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RESUMO 
 
O cenário brasileiro demostra um crescente aumento do uso de 
substâncias psicoativas ilícitas, evidenciando claramente que 
as estratégias no combate a esse fenômeno, não têm 
alcançado os efeitos esperados. Esse artigo tem como objetivo 
refletir acerca do exercício profissional do Assistente Social, no 
contexto da Política de Redução de Danos. Para tanto serão 
destacados alguns dos desafios a partir das demandas 
biopsicossociais enfrentadas por drogaditos, a intuito de 
compreender que maneira os profissionais operam com as 
Estratégias Redutoras de Danos (RD), no seu cotidiano de 
trabalho em uma análise teórico - metodológica. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Redução de Danos. 
Prática Profissional 
 
ABSTRACT 
 
The Brazilian situation demonstrates an increasing use of illegal 
drugs, clearly showing that strategies to combat this 
phenomenon, have not achieved the expected results. This 
article aims to reflect on the Professional Social Worker 
exercise in the context of Harm Reduction Policy. To do so will 
be highlighted some of the challenges from the biopsychosocial 
demands faced by drug addicts, the purpose of understanding 
how professionals operate with the Damage Reducing 
Strategies (RD) in their daily work in a theoretical analysis - 
methodological. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O interesse em discutir o tema surgiu através da participação na 5º edição no 

Curso de Capacitação para Conselheiros e Lideranças Comunitárias, realizada pela 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), do Ministério da Justiça, com apoio 

da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, como parte integrante do 

eixo "prevenção" do programa "Crack, é possível vencer", que prevê entre outras ações, a 

ampla capacitação de profissionais das áreas de atuação direta, com o objetivo de certificar 

a atuação na prevenção do uso de crack, álcool e outras drogas, com foco na defesa e 

promoção dos Direitos Humanos e na articulação e fortalecimento das redes locais, dentre 

os eixos abordados a Estratégia de Redução de Danos (RD).  

O principal desafio deste trabalho foi o de questionar o papel dos profissionais, 

possibilitando uma melhor compreensão da sua importância na sociedade e em fomentar a 

construção da identidade dos usuários de drogas e compreender a importância de que se 

haja um debate do fazer profissional do Assistente Social na intervenção dessa realidade 

concreta.  

A discursão sobre o uso de drogas no atual cenário brasileira ainda não é muito 

expressiva no âmbito das práticas do Serviço Social. A maioria das publicações que se 

rementem ao tema, sobretudo as políticas públicas voltadas ao enfrentamento do uso de 

drogas, ainda revela uma escassez de estudos. Abordar a atuação do Assistente Social nas 

políticas públicas sobre drogas requer questionar, o que se compreende por Estratégias de 

Redução de Danos.  

Essa temática precisa ser mais bem explorada no âmbito das Políticas Sociais e 

do Serviço Social, desta maneira o foco primordial, tem como intuito conhecer as Estratégias 

em Redução de Danos utilizada na prática dos profissionais atuantes, analisando as 

implicações da sua ação profissional na garantia de direitos.  

Fica explicito que as questões relacionadas ao uso de substâncias psicoativas 

ao longo da transformação da sociedade, vêm sofrendo alterações no que diz respeito ao 

tratamento dos usuários. Na lógica dessa política com proposição de intervir em melhorias 

sociais e de saúde, tendo o reconhecimento de cidadãos portadores de direitos que se 

apresenta antes mesmo da condição de usuário de drogas na sociedade. 

Desta forma metodologia foi constituída por uma pesquisa exploratória descritiva 

através de revisões bibliográficas, documentais e de literaturas específicas, possibilitando 

um suporte teórico na compreensão e complexidade do tema. 



 
 
 

                  
MARSIGLIA, (2007) afirma que as pesquisas de tipo exploratório têm trazido 

contribuições muito importantes para a compreensão de questões novas que estão sendo 

percebidas na realidade concreta, denominados de “temas emergentes”. 

Nesse sentido, a discussão da legislação normativa da política de drogas com 

destaque as Estratégias de redução de danos e o fazer profissional do assistente social 

tende a produzir um processo de construção democrática da sociedade.     

 

2. DROGAS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS): Droga é 

qualquer substância não produzida pelo organismo vivo que tenha a propriedade de atuar 

sobre um ou mais das suas funções, modificando e causando alterações em seu 

funcionamento, essa definição ainda inclui substâncias ditas lícitas e as ilícitas resultando 

assim em mudanças fisiológicas ou de comportamento.  

As drogas têm feito parte da história da humanidade e o seu uso esta sempre 

associada a aspectos religiosos, culturais, medicinais, como forma de buscar benefício ao 

corpo, à mente e ao espírito. Vários indicadores revelam que o consumo de drogas tem 

atingido dimensões preocupantes no decorrer dos séculos.  

Embora muitos estudos e intervenções nesse contexto causado por esse 

fenômeno tenham avançado, ainda apresentam-se múltiplos impedimentos, como a 

incompreensão social do problema, o interesse econômico na produção e venda de drogas, 

além da falta de recursos adequados para o seu tratamento. As políticas públicas 

relacionadas ao contexto das drogas, durante décadas privilegiou a repressão das 

substâncias ilícitas, no atual contexto sobre o avanço do uso das drogas na sociedade.  

Com isso a aprovação de leis, ao longo da década de 2000 refletiu um processo 

político de mobilização social. Em 2001 foi sancionada a Lei nº10. 216 que assegura os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais incluindo aqueles relacionados ao 

uso de substâncias psicoativas.  

Atualmente a Lei 11.343/06 conhecida como Lei de Drogas, que institui o 

Sistema Nacional de Política Sobre Drogas (SISNAD), tem como objetivo, criar programas 

de prevenção e reinserção do usuário na sociedade. A Lei aborda as questões das drogas, 

traçando modelos de aplicação da descriminalização do usuário de drogas e a repressão 

para o traficante.  

È necessário dar destaque também a Portaria nº3088 de 2011, no sentido de 

regulamentar de forma detalhada a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que descreve os 

principais serviços e ações que oferecem atenção psicossocial no Brasil, a conexão da rede 



 
 
 

                  
constitui referências articuladas com variados espaços do território.  Em seu Art. 5º A Rede 

de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes componentes no território: 

I - Atenção Básica em Saúde; 
II - Atenção Psicossocial Especializada; 
III - Atenção de Urgência e Emergência; 
IV - Atenção Residencial de Caráter Transitório; 
V - Atenção Hospitalar; 
VI - Estratégias de Desinstitucionalização; e 
VI - Reabilitação Psicossocial. (BRASIL, 2001) 

 

È nesse contexto, que na atualidade, o Serviço Social encontra-se inserido na 

divisão sócio-técnica do trabalho na maior parte dos RAPS elencados acima. Diante disso, 

postula-se o conhecimento como elemento fundamental na adequação das atividades da 

profissão nessa conjuntura. 

 

3. ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE DANOS 

 

Como afirma SILVA E PIO (2009) O programa de redução de danos teve sua 

primeira política oficial implanta da através de uma Lei da Inglaterra de 1926, que dava aos 

médicos o direito de prescrever “opiatos” a pacientes adictos de heroína, se comprovado o 

benefício dessa administração no paciente. Mas foi na Holanda, por volta de 1984, que a 

redução de danos se efetivou como política pública de saúde, quando um grupo de 

enfermeiras, juntamente com organizações de grupos de auto representação de usuários de 

drogas, iniciou o primeiro programa de esterilização de seringas visando o controle da 

hepatite, que se estendia rapidamente entre os usuários de drogas injetáveis.  

De acordo com o Ministério da Saúde, 

Redução de danos pode ser definida como “uma estratégia da saúde 
pública que visa reduzir os danos à saúde em consequência de práticas de 
risco”. As ações de redução de danos são consideradas como medidas 
prioritárias para atuação junto aos usuários de drogas, devendo ser 
desenvolvidas pelas três esferas de governo e também pelas organizações 
da sociedade civil. (BRASIL) 
 

No Brasil a Estratégia de RD surge como uma alternativa a da resposta eficaz do 

governo e da sociedade, na construção de um programa de intervenção integrada, que 

inclua ações relacionadas à promoção da saúde, de conscientização e informação sobre os 

riscos do uso de drogas, disponibilizando serviços de atendimento. Suas primeiras ações 

surgem em na cidade de Santos em meados de 1992, que era na época cidade brasileira 

com a maior taxa de infectados pelo vírus da HIV com provável origem pelo uso de droga 

injetável, havendo a primeira tentativa de fazer troca de seringas, porém, uma intervenção 

judicial interrompeu a ação interpretada como incentivo ao uso de drogas. 



 
 
 

                  
Logo após o ocorrido em 1994 o Conselho Federal de Entorpecentes autorizou a 

realização de atividade de RD, onde na Bahia em 1995 a ação histórica do Centro de 

Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia (CETAD/UFBA), 

primeiro Programa de Redução de Danos a trocar seringas no Brasil, sendo que posterior ao 

fato em 2003 há registros de 150 programas em funcionamento no país. 

A Política de Redução de Danos visa o desenvolvimento de uma série de ações 

que vão ao sentido de que o ideal é que os indivíduos não usem drogas, mas se isto ainda 

não é possível, que o façam com o menor risco possível. (Marlatt, 1999; Nadelmann, 1999). 

Os princípios básicos da redução de danos segundo Marlatt (1999) são: 

1. A redução de danos é uma alternativa de saúde pública para os 
modelos moral/criminal e de doença do uso e da dependência de drogas; 
2. A redução de danos reconhece a abstinência como resultado ideal, 
mas aceita alternativas que reduzam os danos; 
3. A redução de danos surgiu principalmente como uma abordagem “de 
baixo para cima”, baseada na defesa do dependente, em vez de uma 
política “de cima para baixo” promovida pelos formuladores de políticas de 
drogas; 
4. A redução de danos promove acesso a serviços de baixa exigência 
como uma alternativa para abordagens tradicionais de alta exigência; 
5. A redução de danos baseia-se nos princípios do pragmatismo 
empático versus idealismo moralista. (Marlatt 1999, p.46) 

 

Essas princípios dão lugar a vários tipos de ações que podem ser 

implementadas conjunta ou separadamente, de acordo com as realidades de cada 

comunidade. Entre as mais comuns, destacam-se:  

Ações orientadas a promover o consumo de menos risco, dirigidas a 

proporcionar educação sanitária; costumam agir nos entornos próximos aos lugares de 

consumo. No caso de usuários de drogas injetáveis, incluem os programas de intercâmbio 

e/ou distribuição de seringas que podem ser realizados através de diferentes meios (equipes 

itinerantes com agentes de saúde na rua, centros de atenção primária, hospitais, centros 

específicos, farmácias, etc.) e os centros de injeção segura. 

Ações orientadas a oferecer cuidados mínimos, que oferecem serviços de ajuda 

social e sanitária de base, adaptados aos estilos de vida dos usuários e facilitam o acesso à 

rede sócio sanitária. 

Ações orientadas a promover o sexo mais seguro, que proporcionam educação 

sobre sexualidade e prevenção e favorecem o acesso a preservativos. 

Ações orientadas a substituir o uso de substâncias adquiridas no mercado ilegal 

por substâncias prescritas. Incluem os programas de manutenção com metadona ou os 

programas dispensação controlada de heroína. 



 
 
 

                  
Ações orientadas a promover o trabalho entre pares e a auto-organização dos 

usuários de drogas, que propiciam o protagonismo dos próprios usuários como agentes de 

prevenção e pela defesa de seus direitos cidadãos.  

Para o materializar dessas ações são necessárias as atuações de profissionais 

técnica e teoricamente preparados para manejar a aplicabilidade destas propostas no 

âmbito da pratica. Para ater-se ao foco deste estudo será analisada, no tópico posterior, a 

atuação do Serviço Social nesta área.  

4. ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS 

 

Para discorrer sobre o processo de inserção do Assistente Social nesse novo 

campo de trabalho o da Política de Redução de Danos, é preciso levar em consideração que 

o exercício profissional não pode ser analisado isoladamente.  

De acordo com Petry (2005), O entendimento da competência profissional 

perpassa pelas dimensões teórico-metodológicas, técnico-operativas e ético-políticas, 

incorporando igualmente a um projeto ético-político na busca da qualificação das ações, que 

irão proporcionar ao usuário um atendimento adequado. 

As contradições, inerentes a questão social, encontra importante espaço para 

intervenções do exercício profissional, sendo primordial estabelecer um contínuo repensar 

dos saberes e práticas, amparadas nas mudanças sociais constantes. O profissional 

responsável por transformar a condição de vulnerabilidade por parte dos usuários de drogas 

cria condições para um agir competente, com atitudes críticas, investigativas e de 

compreensão da realidade. 

Nessa perspectiva valem destacar a exposição de Petry, 2005 apud Kowalsky 

(1997), que acrescenta: 

É necessário que se invista em profissionais qualificados, que entendam 
tanto do efeito das drogas no organismo como das suas implicações 
sociais, pois muitos ainda tendem a se “preocupar” apenas com o aspecto 
social numa ótica e na outra apenas o biológico, e acabam não 
compreendendo o movimento das drogas no organismo humano. Em um 
contexto familiar e social de uma maneira totalizante, ressaltamos que todo 
o profissional deve estar sempre buscando uma compreensão tanto em 
relação aos aspectos causais no organismo humano, bem como as suas 
implicações sociais. (PETRY apud KOWALSKY, 1997, p.24) 

 

Faz-se necessário ao profissional, apreender-se das políticas públicas voltadas 

aos usuários, além de promover articulações no sentido ampliar a cobertura dos direitos 

sociais destinados à sociedade. É necessário atentar para o contexto socioeconômico e 

político, no processo de efetivação da proposta da Política, bem como para as 

peculiaridades das comunidades atendidas.  



 
 
 

                  
Assim, para tratar do âmbito profissional e como se dá a atuação do Assistente 

Social nesse cotidiano, devem-se levar em conta tais peculiaridades e que nem todos os 

profissionais desenvolvem exatamente as mesmas atividades, a depender justamente das 

dinâmicas locais.                                                                               

As ações do Serviço Social na Política de Redução de Danos devem pautar-se 

em ações intersetoriais a fim de responder efetivamente aos problemas e vulnerabilidade de 

um determinado território. 

Dessa forma:  

A intersetorialidade constitui uma concepção que deve informar uma nova 
maneira de planejar, executar e controlar a prestação de serviços, de forma 
a garantir um acesso igual dos desiguais. Isso significa alterar toda a forma 
de articulação dos diversos segmentos da organização governamental e 
dos seus interesses. (JUNQUEIRA 2004, p.27): 

 
Para a CETAD (2011) a interdisciplinaridade é a característica que permite que 

os profissionais transitem por outras disciplinas para somar o seu saber específico ao do 

outro profissional, para uma intervenção mais eficaz junto ao usuário.  

As ações profissionais dos assistentes sociais diante na intersetorialidade 

demandam discussões sobre as circunstâncias da política pública no âmbito da Redução de 

Danos, tendo a necessidade de conhecer e dialogar com a política que está sendo 

articulado e ainda sobre outras políticas que perpassam no atendimento aos usuários.  

As ações que chegam ao Serviço Social RAPS não se restringem a demandas 

pontuais, mas sim, um conjunto de atividades e necessidades dos usuários e seus familiares 

que precisam da articulação com outras políticas sociais, com o intuito de contribuir para 

organizar o processo de trabalho, sabendo que tais ações foram devidamente 

sistematizadas e apreendidas para dar conta do projeto de intervenção inicialmente 

elaborado para a instituição. 

O trabalho dos redutores de danos (profissionais da saúde que desempenham 

sua prática profissional norteada pela RD) deve buscar valorizar o saber da população com 

a qual trabalham, para um planejamento e ações de intervenção, buscando uma discussão 

coletiva não restrita apenas ao campo das disciplinas.  

Neste modelo a “a oferta principal do assistente social é o atendimento social de 

modo a facilitar, na medida do possível, a desexclusão”. (CETAD 2011 p.64). 

 Cabendo a ele, portanto: (1) refletir com os usuários sobre o seu papel como 

elemento participativo do contexto social, favorecendo o conhecimento ou reconhecimento 

de seus direitos enquanto pessoa; (2) desmistificar com os usuários, familiares, 

comunidade, rede de saúde e social, as representações sociais preconceituosas e 

excludentes a respeito do uso de substâncias psicoativas e do próprio usuário; (3) estruturar 



 
 
 

                  
e fortalecer a rede de assistência de serviços de saúde e social, visando favorecer a saúde 

integral dos usuários de álcool e outras drogas.  

 

Aliado a isto, partindo desta perspectiva FONSÊCA (2012) apresenta algumas 

dimensões que podem ser sugeridas como importantes na prática da estratégia de redução 

de danos: 

Sigilo: o que for relatado pelos pacientes não deve ser comentado com 
pessoas da comunidade, nem com seus amigos ou familiares. A discussão 
dos casos deve ser feita em local apropriado, com as pessoas da equipe; 
Promover um clima acolhedor, tentando ouvir o que a pessoa está 
vivenciando e convidando-a falar. A fala é muito importante no processo de 
elaboração/integração das experiências traumáticas. Não esquecer que 
essa conversa pode ser a primeira em que o paciente está se dispondo a 
compartilhar o assunto. Mas não demonstrar ansiedade em saber sobre o 
ocorrido. Cada um tem seu tempo e o respeito aos limites do outro é regra 
fundamental! Estar disponível ao outro. Fazer todo o esforço possível, 
verbal e não verbal, para fazer com que o outro sinta que você o está 
entendendo. A outra pessoa deve perceber este interesse em ouvi-la; Criar 
uma atmosfera de acolhimento. O objetivo não é definir quem está certo ou 
errado e sim auxiliar o sujeito neste momento de grande sofrimento. Ser 
flexível, centrando o cuidado na pessoa, o que é diferente de encaixar a 
pessoa no trabalho; Não exigir decisões rápidas. Ter paciência com a 
caminhada da pessoa e respeitar o que é saúde para ela, dar tempo para 
querer coisas e fazer combinações diferentes. Caminhar junto; Exercer a 
função de “espelho”, devolvendo uma imagem, lembrando dos sonhos e 
projetos construídos e divididos no dia a dia, dos quais nem sempre a 
pessoa está decidida quanto à sua relevância atual; Colocar-se nas brechas 
que a pessoa abre entre ela e a droga (no caso da dependência), 
minimizando os riscos; Reconhecer seus esforços de enfrentamento e 
superação, mesmo quando tudo que se pretendia não fora alcançado. Criar 
alternativas, em conjunto, com cada pessoa para os momentos em que 
sentem que irá vacilar sentimentos, dores, potencialidades e não é somente 
um “drogadito” pode fazer muita diferença. Quando se diz “fulano é um 
drogadito”, coloca-se nele um rótulo pesado de se carregar, que acaba por 

ofuscar muitas outras coisas que constituem essa pessoa. (FONSÊCA 
2012 p.29) 
 

Nesse sentido fica evidente que a efetivação de uma política pública não se dá 

apenas pela construção de serviços, mas pela garantia da manutenção, com profissionais 

formados adequadamente para a garantia da assistência integral ao usuário. 

Essas ações de acordo com Iamamoto (2009) aborda que o exercício da 

profissão exige, portanto, um sujeito profissional que tem competência para propor, para 

negociar com a instituição os seus projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas 

qualificações e atribuições profissionais. Requer ir além das rotinas institucionais para 

buscar apreender, no movimento da realidade, as tendências e possibilidades, ali presentes, 

passíveis de serem apropriadas pelo profissional, desenvolvidas e transformadas em 

projetos de trabalho. 

Diante do que foi posto o conceito da Redução de Danos traz conflitos sociais e 

institucionais, pois para utilizá-lo é indispensável reconhecer a limitação do usuário e 



 
 
 

                  
sustentar a ideia de que a sua transformação só pode acontecer a partir do seu próprio 

desejo, sendo o profissional apenas um facilitador para tal quando assim for requisitado. 

Os principais desafios apontados por Fonseca e Bastos (2005), no 

enfrentamento da política de RD brasileira incluem:  

 

Resistências políticas à implantação de políticas de RD; segmentos da 
sociedade civil que atuam no tratamento da dependência química contrários 
à RD, ainda que esse diálogo tenha melhorado nos últimos anos;  
Necessidade de intensificar as discussões com instâncias/instituições que 
trabalham com o uso de drogas e educação; interface com outras 
populações (presidiários, profissionais do sexo, garimpeiros);  
Baixa cobertura das ações. Por exemplo, apenas 20 dos 62 municípios com 
maior número de casos de Aids pertencentes à categoria de exposição UDI, 
contam com projetos de RD.( FONSECA E BASTOS 2005 p. 301), 
 

Existe um campo vasto para estudo nesta temática no que tange à Redução de 

Danos, mesmo porque este é um tema pouco analisado, que requer mais discussões para a 

sua efetivação onde a dimensão teórico-metodológica exiga do profissional sua qualificação 

sobre a realidade social, política, econômica e cultural com intenso rigor teórico e 

metodológico possibilitando a construção de novas possibilidades profissionais. 

 

5. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Durante a realização desse trabalho buscou-se caracterizar através de analise 

documental com foco principal em desmitificar a visão da sociedade para com as práticas da 

política de Redução de Danos desenvolvidas no Brasil, com ênfase nos desafios 

enfrentados na atuação dos profissionais do Serviço Social, a uma política que exige uma 

formação permanente aos trabalhadores com fins de que estes transponham suas 

limitações e dificuldades. 

Foi possível perceber que o Programa de redução de danos caminha ainda em 

pequenos passos, apesar da eminente discussão sobre o crescente aumento do uso de 

substâncias psicoativas, como desafio para a política aponta a fragilidade da rede de 

serviços do SUS. Procurou-se centralizar algumas ações pautadas na dimensão teórico- 

metodológica e técnico-operativa que tem pouca expressão no âmbito das praticas do 

Serviço Social, as publicações que se rementem ao tema, sobretudo as políticas públicas 

voltadas ao enfrentamento do uso de drogas, estão em fase de aprimoramento onde a 

questão social assume novas roupagens e o Serviço Social também sofre com esses novos 

impactos de uma sociedade que apresenta demandas cada vez, mas contraditórias, 

exigindo a quebra das praticas rotineira e burocráticas. 



 
 
 

                  
De fato o quadro ora apresentado exige um maior aprimoramento a fim de situar 

com mais exatidão o fazer profissional do Assistente Social comprometido com a 

consolidação do Estado democrático de direito, universalização das políticas publica, 

entendendo que sua atuação vem ampliando-se para todos os espaços onde a questão 

social repercute no campo dos direito. Cfess (2009) afirma que o profissional diante dessas 

demandas tenha uma formação teórica, técnica, ética e política orientada sempre por uma 

dimensão ético-politica. 
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