras políticas públicas locais para acompanhamento dos 
usuários e suas famílias nos territórios de atuação dos Centros de 
Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS). 

 
Palavras-chave: Assistência Social. Crack. Drogas. 
Intersetorialidade. 
 
ABSTRACT 
 
This paper results of an analysis conducted on the care for crack 
and other drugs under the Social Assistance Policy in the City of 
Iguatu (CE). The goal is to understand the structure of the network 
of social assistance services in meeting this public and the 
guidelines that guide the actions it intended. It also analyzes how 
the Social Assistance, an intersectoral perspective, dialogues with 
other local public policies for monitoring of users and their families 
in the territories of performance of the Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) and Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS). 
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1. INTRODUÇÃO 

Para compreendermos como se dá o atendimento aos usuários de crack e outras 

drogas, e suas famílias, no munícipio de Iguatu (CE) faz-se necessário traçar uma breve análise 

de como se configura a política de Assistência Social na cidade, envolvendo a questão dos 

equipamentos existentes, das ações socioassistenciais ofertadas, dos recursos humanos e das 

articulações intersetoriais entre as demais políticas sociais, percebendo as suas 

particularidades. 

Por entendemos que as necessidades dos usuários de drogas não se restringem 

apenas ao âmbito da política de Saúde, é que se coloca a importância de compreender as 

potencialidades das demais políticas, enfatizando aqui a política de Assistência Social no 

atendimento das demandas de tais usuários e inclusão dos mesmos na rede de proteção social. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar quais as estratégias de prevenção e 

enfrentamento ao uso abusivo de crack e outras drogas no âmbito da Assistência Social
6
. Os 

locais de realização da pesquisa ocorreram nos equipamentos de Proteção Social Básica (PSB) 

e Proteção Social Especial (PSE) disponibilizados pelo município sendo, respectivamente, os 

06 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS) e a Unidade de Abrigo Domiciliar. 

 

2. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM IGUATU (CE) 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) instituiu uma rede de proteção 

social, disponibilizando equipamentos e serviços socioassistenciais. Dentre eles estão Centros 

de Referência de Assistência Social (CRAS), formados por equipes de referência responsáveis 

pela oferta de serviços às famílias em situação de vulnerabilidade e risco sociais presentes em 

seus territórios de abrangência, bem como atua na prevenção dessas. Entendemos também 

que as situações de vulnerabilidade podem potencializar fatores de risco ao uso abusivo de 

drogas, mas não de forma determinante, mas por estar mais exposta às situações de risco. 

Os CRAS são importantes equipamentos que podem se utilizados para atividades 

sobre drogas, por sua localização nos territórios e por sua dimensão preventiva, na mobilização 
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 Os primeiros achados compõem resultados de um projeto de pesquisa financiado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), Chamada MCTI-CNPq/MDS-SAGI Nº 24/2013 – Desenvolvimento Social. A 
pesquisa, realizada pelo Curso de Serviço Social do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
do Ceará (campus Iguatu), encontra-se em fase conclusiva, denominada de “A Proteção 
Socioassistencial para Usuários de Crack e suas Famílias: Os Desafios da Intersetorialidade”. 



 

 

                   

comunitária, na execução de campanhas socioeducativas, na promoção de debates e palestras. 

Da mesma forma, quando da complexificação das situações, os Centros de Referência 

Especializados da Assistência Social (CREAS) podem realizar trabalho continuado para 

prevenção e intervenção sobre a situação, caracterizada especialmente pela violação de 

direitos
7
. 

O CRAS, segundo a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), pertence 

à Proteção Social Básica (PSB), definida como um conjunto de ações socioassistenciais que 

objetivam a prevenção das situações de vulnerabilidade e risco sociais de um conjunto de 

famílias residentes em determinado território com características marcadas pela pobreza, 

miséria e desigualdade. Esse trabalho baseia-se no desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições desses usuários, e busca fortalecer os vínculos familiares e comunitários. 

A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou 
nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos 
– relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou 
por deficiências, dentre outras) (BRASIL, 2004, p. 33). 
 

As ações de PSB devem se articular com as demais políticas públicas locais, de 

forma a garantir o acesso a direitos socioassistenciais das famílias atendidas e/ou 

acompanhadas. A materialidade desses objetivos no âmbito da Básica dar-se-á pela 

implementação de programas, projetos e serviços locais de acolhimento, convivência e 

socialização de famílias e de indivíduos, sendo seu principal equipamento denominado de 

CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) que executa serviços socioassistenciais 

básicos, organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais locais da Política de 

Assistência Social, por meio da oferta do Serviço de Atendimento e Proteção Integral às 

Famílias (PAIF). 

A implantação de um CRAS, e a oferta de seus diversos serviços, deve ser 

planejada a partir das demandas sociais apresentadas no território de sua atuação: perfil 

socioeconômico das famílias; suas necessidades e potencialidades sociais; parceiros; e, 
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 O CRAS é uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social, 

que executa serviços de Proteção Social Básica, organiza e coordena a rede de serviços 
socioassistenciais locais da política de Assistência Social. Atua com famílias e indivíduos em seu 
contexto comunitário, visando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário. Já o Centro de 
Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), também público estatal, oferta serviços da 
Proteção Especial, especializados e continuados, a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou 
violação de direitos. Assume o papel de coordenar e fortalecer a articulação dos serviços com a rede de 
assistência social e as demais políticas públicas (BRASIL, 1993). 



 

 

                   

principalmente, pelo mapeamento das situações de risco e de vulnerabilidade social. 

[O CRAS] é referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais 
de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no seu território de 
abrangência. Estes serviços, de caráter preventivo, protetivo e proativo, podem ser 
ofertados diretamente no CRAS, desde que disponha de espaço físico e equipe 
compatível. Quando desenvolvidos no território do CRAS, por outra unidade pública ou 
entidade de assistência social privada sem fins lucrativos, devem ser obrigatoriamente a 
ele referenciados (MDS, 2009, p. 09 – os grifos são nossos). 
 

Compreende a principal unidade da rede socioassistencial de Proteção Social 

Básica na oferta de trabalho social com famílias no âmbito de seu território. A equipe de 

referência do CRAS deve conhecer o território, a organização e articulação das unidades da 

rede socioassistencial a ele referenciadas e o gerenciamento do acolhimento, inserção, do 

encaminhamento e acompanhamento dos usuários no SUAS, especialmente pela 

implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)8. A 

territorialização é a centralidade do território como fator determinante para a compreensão e 

identificação das situações de vulnerabilidade e risco sociais, bem como para seu 

enfrentamento no âmbito da Política de Assistência Social. 

No que tange à Proteção Social Especial, em termos de média complexidade, o 

município possui 01 Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

implantado e cofinanciado com capacidade de atendimento pelo Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)9  de 50 pessoas. No campo da alta 

complexidade, o município conta com Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes, com capacidade de atendimento de até 10/mês. 

 

3. A QUESTÃO DAS DROGAS E A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

É comum, e equivocado, o trato do tema das drogas exclusivamente como 

problema. Pouco se tem avanço em compreendê-lo como um fenômeno sócio-histórico que 

envolve múltiplas dimensões. Algumas práticas dão trato à “questão das drogas” carregadas de 

mitos e preconceitos, impregnadas de estigmas e classificações morais que atingem 

especialmente a população pobre. A identificação dos usuários de crack e outras drogas como 

                                                           
8
 Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função 

protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e 
contribuir na melhoria de sua qualidade de vida (BRASIL, 2004). 

9
 O PAEFI compreende atenções e orientações direcionadas à promoção de direitos, à preservação e ao 

fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e o fortalecimento da função de proteção das 
famílias diante do conjunto de condições que causam fragilidades ou as submetem a situações de risco 
pessoal e social (BRASIL, 2004). 



 

 

                   

“problema” deve ser questionada, sendo necessário estabelecer outras compreensões para 

além da classificação dicotômica entre “doença” ou “marginalidade”, elemento fundamental na 

produção e reprodução das relações sociais historicamente construídas. 

Esta concepção por vez apresenta-se no programa Crack, é Possível Vencer
10

, 

criado em 2011 pelo Governo Federal. O mesmo tem como objetivo prevenir o uso e promover 

a atenção integral de usuários de crack e seus familiares, bem como atuar no enfrentamento ao 

tráfico de drogas. Busca intensificar a oferta de serviços de tratamento e atenção a esse público 

dentro de um conjunto de ações que envolvem diversas políticas públicas, com ênfase à Saúde 

e Assistência Social, na promoção de atividades de educação, informação e capacitação. No 

que se refere à Justiça prevê ampliação das ações repressivas para a redução no tráfico de 

drogas ilícitas, atuando no combate às organizações criminosas, reforçando, inclusive, a lógica 

proibicionista. 

É estruturado em três eixos principais, a saber: prevenção, cuidado e autoridade. No 

que se refere à prevenção há a criação de estratégias que visam à redução dos riscos de 

consumo de drogas, por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, fazendo 

espaços de discussão sobre uso de drogas entre os jovens, sobre seus riscos e consequências 

do abuso, informando sobre os serviços disponíveis de atendimento aos usuários, bem como, 

capacitando profissionais de diversas áreas e lideranças em geral. No tocante ao cuidado, este 

se relaciona às redes de atenção aos usuários e suas famílias nas políticas de Saúde e 

Assistência Social, incluindo, ainda, as entidades não governamentais, comunidades 

terapêuticas, filantrópicas e religiosas. No eixo de autoridade, objetiva a intensificação da polícia 

nas comunidades a nível nacional, atuando no combate ao tráfico de drogas e ao crime 

organizado. 

Reconhecendo alguns avanços do Crack, é Possível Vencer no sentido de ser uma 

das ações voltadas para a temática das drogas. Porém, é preciso sinalizar a existência das 

fragilidades desse programa no enfrentamento às drogas e no atendimento aos usuários e suas 

famílias. Quando se trata da prevenção, percebemos que ainda há uma perspectiva de análise 

de cunho moralista, de teor sentimentalista, emotivo, de culpabilização e criminalização dos 
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 O programa é uma das medidas da Lei nº 11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas (SISNAD), que tem como finalidade a prevenção do uso de drogas envolvendo as 
políticas de Saúde, Assistência Social e Segurança Pública, na perspectiva de promoção de ações de 
educação e garantia de direitos. 



 

 

                   

usuários / familiares. Isso se deve ao fato de que a política proibicionista
11

 seja a que orienta as 

ações voltadas à temática das drogas. 

Quanto à questão do “cuidado” estruturada no programa traz em si uma dimensão 

de tutela e infantilização dos usuários, tirando sua posição de sujeitos e sua autonomia. O 

atendimento e atenção aos usuários de crack e outras drogas são acionadas pelas políticas de 

Saúde e Assistência Social, pela via dos serviços estatais e entidades não governamentais, em 

sua maioria privadas e filantrópicas, além das chamadas comunidades terapêuticas. Com isso, 

vê-se o incentivo do Estado para o desenvolvimento e fortalecimento desse tipo de entidades, 

por meio de transferência de recursos públicos para o setor privado, em detrimento de um maior 

incentivo e investimento nas politicas sociais acima citadas. 

O eixo “autoridade” é o de maior prioridade do Estado na questão no “enfrentamento 

às drogas”, por meio da repressão e da violência, e da intensificação da polícia militar nas 

comunidades, principalmente aquelas das classes mais empobrecidas. Na maioria das vezes, 

esse braço repressor do Estado é legitimado socialmente porque se acredita que na “guerra às 

drogas” tudo pode e é permitido.  

Podemos destacar também das iniciativas de internação compulsória de usuários de 

drogas em algumas cidades do Brasil, que vão na contramão da autonomia dos sujeitos, numa 

clara perspectiva de higienização social das grandes cidades e com uma clara postura 

autoritária por parte do Estado. É importante destacar que quem mais sofre com essas 

inciativas repressoras são as classes mais pobres, jovens e negros; portanto, o Estado tem 

classe e defende interesses da classe a qual pertence. 

No que se refere ao atendimento desse público a Assistência Social, enquanto 

política pública garantida na Constituição Federal de 1988, é uma importante ferramenta no 

enfrentamento ao uso e abuso de crack e outras drogas, especialmente na promoção das 

atividades de prevenção e reinserção familiar e comunitária. 
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 Em nível nacional, a política de drogas tem se pautado pelo viés proibicionista, com na distinção entre 
as drogas lícitas e ilícitas, considerando um ideal de sociedade protegida o uso de drogas ilícitas e uso 
indevido de drogas lícitas. A ideia de um país completamente livre do uso de drogas é utópica e, 
portanto, há descompasso entre a realidade, a legislação e as políticas públicas para a população 
brasileira. As últimas décadas têm sido marcadas pelo aumento do índice de drogas ilícitas no Brasil, o 
que denota a inadequação de medidas exclusivamente repressivas e reforça a necessidade de uma 
política integrada, coerente e respaldada por dados científicos, considerando a diversidade e demandas 
específicas dos diversos sujeitos que fazem uso destas substâncias. As metas das ações podem ser o 
controle do consumo, a melhoria das condições sociais e de saúde, associadas a liberdade individual 
com contabilização de custos sociais (ALBUQUERQUE; GONÇALVES, 2014). 



 

 

                   

4. PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL LOCAL E A QUESTÃO DAS DROGAS 

Segundo a pesquisa realizada em Iguatu (CE) com gestores municipais técnicos 

dos CRAS e CREAS, profissionais da Saúde, por meio de entrevistas e participação em grupo 

focal, assim como levantamento de dados por meio de informações oficiais institucionais, ao 

indagarmos sobre o público que frequenta os CRAS locais, foram os mesmos delineados como 

foco de atendimento previstos na PNAS (2004): famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco social; famílias inscritas no Cadastro Único e/ou beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (o que marca uma forte presença de mulheres nas atividades 

socioassistenciais prestadas pelo equipamento), bem como diferentes gerações no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (crianças, adolescentes, jovens e pessoas idosas). 

Em relação ao CREAS, o seu público de atendimento é formado por famílias e 

indivíduos que estejam em situação de violação de direitos. O perfil é bem diversificado, 

constituído por pessoas idosas, criança e adolescentes, mulheres, população de lésbicas, gays, 

bissexuais e travestis, e pessoas com deficiência. Mesmo com a capacidade mensal para 50 

atendimentos, no mês de junho de 2014 houve 74 atendimentos pelo PAEFI; há inclusive uma 

demanda reprimida de 37 casos de violação de direitos. 

Uma questão importante de se discutir na política de Assistência Social é a 

necessidade de articulação com as outras políticas sociais no atendimento das demandas de 

seus usuários. Como, no entendimento da PNAS (2004), a questão das drogas e seu uso 

abusivo se enquadram como questões de risco e vulnerabilidade social, mostra-se como de 

grande importância o desenvolvimento de ações específicas voltadas para esse público nos 

equipamentos de PSB e PSE, quanto da necessidade da intersetorialidade entre as políticas 

para se ter um atendimento integral  a esses usuários. O próprio SUAS traz como um de seus 

princípios organizativos: 

Articulação intersetorial de competências e ações entre o SUAS e o Sistema Único de 
Saúde – SUS, por intermédio da rede de serviços complementares para desenvolver 
ações de acolhida, cuidados e proteções como parte da política de proteção às vítimas 
de danos, drogadição, violência familiar e sexual, deficiência, fragilidades pessoais e 
problemas de saúde mental, abandono em qualquer momento do ciclo de vida, 
associados a vulnerabilidades pessoais, familiares e por ausência temporal ou 
permanente de autonomia principalmente nas situações de drogadição e, em particular, 
os drogaditos nas ruas (BRASIL, 2004, p. 88). 
 

No entanto, a partir dos relatos dos profissionais dos equipamentos, ainda existem 

muitos desafios na garantia da intersetorialidade, que na maioria das vezes se expressa de 

forma pontual no município, não avançando muito na sua concretização. Essa breve 

caraterização da política de Assistência Social em Iguatu nos dá as bases para começarmos a 



 

 

                   

discutir, a partir dessa realidade, como se dá o atendimento aos usuários de crack e outras 

drogas que chegam a esta política. 

Pensando nos desafios postos ao trabalho conjunto a ser desenvolvido junto aos 

usuários de crack e seus familiares compreendemos ser importante a construção de uma rede 

institucional intersetorial. Dentro do contexto da atenção integral para os usuários de crack e 

outras drogas a intersetorialidade é uma diretriz fundamental
12

, 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, demandatários de todas as políticas 

públicas, especialmente a de Assistência Social. 

A intersetorialidade das políticas públicas passou a ser uma dimensão valorizada à 
medida que não se observava a eficiência, a efetividade e a eficácia esperadas na 
implementação das políticas setoriais, primordialmente no que se refere ao atendimento 
das demandas da população e aos recursos disponibilizados para a execução das 
mesmas. A incorporação da intersetorialidade nas políticas públicas trouxe a articulação 
de saberes técnicos, já que os especialistas em determinada área passaram a integrar 
agendas coletivas e compartilhar objetivos comuns. Nesta perspectiva, a 
intersetorialidade pode trazer ganhos para a população, para a organização logística das 
ações definidas, bem como para a organização das políticas públicas centradas em 
determinados territórios. Ao mesmo tempo, abrem-se novos problemas e desafios 
relacionados à superação da fragmentação e à articulação das políticas públicas, 
sobretudo se considerarmos a cultura clientelista e localista que ainda vigora na 
administração pública (NASCIMENTO, 1996, p. 96). 
 

O atendimento de pessoas que fazem uso abusivo de crack e outras drogas tem 

fomentado a necessidade de pesquisas e formação profissional específicas sobre essa 

temática. Por compreender as limitações do programa Crack, é Possível Vencer, busca-se aqui 

caracterizar de que forma os equipamentos da Assistência Social de Iguatu (CE) têm lidado 

com a temática do uso abusivo de crack e outras drogas. Com base nos dados coletados 

alguns elementos surgem como respostas a essas indagações. 

Face às demandas os serviços das Proteções Sociais Básica e Especial solicitamos 

aos operadores da política de Assistência Social local quais as atividades específicas 

desenvolvidas pelo equipamento / serviço para este público. No âmbito dos seis CRAS é 

possível exemplificar que em três não há atividades direcionadas aos usuários e/ou seus 

familiares em função da condição do uso abusivo de crack e outras drogas. Mas nos outros 
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 Inojosa (2001, p. 4) define a intersetorialidade como a articulação de saberes e experiências para o 
planejamento, a realização de avaliação de políticas, programas e projetos, cujo fim é alcançar resultados 
cooperativos em situações complexas. A intersetorialidade contribui para a criação e reconhecimento de 
saberes resultante da integração entre as áreas setoriais. Sposati (2006, p. 140) vê a intersetorialidade 
não só como um campo de aprendizagem dos agentes institucionais, mas também como caminho ou 
processo estruturador da construção de novas respostas, novas demandas para cada uma das políticas 
públicas (NASCIMENTO, 1996, p. 101). 



 

 

                   

acontecem visitas domiciliares, de perspectiva da busca ativa, atendimentos sociais, 

psicológicos e/ou psicossociais (mesmo que as normativas da Política de Assistência Social 

proíbam ações de caráter terapêutico no âmbito dos serviços socioassistenciais), oferta de 

ações socioeducativas pelos grupos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos, inserção do usuário e seus familiares no PAIF, concessão de benefícios eventuais, 

encaminhamentos diversos, acolhimento, estudos de caso, rodas de conversas etc. 

No âmbito do CREAS não existem atividades específicas para o público. Por outras 

demandas os mesmos são vinculados PAEFI em função de violações de direitos. Há o registro 

de, quando identificados, os mesmos são encaminhados à rede de saúde mental local, 

notadamente ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), bem como à 

Unidade de Abrigo Infanto-Juvenil (UAI). 

No que se refere à não existência de atividades específicas para o público usuário 

de crack e outras drogas, bem como seus familiares, no âmbito de alguns equipamentos 

socioassistenciais, foram citados alguns motivos: falta de recursos financeiros para garantir 

determinadas atividades; ausência de espaços físicos e infraestrutura adequada para atividades 

individuais e coletivas; inexistência de intersetorialidade entre as políticas públicas, 

especialmente entre Assistência Social, Educação e Saúde; não identificação dos usuários a 

partir dessas características nos serviços; e não há definição de ações no âmbito da gestão 

para esse público. Algumas atividades de baixo custo e que propiciam ampliação do debate 

sobre drogas são as oficinas propostas pelo MDS, espaços ricos para debates familiares, 

comunitários e profissionais. Mesmo assim parece-nos que o tema, os usuários e suas 

demandas são “invisíveis” para a política local de Assistência Social. 

As oficinas com famílias são espaços propícios para sua abordagem, na medida em que 
suscitam a reflexão sobre vulnerabilidades, riscos ou potencialidades e, portanto, 
contribuem para o alcance de aquisições, fortalecimento de laços comunitários, 
conhecimentos, acesso a direitos e prevenção de riscos. As oficinas podem abordar 
dentre outros pontos: formas de prevenção ao uso abuso e dependência de drogas; 
estratégias de enfrentamento ao uso, abuso e dependência; redes de apoio e 
informações sobre serviços disponíveis no território, além de alternativas de atividades 
de convívio específicas por faixas etárias, em especial crianças, adolescentes e jovens; 
oportunidades de lazer e trabalho (MDS, 2010, p. 11). 
 

Contudo, ainda que de iniciativa voluntária, são realizadas algumas articulações 

intersetoriais para atender a demanda do público com alguns parceiros: no âmbito da 

Assistência Social pela via da referência-contrarreferência CRAS e CREAS; encaminhamentos 

e articulações pontuais à rede de saúde mental (CAPS AD e UAI), às demais políticas públicas 

e ao sistema de garantia de direitos, especialmente aos Conselhos Tutelares e ao NAPE 

(Núcleo de Apoio Pedagógico Educacional); articulação com entidades da sociedade civil no 



 

 

                   

âmbito dos territórios (entidades socioassistenciais, organizações não governamentais e 

religiosas etc.). 

Sinalizam os serviços de Proteção Social Básica e Especial como os principais 

elementos dificultadores para ampliação e consolidação de parcerias a falta de capacitação do 

quadro de recursos humanos sobre a temática; ausência de diálogo entre os serviços de saúde 

e da rede socioassistencial, inclusive no âmbito dos territórios; número reduzido de profissionais 

e precariedade nas condições de trabalho; burocracia institucional; ausência de uma rede de 

apoio ao usuário, descrença dos usuários nos serviços disponibilizados aos mesmos etc. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em termos mais qualitativos, a partir da análise das entrevistas realizadas com 

gestores e profissionais da área da Assistência Social, notadamente os lotados nos serviços do 

CRAS e CREAS, podemos considerar alguns elementos quanto à perspectiva intersetorial na 

identificação, atendimento, acompanhamento e encaminhamento de usuários de crack e outras 

drogas, bem como seus familiares. 

O fenômeno do abuso e dependência de drogas manifesta-se nos equipamentos de 

proteção social através de um público com perfil diversificado. A maioria desse público procura 

os equipamentos sociais em função de „outras demandas‟ e necessidades no âmbito da 

Assistência Social e Saúde: acesso a benefícios, transferência de renda, orientações, 

medicalização, atendimentos clínicos etc. Não há, a partir dessa demanda específica, uma 

identificação dos serviços que levem em consideração a especificidade da temática do uso 

abusivo de drogas. As demandas sociais apresentadas aos CRAS e CREAS não se relacionam 

diretamente com o uso de drogas. A condição de “usuário de drogas” não se manifesta em 

princípio no atendimento destes sujeitos nos serviços socioassistenciais, mas pelas demandas 

relacionadas às situações mais gerais de risco e vulnerabilidade social. 

Prevalece, interna e externamente, a lógica do encaminhamento face à demanda do 

atendimento integral: de CRAS para CREAS, da Assistência Social para a Saúde, de Unidade 

Básica de Saúde para o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), de CAPS para CAPS AD, 

encaminhamentos sem acompanhamento e monitoramento dos resultados. 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. 

No âmbito da Assistência Social não há ações específicas (organizadas, planejadas, 



 

 

                   

implementadas e/ou avaliadas) voltadas à questão das drogas. Percebe-se, inclusive, que este 

público é “invisível” no que se refere às suas demandas, sobretudo, nas ações de 

acompanhamento familiar e especializado. Há ações pontuais: notadamente em palestras de 

prevenção e rodas de conversas, em sua maioria, com uma perspectiva moralizadora e 

disciplinadora dos comportamentos tidos como “desviantes” dos padrões normais. São 

incipientes as ações direcionadas a estratégia de redução de danos sociais e físicos ao uso 

problemático de drogas, o que pode explicar um possível distanciamento e/ou fragilidade na 

referência destes serviços como espaço de apoio e acolhimento às demandas dos usuários. 

Falta de diálogo entre a rede de proteção socioassistencial (CRAS e CREAS) no 

que se refere à identificação, mobilização, atendimento, acompanhamento e encaminhamento 

dos usuários de crack e outras drogas e seus familiares. Há uma focalização do trabalho junto 

ao usuário de crack e outras drogas e seus familiares no âmbito exclusivo do CAPS AD. 

Inexiste uma política de educação permanente quanto a qualificação dos profissionais da rede 

de proteção social. Há uma ampla falta de debate e conhecimento técnico-científico acerca do 

tema nas equipes de CRAS, CREAS, NASF e escolas. 

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

sobre crack, álcool e outras drogas como prever o Plano „Crack é Possível Vencer‟. É 

reproduzida uma cultura de preconceitos e estigmas quanto ao trato do usuário de crack: 

„coitado‟, „marginal‟, violência etc. 

Por fim, o estudo aponta um leque de fragilidades de fluxos institucionais mais 

claros e monitorados entre os serviços da rede de proteção social e desta com o Sistema de 

Garantia de Direitos. Os profissionais referem muitas dificuldades na relação tanto com o 

judiciário como com a promotoria e conselhos tutelares. 

A presente análise demonstra a realidade do atendimento aos usuários de crack e 

outras drogas no município de Iguatu (CE), de forma a constatar que embora haja uma rede de 

serviços e benefícios socioassistenciais no âmbito da política de Assistência Social, o acesso 

desse público ainda é precário do ponto de vista da estrutura de atendimento e dos serviços a 

ele destinados, principalmente no âmbito da Proteção Social Especial ofertada a partir do 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS). Constatamos ainda, a 

existência de fragilidades na articulação entre a política de Assistência Social e as demais 

políticas públicas, tendo a Saúde como a principal opção de encaminhamentos. 
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