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                                               RESUMO  
 

O presente artigo tem o objetivo de fazer uma reflexão acerca 
da atual e complexa conjuntura da Política sobre Drogas e, 
mais especificamente, no rebatimento desta nas comunidades 
terapêuticas (CTs) da Região Metropolitana de Belém (RMB), 
além de levantar o posicionamento do Conselho Federal de 
Serviço Social (CFESS) em menção às adequações das 
comunidades terapêuticas ressaltando os efeitos da política 
neoliberal em detrimento da diminuição do Estado e da 
responsabilização de suas intervenções para o terceiro setor.  
 
Palavras-chave: Política Pública. Política sobre drogas. 
Comunidades terapêuticas. 
 

                                               ABSTRACT 
  

This article aims to reflect about the current and complex 
environment of Drugs Policy and, more specifically, in this 
bounce in therapeutic communities (TCs) of the Metropolitan 
Region of Belém (RMB), and raise the position of the Federal 
Council Social Service (CFESS) in mention the adequacy of 
therapeutic communities highlighting the effects of neoliberal 
policies at the expense of smaller government and 
accountability of its operations for the third sector. 
 
Keywords: Public Policy. Policy on drugs. Therapeutic 
communities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Busca-se alcançar uma discussão da política acerca de elementos constitutivos 

da história e, portanto, abranger seu significado e importância diante da Democracia 

perpassando pela atual configuração das Políticas Pública sobre Drogas no Brasil e as 

problemáticas enfrentadas referentes às demandas atuais. Visamos dimensionar as 

dificuldades em menção a adaptação das CTs perante a regulamentação imposta pela 

Política através da ANVISA e o posicionamento da representação dos profissionais de 

Serviço Social diante da política e da decisão que hoje vigora.  

Sobre a metodologia, a pesquisa se configura enquanto um estudo exploratório 

com abordagem qualitativa, encarou-se como pertinente utilizar o materialismo histórico 

dialético por se constituir de um método que oferece bases para uma interpretação dinâmica 

da realidade, onde abarca a totalidade como parâmetro, e seu embasamento para análise 

torna-se fundante para consentir uma visão crítica da realidade contraditória. Foram 

utilizados como instrumentos para a realização do presente artigo a pesquisa bibliográfica 

para a definição de Política e o parecer do CFESS em detrimento da regulamentação, além 

de um breve histórico das CTs, e a pesquisa documental, e como fonte de coleta de dados 

recorremos aos documentos disponíveis no acervo do Conselho Estadual sobre Drogas do 

Pará para abordagens da Política Pública. Dessa forma, almeja-se contribuir com a 

compreensão da Política, da dificuldade em adequação das CTs e da participação do 

Serviço Social no avanço da Política Pública sobre Drogas e sua importância para a 

construção da democracia no Brasil. 

 

 

2.  REFLETINDO SOBRE POLÍTICA 

 

 

Para que possamos discorrer sobre o tema Política Pública sobre Drogas no 

presente artigo, constata-se a necessidade de garantir um direcionamento enquanto 

teorização-conceitual do assunto, entretanto, não caberá aqui aprofundar-se em 

divergências teóricas e influências que não nos far-se-ão cabíveis, portanto, tomaremos 

como referência Pereira3 (2011) mesmo que esta discuta sobre as controvertidas 

                                                           
3 Possui graduação em Serviço Social (1965) e em Direito (1974). É mestre e doutora em Sociologia pela 

Universidade de Brasília (1976 -1987) e pós-doutora em Política Social pela Universidade de Manchester/UK 
(1991-1992). Atualmente é pesquisadora colaboradora da Universidade de Brasília, liderando o Grupo de 
Estudos Político-sociais - POLITIZA, registrado no Diretório de Pesquisa do CNPq. É professora do Programa de 



 
 

                  

concepções. O que está proposto aqui é a abordagem da autora sobre Política Pública, tal 

como:  

 

Refere-se, antes, à coisa pública, do latim res (coisa), publica (de todos), ou 
seja, coisa de todos, para todos, que compromete a todos – inclusive a lei 
que está acima do Estado – no atendimento de demandas e necessidades 
sociais, sob a égide de um mesmo direito e com o apoio de uma 
comunidade de interesses. Portanto, embora a política pública seja regulada 
e frequentemente provida pelo Estado, ela também engloba demandas, 
escolhas e decisões privadas, podendo (e devendo) ser controlada pelos 
cidadãos. Isso é o que se chama de controle democrático (p.173) 

  

Além disso, Pereira (2011) trata das dimensões da política pública e sua dialética diante dos 

elementos que a constituem entre demandas e decisões individuais e estatais que irão 

atingir a todos. Vale ressaltar que a Política Pública tem dimensões e formas que 

ultrapassam os limites do Estado, ou seja, a Política Pública é constituída de universalidade 

e totalidade, pode-se constatar tal pensamento quando reitera que a: 

 

Política pública expressa, assim, a conversão de demandas e decisões 
privadas e estatais em decisões e ações públicas que afetam e 
comprometem a todos. [...] Por ser pública (e não propriamente estatal ou 
coletiva e muito menos privada), ela, assim, como todas as suas espécies 
(ai incluída a Política Social), tem dimensão e escopo que ultrapassam os 
limites do Estado, dos coletivos ou corporações sociais e, obviamente, do 
indivíduo isolado. Por isso, o termo “público” que a qualifica como política 
tem um intrínseco sentido de universalidade e de totalidade (PEREIRA, 
2011, p 174).  

 

Ainda sobre Política, todavia, agora a Política Social - esta inserida dentro da Política 

Pública como abordado anteriormente - para PEREIRA (2011) esta é um elemento 

dialeticamente contraditório entre os pares. Tal perspectiva é fundamental para o 

entendimento da relação de forças diante da Política Pública sobre Drogas e é confirmada 

em: 

 

Trata-se daquela que apreende essa política como produto da relação 
dialeticamente contraditória entre estrutura e história e, portanto, de 
relações – simultaneamente antagônicas e recíprocas – entre capital x 
trabalho, estado x sociedade e princípios da liberdade e da igualdade que 
regem os direitos de cidadania. Sendo assim, a politica social se apresenta 
como um conceito complexo que não condiz com a ideia pragmática de 
mera provisão ou alocação de decisões tomadas pelo estado e aplicadas 
verticalmente na sociedade (como entendem as teorias funcionalistas). Por 
isso, tal política jamais poderá ser compreendida como um do processo 

                                                                                                                                                                                     
Pós-Graduação em Política Social da UnB e pesquisadora do NEPPOS/CEAM/UnB e do CNPq (nível 1B). 
Possui experiência nas áreas de Serviço Social e Política Públicas, trabalhando principalmente com os seguintes 
temas: política social, necessidades humanas, questão social e direitos de cidadania. 

 



 
 

                  

linear, de conotação exclusivamente positiva ou negativa, ou a serviço 
exclusivo desta ou daquela classe. Na realidade, ela tem se mostrado 
simultaneamente positiva a e negativa e beneficiado interesses 
contraditórios de acordo com a correlação de forças prevalecente. É isso 
que torna a política social dialeticamente contraditória. E é essa contradição 
que permite a classe trabalhadora e aos pobres em geral também utilizá-la 
a seu favor (PEREIRA, 2011, p 116).  

 

A relevância de tal conceito faz com que alcancemos a perspectiva de inter-

relacionar a Política Pública sobre Drogas e os posicionamentos e conflitos, principalmente 

em relação ao financiamento governamental para as CTs, assim sendo ratificamos a 

definição de Política Social para nossa abordagem com a seguinte opinião: 

 
Conclui-se, portanto, que apesar de o termo política social estar relacionado 
a todos os outros conteúdos políticos, ele possui identidade própria. Refere-
se à política de ação que visa, mediante esforço organizado e pactuado, 
atender necessidades sociais cuja resolução ultrapassa a iniciativa privada, 
individual e espontânea, e requer deliberada decisão coletiva regida por 
princípios de justiça social que, por sua vez, devem ser amparados por leis 
impessoais e objetivas, garantidoras de direitos. [...] Contudo, a política 
social está inexoravelmente relacionada ao Estado, governos, políticas [...] e 
aos movimentos da sociedade. (PEREIRA 2011, p 172).  

 

 

3. POLITICA SOBRE DROGAS NO BRASIL 

 

 

Segundo Costa (2010), no Brasil, questões relacionadas ao uso de drogas, assim como, 

a dependência química, por muito tempo foi vista como caso de polícia, onde era necessário 

intervir de forma repressiva a partir de intervenção policial através da criminalização do 

usuário. 

Os manicômios e as clínicas particulares se traduziam como as únicas alternativas 

de atenção aos problemas relacionados com o uso de drogas. Os manicômios partiam do 

princípio de que o dependente seria portador de sérios problemas mentais, já as clínicas 

que atuavam especificamente nessa área, eram de custos elevados. 

Dessa maneira, é possível observar que historicamente, no caso brasileiro, segundo 

Costa (2010), prevalece um cenário de atrasos em reconhecer a dimensão do problema, e 

ainda, em fornecer à atenção adequada e necessária frente ao tema das drogas. Pois, é 

somente no ano de 2005 que o Conselho Nacional sobre Drogas (CONAD) aprova a Política 

Nacional sobre Drogas (PNAD) e está começa a dar os seus primeiros passos, além disso, 



 
 

                  

é apenas no ano de 2009, a partir do Decreto n° 1.763 que o estado do Pará cria uma 

política e um sistema específicos voltados a questão das drogas.  

Assim, as Políticas Públicas sobre Drogas no Brasil incluem diretrizes e 

orientações que servem como mecanismos legais vigentes sobre o tema das Drogas. Com 

viés da responsabilidade compartilhada e da democracia participativa, o documento foi 

concebido através de encontros de caráter regional, nacional e internacional onde o avanço 

da ciência, as transformações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas pelas quais o 

país passa foi levado em consideração na discussão do tema. É pertinente ressaltar nesta 

análise o pressuposto que propicia ao Estado o fomento de organizações governamentais, 

não governamentais e entidades privadas da participação da Política de Tratamento, 

Recuperação e Reinserção Social considerado pela Política Nacional sobre Drogas no item 

2.1.1: 

 

O Estado deve estimular garantir e promover ações para que a sociedade 
(incluindo os usuários, dependentes, familiares e populações específicas), 
possa assumir com responsabilidade ética, o tratamento, a recuperação e a 
reinserção social, apoiada técnica e financeiramente, de forma 
descentralizada, pelos órgãos governamentais, nos níveis municipal, 
estadual e federal, pelas organizações não governamentais e entidades 
privadas. (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 2010, p 17) 

 

Esse “estimulo” é amparado por um aspecto relevante da política onde a 

prevenção, o tratamentos, a recuperações e a reinserção social devem ser fundamentadas 

em pesquisas científicas para, posteriormente, avaliar as de melhor resultado e assim 

sendo,  multiplicá-las com subsídios de recursos técnicos e financeiros como sugere o item 

2.1.3: 

 

As ações de tratamento, recuperação, reinserção social e ocupacional 
devem ser vinculadas a pesquisas científicas, avaliando-as e incentivando-
as e multiplicando aquelas que tenham obtido resultados mais efetivos, com 
garantia de alocação de recursos técnicos e financeiros, para a realização 
dessas práticas e pesquisas, promovendo o aperfeiçoamento das demais. 
(Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 2010, p 17) 

 

Ainda na mesma perspectiva, a Política sobre Drogas do Brasil dispõe de marco 

legal construído ao longo da história e que hoje são dispostos constitutivos da política e são 

de suma importância para o avanço e qualidade da política. Sobre isso, torna-se pertinente 

ressaltar a lei 10.216, de 06 de Abril de 2001 que delineou as diretrizes básicas que 

constituem o Sistema Único de Saúde onde garante o acesso universal e integral à saúde 



 
 

                  

mental. Vale ressaltar que o teor sócio-político e a intervenção da Reforma Psiquiátrica4 na 

atenção psicossocial quebraram paradigmas e perspectivas de tratamento como relata a 

própria política do Ministério da Saúde para a atenção integral a usuários de álcool e outras 

drogas (2001): 

 

[...] a universalidade de acesso e direito à assistência, bem como à sua 
integralidade; valoriza a descentralização do modelo de atendimento, 
quando determina a estruturação de serviços mais próximos do convívio 
social de seus usuários, configurando redes assistenciais mais atentas às 
desigualdades existentes, ajustando de forma equânime e democrática as 

suas ações às necessidades da população. (Ministério da Saúde, 2003 p 6). 

 

Sobre isso, a Política Nacional sobre drogas define a estruturação da rede de 

tratamento na consonância das Políticas de Assistência e da Saúde, tendo em vista a 

integralidade do serviço e a universalização do acesso, como reitera o item 2.2.1 da Política 

Nacional sobre Drogas (2001): 

 

Promover e garantir a articulação e integração em rede nacional das 
intervenções para tratamento, recuperação, redução de danos, reinserção 
social e ocupacional (Unidade Básica de Saúde, ambulatórios, Centro de 
Atenção Psicossocial, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, 
comunidades terapêuticas, grupos de auto-ajuda e ajuda mútua, hospitais 
gerais e psiquiátricos, hospital-dia, serviços de emergências, corpo de 
bombeiros, clínicas especializadas, casas de apoio e convivência e 
moradias assistidas) com o Sistema Único de Saúde e Sistema Único de 
Assistência Social para o usuário e seus familiares, por meio de distribuição 

descentralizada e fiscalizada de recursos técnicos e financeiros. (Política 

Nacional sobre Drogas 2001, p 18). 

 

Desta forma, entende-se que a rede de atenção à pessoa que sofre por 

transtornos decorrentes do consumo de álcool e outras drogas deve-se manter atualizada e 

em constante debate das proposições dos movimentos sociais, da sociedade civil 

organizada e das representações profissionais para que a política passe a ter em sua 

formulação uma ampla democracia. Ressaltamos a importância dos encontros nacionais 

para a discussão e a deliberação da política pública sobre drogas e concomitantemente a de 

saúde. 

 

                                                           
4 Está sendo considerada reforma psiquiátrica um processo histórico de formulação crítica e 

prática, que tem como objetivos e estratégias o questionamento e a elaboração de propostas de 
transformação do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria. No Brasil, a reforma psiquiátrica é 
um processo que surge mais concreta e, principalmente, a partir da conjuntura da redemocratização, 
em fins da década de 70. Tem como fundamentos apenas uma crítica conjuntural ao subsistema 
nacional de saúde mental, mas também - e principalmente - uma crítica estrutural ao saber e às 
instituições psiquiátricas clássicas, dentro de toda a movimentação político-social que caracteriza a 
conjuntura de redemocratização (Amarante, 1995, p. 87). 



 
 

                  

 

4. AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM 

NO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DA RDC Nº 29 DE 2011 DA 

ANVISA 

Em 2001, a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) N° 101 reconhece as CTs e o trabalho desenvolvido por estas 

instituições trazendo uma definição específica e estabelecendo regras para o funcionamento 

das mesmas. Após dez anos de vigência a RDC N°101 foi revogada e substituída pela RDC 

N°29 de 2011. Assim, a RDC N°29 de 2011 entende as CTs enquanto instituições que 

prestam serviços de atenção a pessoas com problemas decorrentes do uso, abuso e 

dependência de substâncias psicoativas, em regime de residência, onde o principal 

instrumento terapêutico utilizado no tratamento é a convivência entre os pares.  

De acordo com o estudo5 elaborado pela Dr. Maika Roeder6, a nova RDC 

entende que as CTs possuem características de cunho social e não de saúde conforme 

colocava a RDC anterior, assim, não sendo necessário que as CTs sigam os rigores da 

legislação sanitária que é aplicada a clínicas e hospitais, com exceção de CTs que 

executem procedimentos clínicos.  Assim, a nova RDC estabelece critérios mais flexíveis 

para o funcionamento das CTs em comparação com a RDC anterior. 

Nesse contexto, segundo a Política Estadual sobre Drogas do Pará, os Conselhos estaduais 

e municipais são os responsáveis por definir e monitorar a aplicação de diretrizes mínimas 

que venham a regulamentar o funcionamento de instituições dedicadas ao tratamento da 

dependência química, assim como, orientar, acompanhar a implantação e execução de 

normas técnicas e critérios estabelecidos para essas instituições. (DECRETO N°1.763, DE 

24 DE JUNHO DE 2009).   

Assim, segundo o levantamento elaborado pelo Conselho Estadual sobre 

Drogas do Pará (CONED), no ano de 2012, a primeira CT a surgir no Pará e também a 

primeira da Região Norte, foi fundada em 16 de outubro de 1986 na cidade de Belém, 

denominada o Desafio Jovem de Belém (DEJOBE). De acordo com o CONED, atualmente 

no Estado do Pará, é possível identificar um quantitativo de 48 CTs, entretanto, vale 

ressaltar que o conselho entende que esse número pode ser maior, haja vista, que as CTs 

encontram-se em processo de crescimento.  

                                                           
5 “Principais diferenças entre a RDC N°101/2001 e a RDC N°29/2011, avanços ou desafios?!” 
6 Doutora em Ciências Humanas pela UFSC (2008). Aluna do curso de Mestrado Profissional 

em Saúde Mental e Atenção Psicossocial no Departamento de Saúde Pública da UFSC. Possui 
formação em vigilância sanitária e credenciamento para atuar em vigilância em saúde. 



 
 

                  

Conforme Soares7 (2014), a maioria das CTs do Pará estão localizadas na 

Região Metropolitana de Belém (RMB), são caracterizadas como instituições filantrópicas 

que sobrevivem através de doações, onde não possuem nenhum tipo de convênio ou 

parceria a nível municipal, estadual ou federal. O estudo revela ainda que a maioria da CTs 

não possui licença sanitária para o seu funcionamento.  

Dessa maneira, o estudo conclui que as CTs estão em processo de adequação e 

que esta adequação se faz necessária para que as instituições venham a oferecer um 

serviço competente e de qualidade. Assim, é possível observar que as CTs ainda encontram 

dificuldades com relação à adequação exigida pela RDC N°29. Entretanto, ao mesmo tempo 

em que essas instituições existem e ao longo do tempo vem desenvolvendo um trabalho 

que é requisitado pela população. O Estado, através da Política sobre Drogas, precisa 

intervir e regulamentar de forma efetiva para que necessidades e direitos venham a ser 

assegurados e não violados. 

 

 

4.1 PARECER DO CFESS SOBRE O FINANCIAMENTO DE COMUNIDADES 

TERAPÊUTICAS 

 

 

O Serviço Social, historicamente, faz o enfrentamento das expressões da 

questão social que configuram, para a profissão, o objeto de estudo e intervenção, como 

reforça MARTINELLI (2011) “O Serviço Social é uma profissão cuja identidade é 

marcadamente histórica. Seu fundamento é a própria realidade social e sua matéria-prima 

de trabalho são as múltiplas expressões da questão social”. Leva-se em conta a produção 

teórica, a atuação na divisão social do trabalho e sua intervenção nos Movimentos Sociais 

para mensurar sua importância em tempos de crise global. Ao tratar-se de Políticas 

Públicas, a relevância da profissão eleva-se, como sugere IAMAMOTO (2000) onde o 

Assistente Social participa da elaboração, implementação, execução e avaliação das 

políticas. Por isso, a profissão fomenta e participa de amplos debates no que concerne a 

Política Pública sobre Drogas onde dialoga com a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS) e com a Política Nacional de Saúde (PNS), além de congregar com os Movimentos 

Sociais como a da Política Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica, como consta no 

relatório do 41º Encontro Nacional CEFESS-CRESS no item 14º onde visa “Fortalecer a luta 

pela plena efetivação da reforma psiquiátrica e dos mecanismos de atenção aos usuários 

                                                           
7 SOARES, Mayra F. Comunidades Terapêuticas no Pará: O processo de adequação às 

exigência da RDC N°29 de 2011. Universidade Federal do Pará. Faculdade de Serviço Social, Belém. 
2014. 



 
 

                  

dos serviços de saúde mental, álcool e outras drogas, articulado com o controle social e 

movimentos sociais”.  

Partícipe da crise global e das discussões travadas nesta conjuntura, o Serviço 

Social, através da sua entidade de representação profissional - Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS) - faz resistência junto ao Conselho Federal de Psicologia (CFP) e os 

Movimentos Sociais como a Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (RENILA) 

ao “Financiamento Governamental de Comunidades Terapêuticas”. Essa intervenção dá 

forma à profissão no que tange a Política sobre Drogas e o enfrentamento de retrocessos 

honrando seu projeto ético-político através da prática e reiterando sua importância como 

elemento concreto da democracia. Por isso, é primordial o debate da profissão sobre o 

posicionamento neoliberal que o Governo vem traçando através das Políticas de modo geral 

e como se materializa no anseio em diminuir sua responsabilidade financiando 

“comunidades terapêuticas” para o tratamento de pessoas com transtornos decorrentes do 

uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas (SPA). Tal posicionamento pode ser 

encontrado na nota do CFESS sobre a regulamentação das comunidades terapêuticas 

publicada em 28 de novembro de 2014 e muitas são as preocupações acerca disso, tais 

como a imposição de credo religioso e a não inclusão da estratégia de redução de danos 

como afirma o (Ministério da Saúde, 2014) e que na referente nota explicita “Questão 

bastante relevante é a inclusão da estratégia de redução de danos, não considerada na 

proposta das “Comunidades Terapêuticas”, que se pauta pela abstinência no processo de 

tratamento das pessoas que consomem drogas”. 

 

A posição contrária a estas está sendo pautada e reforçada pela profissão com o 

amparo legal da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001  que em seu Artigo 2º, inciso II, discrimina 

que a pessoa em tratamento deve “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”. Soma-se a isso, promovida pelo Conselho Federal de 

Psicologia em 2011 a 4º Inspeção Nacional de Direitos Humanos em locais de internação 

para SPA que foi constatado inúmeras violações em 68 comunidades terapêuticas de 25 

estados, tais como: agressões físicas e morais; constrangimento aos familiares nas visitas; 

cárcere privado; imposição de credo religioso; negligência de cuidados com a saúde e 

condições indignas de alimentação, habitação e saneamento básico entre outras. Em 

detrimento disso, reivindicam-se mais investimentos na Rede Pública de Atenção 

Psicossocial, como em Centros de Assistência Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS-

AD), nas Residências Terapêuticas, nos hospital-dia, na NASF e nos consultórios de rua. 



 
 

                  

Este posicionamento parte de pressupostos defendidos desde o início da reforma 

psiquiátrica e são garantidos pela citada Lei. 

Mediante o código de ética profissional e a decisão de financiamento das CTs 

pela SENAD, os Assistentes Sociais partilham da oposição a essa dinâmica construindo 

democraticamente um raciocínio pertinente em Encontros Nacionais da própria profissão e 

outros, como por exemplo, na XIV Conferência Nacional de Saúde e a IV Conferência 

Nacional de Saúde Mental que dispõe em sua relatoria a reiterada posição de que a garantia 

de atendimento seja efetivada através do Sistema Único de Saúde em sua completude, 

inclusive, fomentando a fiscalização como expressa em Auditorias e Processos de Avaliação 

no relatório final da Conferência, onde no item 166 visa “fortalecer e qualificar, de forma 

intensificada, a regulação (controle, avaliação e fiscalização) dos hospitais psiquiátricos, 

comunidades terapêuticas, das clínicas e instituições de tratamento dos dependentes 

químicos, públicas e privadas”.  

Fica explícito o posicionamento do CFESS quando referimos sua nota em 28 de 

novembro de 2014 sobre a regulamentação das comunidades terapêuticas onde se 

posiciona, politicamente, em favor do usuário e da luta história por um tratamento de saúde 

mental humanizado e, sobretudo, questiona o posicionamento do Estado diante disso como 

constatamos em nota: 

 

Acreditamos que esta afirmação reitera nossa compreensão de que as 
unidades de acolhimento não têm condições sequer de realizar a avaliação 
inicial para efeito de acolhimento, de acompanhar ou tratar pessoas que 
consomem drogas de forma abusiva ou delas são dependentes, visto que 
não têm equipe especializada. Nesse sentido, nos perguntamos com que 
finalidade o Estado destinará recursos para estas unidades acolherem 
pessoas que, pelo seu perfil epidemiológico, deveriam ser tratadas nas 
unidades de saúde? A maioria dos casos de dependência química necessita 
de avaliação médica, então, porque não adensar as unidades da Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS) e ampliar o tratamento dos/as usuários/as de 
drogas no âmbito do SUS? Por que não destinar o financiamento que se 
pretende repassar às “Comunidades Terapêuticas” para a ampliação da 
RAPS, que trabalha na lógica da atenção psicossocial e da desconstrução 
da lógica manicomial? (Conselho Federal de Serviço Social, 2014). 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

A compreensão do processo histórico das políticas públicas de atenção às 

drogas, particularmente no âmbito do tratamento, revela que no Brasil, assim como, no 

Estado do Pará a construção de políticas voltadas à questão das drogas caminhou e 

caminha a passos lentos. Logo, diante da insuficiência de mecanismos públicos de atenção 



 
 

                  

a essa demanda, O terceiro setor passa a trabalhar no campo da filantropia. As CTs 

começam a se expandir oferecendo serviços voltados ao tratamento da dependência 

química.  

Assim sendo, essas instituições vem se desenvolvendo enquanto formas não 

estatais de prestação de serviços, realizando um trabalho que deveria ser de 

responsabilidade do Estado. Entretanto, atualmente podemos afirmar que para as CTs, as 

dificuldades são maiores que as possibilidades frente ao processo de adequação junto às 

exigências das legislações pertinentes. Dessa maneira, as CTs passam a ganhar destaque 

em discussões e debates no âmbito da questão das drogas, onde se questiona sobre o seu 

papel social.       

Dessa maneira, concebemos o desafio de tornar concreto o debate desse 

entrave histórico-político-social e propiciar o fomento e a participação na construção de uma 

democracia “participativa” tendo em vista os atores sociais envolvidos e a importância do 

que concebemos aqui como expressão da crise e das novas dinâmicas empregadas no 

sistema que vigora. Para o usuário e familiares, estes defendidos pelo comprometimento 

ético-político, a discussão da política é fundamental na garantia de direitos e na proteção 

destes. Ademais, para os profissionais que atuam diante da expressão da questão social 

que se configura como a dependência química, este artigo vem colaborar com o fazer 

profissional no que concerne ao estudo e o enfrentamento de tais dinâmicas.  
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