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RESUMO 

 
 
O estudo reflete sobre os conflitos éticos e políticos da internação compulsória ou 
involuntária dos dependentes de crack no debate profissional do Serviço Social, 
compreendendo a dependência química como um fenômeno social historicamente 
determinado, mediado por diferentes expressões da questão social. Teve por 
objetivo geral analisar as implicações decorrentes da internação compulsória ou 
involuntária de usuários de crack, para o Serviço Social. Optamos pela pesquisa de 
abordagem exploratório-explicativa do tipo qualitativa. Nos procedimentos de coleta 
de dados, a escolha foi pela pesquisa documental de fonte primária, organizada por 
documentos nacionais produzidos entre os anos de 2001 e 2013 e que abordavam a 
internação de usuários de drogas e o enfrentamento da chamada epidemia de crack. 
No tratamento, sistematização e análise, utilizamos a análise de conteúdo temática 
com base em Bardin. Os resultados da pesquisa evidenciaram: Primeiro, a natureza 
(neo)conservadora das medidas asilares e punitivas da internação involuntária, que 
se torna compulsória e põe em risco a autonomia dos cidadãos usuários e 
dependentes de crack.  Segundo, a internação compulsória e involuntária e suas 
variantes no programa de assistência à saúde mental resgatam práticas excludentes 
de modelo asilar e estigmatizante no tratamento dos usuários de drogas. Terceiro, 
no Estado capitalista neoliberal a internação compulsória vem sendo reutilizada 
como instrumento de “assepsia urbana” e de punição dos usuários pobres. Quarto, a 
implantação da internação compulsória no modelo de atenção à saúde mental nega 
o conceito ampliado de saúde manifesto nos Projetos de Reforma Sanitária e 
Reforma Psiquiátrica. Concluímos afirmando que a efetivação da medida punitiva 
representa mais um obstáculo às práticas emancipatórias defendidas pelo Serviço 
Social no campo da saúde e podem fomentar o desenvolvimento de práticas 
(neo)conservadoras. 
 

Palavras-chave: Serviço Social. Política de Saúde. Internação Compulsória. Crack.  

 



 
ABSTRACT 

 
 
The study reflects on the ethical and political conflicts of the compulsory or 
involuntary hospitalization of crack addicts in professional Social Service debate, 
understanding addiction as a social phenomenon historically determined, mediated 
by different expressions of social issues. Had as general objective analyse the 
implications for Social services arising from compulsory hospitalization or involuntary 
users of crack. We opted for the exploratory approach research-qualitative type 
explanatory. And data collection procedures, the choice was for research primary 
source documents, organized by national documents produced between the years of 
2001 and 2013 and which addressed the hospitalization of drug users and the 
confrontation of the called crack epidemic. In the treatment, systematization and 
analysis, we use the thematic content analysis based in Bardin. The survey results 
showed: First, the nature (neo) conservative asilares and punitive measures of 
voluntary hospitalization becomes compulsory that puts at risk the autonomy of 
citizens users and dependent on the crack. Second, the compulsory admission and 
involuntary and its variants in the mental health care programme rescues 
exclusionary practices of asylum model and stigmatizing in treatment of drug users. 
Third, in the neo-liberal capitalist State compulsory internment has been reused as 
an instrument of "urban asepsis" and of punishment of the poor users. Fourth, the 
deployment of compulsory hospitalization on the model of mental health denies the 
expanded concept of health manifest in Projects of Sanitary Reform and Psychiatric 
Reform. We conclude by saying that the effectuation of the punitive measure 
represents another obstacle to emancipatory practices defended by Social Services 
in the field of health and can foster the development of practices (neo)conservative.  
 

Keywords: Social Service. Health policy. Compulsory Hospitalization. Crack. 
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INTRODUÇÃO 
 

  

Esse trabalho é fruto das inquietações geradas ao longo da atuação 

profissional como assistente social em unidades de saúde mental nos estados de 

Pernambuco e Piauí, desde 2009, ano da minha formação em Serviço Social na 

Universidade Federal de Pernambuco. Provém também da experiência docente no 

ensino superior, na qual ministrei disciplinas e coordenei projetos extensionistas 

relacionados à temática do uso, abuso e dependência de drogas lícitas e ilícitas1. 

Nessas experiências profissionais observei a precariedade das condições e 

das relações de trabalho dos profissionais nas unidades públicas e privadas de 

saúde mental nos três níveis de atenção à saúde. Assim, pude identificar que os 

usuários demandavam serviços e programas de proteção social2 no campo da 

assistência social, saúde e justiça.  

Embora o uso de drogas exista desde o início da humanidade, na 

contemporaneidade o indivíduo vem estabelecendo novas relações com o uso de 

substâncias psicoativas, tanto que, ao longo das décadas, este se tornou um 

fenômeno social complexo, multifatorial e polêmico. Os problemas sociais que 

decorrem do abuso e dependência vêm produzindo cada vez mais novas 

significações no que se refere à violência, segurança pública, tráfico, isolamento 

social e perda dos laços familiares, agravos à saúde física, absenteísmo, aumento 

dos gastos públicos e privados com acidentes e violências no trânsito, previdência 

social, dentre outros. 

Nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento não consumir drogas não 

é comum, pois esta se encontra arraigada nas culturas das sociedades tanto do 

Ocidente quanto do Oriente. No Brasil, temos um catálogo cultural que dispõe do 

uso de drogas lícitas como parte da sociabilidade das comemorações: o vinho na 

                                            
1
 Quando o texto se referir às drogas, estará falando tanto das lícitas quanto das ilícitas. São 

 entendidas como drogas lícitas (permitidas por lei menos para maiores de 18 anos de idade), sendo 
que as mais consumidas são o álcool e o tabaco, havendo ainda as medicações. Já as ilícitas são as 
cujo comércio é proibido por lei, como crack, cocaína e maconha. Chamo a atenção para o fato de 
que o mesmo Estado que libera e regula a produção e circulação enquanto produto de mercado dos 
produtos alcoólicos e fumígeros, é o mesmo Estado que interdita, criminaliza e gera estigmatização a 
quem consome drogas ilícitas. 
2
 O conceito de proteção social está ligado às necessidades de impedir ou diminuir o impacto de 

determinados riscos sobre os indivíduos/grupos sociais (VIANA; LEVCOVITZ, 2005). 
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Semana Santa, a cerveja no carnaval, o champanhe no réveillon, entre outros 

(BRASIL, 2011). 

Discussão sobre aspectos culturais à parte, desde o final da década de 

1980, o consumo de uma determinada droga derivada da cocaína tem despontado 

como um dos principais problemas sociais e de saúde pública em diversos países. 

Essa droga é o crack e os problemas relacionados a ela têm se tornado mais 

variados, com características mais complicadas e globais. Segundo a Associação 

Brasileira de Psiquiatria (2012, p.181): 

 
 
A cocaína e o crack são consumidos por 0,3% da população mundial. A 
maior parte dos usuários concentra-se nas Américas (70%) e, na última 
década, o número vem aumentando. Entre os países emergentes, o Brasil é 
o maior mercado na América do Sul, com mais de 900.000 usuários, quase 
o triplo dos levantamentos anteriores.  
 

 

No discurso governamental e político, o consumo do crack está atrelado à 

violência, portanto o consumo assume maior centralidade na discussão de 

segurança pública do que na de proteção social destes indivíduos. São criados 

programas e políticas para combate e controle, tratamento e assistência que 

preveem desde atendimento extra-hospitalar à internação3 compulsória4 ou 

involuntária5 de usuários com transtornos mentais.  

Compreendemos dependência química como processo social e político, 

historicamente determinado e atravessado pelas diferentes expressões da questão 

social6. Assim, é a partir da perspectiva de totalidade social que buscamos refletir 

sobre a internação compulsória involuntária (quer seja individual ou coletiva) de 

usuários dependentes de crack para a profissão do Serviço Social. 

                                            
3
 Definidas anteriormente pela Lei Nº 10.216, 06 de Abril de 2001, também conhecida como Lei da 

Reforma Psiquiátrica, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
4
 Modalidade de internação involuntária em que não é necessária a autorização familiar. O artigo 9º 

da lei 10.216/01 estabelece a possibilidade da internação compulsória, sendo esta sempre 
determinada pelo juiz competente, depois de pedido formal, feito por um médico, atestando que a 
pessoa não tem domínio sobre a sua condição psicológica e física (Lei Federal de Psiquiatria, Nº 
10.216, de 2001). 
5
 O familiar pode solicitar a internação involuntária, desde que o pedido seja feito por escrito e aceito 

pelo médico psiquiatra. A lei determina que, nesses casos, os responsáveis técnicos do 
estabelecimento de saúde têm prazo de 72 horas para informar o Ministério Público da comarca 
sobre a internação e seus motivos. O objetivo é evitar a possibilidade de esse tipo de internação ser 
utilizado para a prática de cárcere privado (Lei Federal de Psiquiatria, Nº 10.216, de 2001).  
6
 Expressões da questão social podem ser entendidas como o conjunto de desigualdades 

consequentes da sociedade do capital (CARVALHO; IAMAMOTO, 2005). 
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Na última década, o crack ganhou ares de epidemia, com o crescimento do 

uso, abuso e dependência e toda a carga de fatos relacionados com saúde e 

segurança pública. O aumento tem preocupado governantes, gestores e 

pesquisadores, principalmente, quando se avalia que apenas cerca de um terço 

(1/3) dos usuários da droga consegue seguir com o tratamento após internação, 

outro terço abandona o tratamento e volta ao uso e outro terço morre, sendo que, na 

maior parte dos casos, por causas externas, como violência ou causas naturais, 

como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), e não pelo uso em si, como 

se pensava no início das discussões (RIBEIRO; LARANJEIRA, 2012). 

O Estado e a sociedade ainda não chegaram a um consenso sobre qual é a 

melhor forma de lidar com os adictos7, seja pela quantidade de informações de teor 

moral, simplistas e manipuladas no tocante à dependência química, seja pela 

responsabilidade de dar resolutividade às demandas advindas da epidemia. 

Destarte, por vezes, o enfrentamento da questão é transferido do Estado para a 

família8, sociedade civil, instituições religiosas ou setor privado de saúde, 

ocasionando omissões estatais e consequentes conflitos que repercutem no modelo 

técnico-assistencial de atendimento dos dependentes químicos.  

No Brasil, a consequência da desproteção social com adoção desse modelo 

de transferência de responsabilidade são gastos públicos que já ultrapassam mais 

de um bilhão de reais nos últimos seis anos, com tratamentos9, campanhas 

antidrogas10 e atividades policiais de combate ao tráfico11 – sendo que, pelo número 

ínfimo de ações de prevenção, o número de usuários continua a crescer. 

                                            
7
Adicto é o adjetivo mais usado para designar um dependente químico. Significa quem não consegue 

abandonar um hábito nocivo por motivos fisiológicos ou psicológicos. 
8
 Segundo Campos e Mioto (2003, p.170), “o ‘familismo’, na expressão empregada por vários autores 

[em especial Esping-Andersen, 1999, p. 45; Saraceno, 1994, p. 60-81], deve ser entendido como uma 
alternativa em que a política pública considera - na verdade exige - que as unidades familiares 
assumam a responsabilidade principal pelo bem-estar social. Justamente porque não provê suficiente 
ajuda à família, um sistema com maior grau de ‘familismo’ não deve ser confundido com aquele que é 
pró-família”. 
9
O Brasil, nos últimos oito anos, gastou mais de 700 milhões de reais apenas no tratamento de 

dependentes de drogas. Este número representa apenas os custos com internações em hospitais 
públicos e com a medicação usada. Fora isso, os transtornos mentais causados pelo abuso de 
drogas são a segunda causa de internações públicas e se tornaram uns dos cinco principais 
tratamentos mais procurados nos hospitais convencionais da rede SUS. 
10

 O termo é semanticamente levado no sentido literal da palavra, pois raramente uma destas 
propagandas aborda a redução de danos, pelo contrário, posiciona-se contra o uso de qualquer 
droga, independentemente do tipo de uso, tipo de droga, etc. 
11

 Dados retirados do site: 
http://saude.terra.com.br/interna/0,,OI128937veja+o+custo+das+drogas+para+a+ sociedade.html 
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O Ministério da Saúde (MS) e a Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (SENAD), visando responder às pressões da sociedade e do mercado, 

instituíram ações e legislações que vêm gerando polêmica e conflito entre 

especialistas, profissionais de saúde, família e a sociedade num geral, no que se 

refere ao tratamento desses indivíduos.  

Uma em particular ganhou a mídia do ano de 2013, a internação 

compulsória de usuários de crack (em São Paulo e Rio de Janeiro), que se 

configurou como uma ação higienista e neoconservadora de tratamento aos 

dependentes químicos. 

Ressaltamos que também representa a desproteção social do Estado aos 

cidadãos em tempos de contrarreforma do setor público de saúde. Expressão da 

crise capitalista que tende a retrocesso no campo dos direitos (BOSCHETTI et al. 

2010). Nesses termos, o Estado adota medidas autoritárias para um fenômeno 

social histórico.  

As práticas de cuidado dirigidas a essa população sempre variaram dos 

cuidados de estilo religioso ou do modelo médico hospitalocêntrico12 que reforçam o 

padrão excludente e segregador da dependência, bastante combatido pela Luta 

Antimanicomial13. Destarte, o que se vê é que o uso do crack traz uma dupla 

identidade para esse sujeito na saúde: como aquele que é portador de uma 

patologia e como aquele que carrega um estigma. 

No atendimento às demandas de saúde dos usuários dependentes pela 

internação compulsória, assiste-se a uma tentativa de reatualização do modelo 

hospitalocêntrico, que contradiz o modelo de atenção de desospitalização14 e 

humanização das ações de saúde preconizadas pelo Sistema Único de Saúde.  

Esse último modelo assinala a importância de considerarmos a singularidade 

do sujeito, do estabelecimento de vínculo entre o usuário e o profissional, pautado  

 

                                            
12

 Essa perspectiva tem como foco a doença e é centrado no profissional médico e no hospital. A 
medicalização se refere a um fenômeno amplo que diz respeito ao uso de terapia medicamentosa 
com drogas. 
13

 Refere-se ao Movimento Nacional da Luta Antimanicomial (MNLA) pela demarcação de uma 
perspectiva de desinstitucionalização dos cuidados a pessoas com transtornos mentais. Esse 
movimento antecedeu a Reforma Psiquiátrica. 
14

 De acordo com o Projeto de Lei n.º 8, de 1991, que dispõe “sobre a extinção progressiva dos 
manicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais e regulamenta a internação 
psiquiátrica compulsória”. 
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no respeito, na integralidade do atendimento e tratamento regulado pela clínica 

ampliada15 e no fortalecimento da autonomia e protagonismo do indivíduo. 

Entendemos que o debate sobre a internação compulsória (coletiva ou 

individual) traz várias implicações para quem atua na rede de atenção à saúde 

mental junto aos usuários, uma vez que o crack tem especificidades no modus 

operandi de uso, o que acaba acarretando um tratamento difícil de adesão e com 

muitas recaídas por parte do usuário – fato este atrelado ao baixo custo de obtenção 

da droga e à situação de vulnerabilidade social dessas pessoas que vivem nas 

cracolândias16 em condições precárias de higiene, alimentação, saúde, numa rotina 

de roubo para sustentar o vício.  

Nos marcos da defesa dos direitos dos usuários, o Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS), com base no Código de Ética da Profissão de 1993, 

entende a dependência química como mais uma expressão da questão social, 

resultante do desenvolvimento do capitalismo, e como tal, passível de políticas de 

proteção social. 

A internação compulsória de dependentes de crack como objeto de 

intervenção profissional do Serviço Social no sistema público (ou privado) de saúde, 

poderá trazer implicações para o trabalho do assistente social, tendo como base os 

valores e princípios éticos e políticos que regem a ação profissional, determinados 

no Projeto Ético-Político da Profissão, Código de Ética de 1993 e Parâmetros para o 

Trabalho do Assistente Social na Saúde, os quais reafirmam que devemos priorizar 

no exercício profissional a liberdade e autonomia do sujeito. 

Dessa forma, é a partir da compreensão que esse tipo de internação traz 

implicações ao exercício profissional que definimos o problema de pesquisa, a 

saber: quais os aspectos da internação compulsória ou involuntária de usuários ou 

dependentes de crack que se apresentam contraditórios ao Código de Ética da 

Profissão    e   tem   implicações   éticas   e   políticas   no  exercício  profissional dos  

                                            
15

 Para Campos e Amaral (2007, p. 852), a Medicina tradicional se encarrega do tratamento de 
doenças; para a clínica ampliada, haveria necessidade de se ampliar esse objeto, agregando a ele, 
além das doenças, também problemas de saúde (situações que ampliam o risco ou vulnerabilidade 
das pessoas). A ampliação mais importante, contudo, seria a consideração de que, em concreto, não 
há problema de saúde ou doença sem que estejam encarnadas em sujeitos, em pessoas. 
16

 Nome derivado de crack. Refere-se popularmente aos espaços utilizados pelos usuários da droga e 
teve sua origem no centro da cidade de São Paulo. 
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assistentes sociais que atuam na área de saúde mental? Ou seja, quais os direitos 

de proteção social do Estado são negados aos usuários e dependentes químicos a 

partir da internação compulsória (individual ou coletiva)? 

O setor de saúde mental passou a se configurar como um dos maiores 

espaços ocupacionais da categoria profissional, entretanto observamos que há 

escassez de estudos sobre a questão do crack e especialmente sobre a internação 

compulsória. Este fato nos chamou atenção, pois este é um problema de saúde 

pública decorrente do agravamento da questão social que se expressa nas classes 

mais subalternizadas e vem sendo objeto de discursos neoconservadores. 

Nesses termos, objetivamos analisar as implicações para o Serviço Social, 

decorrentes da internação compulsória ou involuntárias de usuários de crack. O 

nosso estudo teve como pressuposto que existem conflitos entre a perspectiva de 

saúde afirmada pelo Serviço Social e as medidas de Estado acerca da internação 

compulsória individual ou coletiva de usuários de crack. Apoiamo-nos no marco 

conceitual da emancipação humana, liberdade e autonomia para fundamentar as 

nossas reflexões.  

Para responder aos objetivos expostos, optamos pelo método dialético. A 

pesquisa tem abordagem exploratória do tipo qualitativa. Nos procedimentos de 

coleta de dados, optamos pela pesquisa documental de fontes primárias sobre o 

tema. No levantamento do material empírico, delimitamos documentos oficiais e 

legislações específicas da saúde mental e do Serviço Social brasileiro. O recorte 

temporal foi a Reforma Psiquiátrica e as fontes que traziam o tema internação e 

crack, portanto o período da coleta foi 2001-2014. Agregamos cerca de 30 

documentos referentes à saúde mental (Leis, portarias, política e decretos), destes 

selecionamos 06 que contemplam o objeto de estudo. Na área do Serviço Social 

definimos 03 documentos do Serviço Social (Código de Ética de 1993, Parâmetros 

para o Trabalho do Assistente Social na Saúde e Projeto Ético-Político). O 

tratamento, sistematização e análise desses dados foram realizados por meio da 

análise de conteúdo com base em Bardin (2009).  

Este trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro analisa 

historicamente uso de drogas, a partir da relação entre Estado brasileiro e 

sociedade, que ao longo de décadas, vem refletindo nas legislações, modelos de 

tratamento, entre outros. Destarte, apresentamos nesse item a evolução da proteção 

social desde a visão da religiosa, da saúde pública até a visão judicial. Abordamos 
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ainda as relações sociais que se estabeleceram a partir de conflitos e interesses que 

geram demandas que materializaram políticas e programas sociais contraditórios 

como a proposta de internação compulsória involuntária individual ou coletiva para 

os usuários de crack.  

O segundo identifica o Serviço Social dentro das relações sociais que o 

tornaram necessário enquanto profissão determinada pela divisão sociotécnica do 

trabalho, para em seguida analisá-lo na área sócio-ocupacional da saúde mental 

com reflexões sobre a tensão entre o Projeto Ético-Político e as novas demandas 

institucionais ao Serviço Social decorrentes da internação compulsória de 

dependentes de crack. 

O terceiro capítulo trata dos caminhos metodológicos adotados no trabalho e o 

processo de desenvolvimento da pesquisa. Nele apresentamos os resultados 

obtidos na pesquisa, os quais demonstram que no Brasil, a epidemia de crack passa 

assume proporções bem maiores no debate midiático e político do que na realidade 

sanitária, o que, por sua vez, direciona de forma regressiva a política de saúde 

mental que abordam a questão da internação e do enfrentamento ao crack.  

Finalizamos o trabalho considerando que a internação compulsória não é a 

única, nem melhor resposta às reais demandas dos sujeitos dependentes de crack, 

pois a situação de risco social que esses sujeitos materializam, é determinada por 

relações de segregação e exploração de classe, raça e espaço, assim como, de 

inexistência do acesso à serviços extra-hospitalares e ambulatoriais que ofereçam 

serviços de redução de danos e projetos terapêuticos que considerem as 

singularidades de suas histórias de vida e necessidades sociais. 
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1 A PROTEÇÃO SOCIAL AOS USUÁRIOS DE DROGAS NO BRASIL 
 

 

 
Parece improvável que a humanidade em geral seja 
um dia capaz de dispensar os paraísos artificiais, isto 
é, a busca de autotranscendência através das drogas 
ou umas férias químicas de si mesmo (HUXLEY, 
2002, p.5). 

 

 

O presente capítulo analisa historicamente a relação entre Estado brasileiro, 

sociedade e o uso de drogas, refletindo sobre as legislações, os modelos de 

tratamento, bem como as contradições éticas e políticas da proposta de internação 

compulsória (individual e coletiva) para os usuários de crack, delimitando as 

passagens das visões religiosa e de saúde, para finalmente chegar à visão judicial. 

 

 

1.1 Uso de drogas, Estado e sociedade: entre a religiosidade e o estigma social 
 

 

Antes de tudo, vamos situar que esse trabalho assume que definições e 

práticas relacionadas a drogas (lícitas e ilícitas) são produtos de processos 

históricos e culturais, que remetem a modos particulares de compreensão, 

experimentação e engajamento no mundo, sujeitos a regularidades e padrões, mas 

também a variações e mudanças (LABATE et al, 2008, p.13). Exatamente por isso 

poucos fenômenos remetem a complexas significações e, ao mesmo tempo, têm 

sido expostos a tamanhas formas conceituais simplistas e manipuladas, como o uso 

de Substâncias Psicoativas (SPA)17. 

É importante entender que as drogas não são somente compostos 

farmacológicos pré-determinados, logo não podem ser simplesmente classificadas 

como boas ou más. A essência do uso delas envolve questões complexas e 

contraditórias que remetem à discussão de “liberdade e disciplina, sofrimento e 

                                            
17

 Substâncias psicoativas ou substâncias psicotrópicas são formas de falar das drogas, de maneira 
não pejorativa. Esse termo é usado por designar produtos químicos capazes de provocar alterações 
no sistema nervoso central especialmente afetando as percepções, humor, normalmente causando 
sensações de prazer, euforia e/ou alívio (SEIBEL, 2001). 
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prazer, devoção e aventura, transcendência e conhecimento, sociabilidade e crime, 

moralidade e violência, comércio e guerra” (LABATE et al., 2008, p 13). 

Desde as formações sociais primitivas e pré-capitalistas, a humanidade faz 

uso/abuso de drogas para a nutrição, para as suas doenças, mas também para 

alcançar o transcendente, influenciar o humor, buscar a paz ou a excitação, enfim, 

para buscar outra noção de existência.  

Seibel (2001, p.7) afirma que as substâncias psicoativas eram usadas 

também em cerimoniais religiosos e práticas terapêuticas. 

 
 
A relação do homem com as substâncias psicoativas é bastante antiga ou, 
melhor dizendo, ancestral. Assim, mostra-se equivocada a ideia de que a 
presença das drogas é um evento novo no repertório humano. Na verdade, 
trata-se de uma presença contínua no tempo e que envolve não somente 
medicina e ciência, mas também magia, religião, cultura, festa e deleite. 
 
 

Segundo Siebel (2000), existem evidências de que em determinadas 

culturas tribais qualquer substância que fosse capaz de alterar a consciência era 

considerada sagrada. Para o referido autor, o uso de plantas com princípios 

psicoativos ajudava a tolerar as adversidades do ambiente, igualmente, o consumo 

de estimulantes, como as folhas da coca e o tabaco, ajudava a suportar a fome e a 

fadiga. 

Desde o surgimento da escrita, há registros sobre a utilização das plantas 

com efeitos psicoativos para cura, magia, oferendas aos deuses e como incenso em 

rituais espirituais. Esse costume estava presente em quase todas as culturas de que 

o homem tem conhecimento.  

Seibel (2001, p.8) argumenta que 

 
 
em todas as religiões e culturas antigas observa-se a atribuição de um 
caráter sagrado à uma bebida ou outra substância com potencial de 
intoxicação. Através do uso de drogas, como o álcool, tabaco e outras 
análogas, podem-se obter tipos diferentes de embriaguez ou de alterações 
da consciência. O ato de ingerir um determinado fruto, em muitas lendas e 
mitos, pode proporcionar transes que levam ao paraíso. Entretanto, o uso 
religioso de drogas, como ainda ocorre hoje em algumas partes do mundo, 
em busca de experiências com sentido de religação, é um tipo de relação 
peculiar estabelecida entre o homem e a droga, restrito a rituais e contextos 
culturais específicos, apresentando-se como um fenômeno que deve ser 
diferenciado da patologia drogaditiva. 
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O homem, por vezes, busca entrar em contato tanto com o sobrenatural 

quanto como o divino, seja na busca da apreensão do não conhecido, seja por mera 

curiosidade inerente aos seres humanos. Essa necessidade se intensifica, 

sobretudo, quando o homem começa a buscar a cura para suas doenças. Foi 

exatamente nessa busca que teve início a relação entre as religiões e consumo de 

substâncias psicoativas encontradas geralmente nas plantas. Como antes não 

existia uma divisão entre o que os médicos utilizavam como técnica científica e a 

questão da magia, qualquer substância que fosse usada pelo homem e provocasse 

uma melhora dos sintomas físicos, psíquicos ou alterasse sua força, era considerada 

pelos sacerdotes da igreja um milagre e uma dádiva enviada por Deus ao homem 

(LABATE et al, 2008).  

Na Europa da Idade Média, a igreja cristã definiu que o consumo de 

substâncias psicoativas era proibido e quem ousasse desobedecer à lei corria o 

risco de ser queimado em fogueiras, uma vez que essa prática era considerada 

bruxaria ou pacto com o demônio.  

Segundo Seibel (2001, p.9) 

 
A moral cristã, particularmente na fase medieval, levou a uma grande 
proscrição de drogas psicoativas, tendo sido o código cristão muito estrito 
na condenação das plantas ditas “diabólicas”, as quais eram naquela época 
sinônimo de feitiçaria. Também entre a expulsão do paraíso e a proibição de 
certas plantas. Apesar disso, nesta religião o vinho constitui-se um elemento 
de grande importância, uma vez que simboliza o sangue de Cristo. 
 
 

Na Era das Navegações, com o avanço no processo de colonização, o uso 

de drogas entra em nova fase, com os europeus adentrando em outros continentes 

e estabelecendo contato com diferentes culturas. Nessas viagens eles conheceram 

a cocaína (usada pelos nativos do Andes), o tabaco (com tribos indígenas da 

América do Norte), o haxixe (com os árabes) e o ópio (no Extremo Oriente). Assim, 

desde que a Europa começou a importar essas substâncias, há cerca de três 

séculos, que estas começaram a ser usadas na produção de medicamentos para as 

mais variadas enfermidades (SEIBEL, 2000). 

No século XIX, os problemas decorrentes do uso indiscriminado das 

substâncias psicoativas começou a chamar a atenção de especialistas. Em 1810, 

por exemplo, o álcool passa a ser tratado como doença pelo médico Benjamim 

Rush, que antes disso não o considerava um problema. Para Rush, os usuários 

dessa droga eram adictos, e a dependência se dava de maneira progressiva e 
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gradual. Assim, os adictos deveriam abster-se dela de modo repentino e abrupto. 

Esse ainda é um pensamento muito difundido na maioria das propostas de 

tratamento no Brasil, bem como ainda é predominante nos Estados Unidos da 

América (EUA), o que influenciou a filosofia dos grupos de mútua-ajuda como 

Alcoólicos Anônimos (AA) e Narcóticos Anônimos (NA)18. 

Para Fiore (2012), o uso abusivo e a dependência de substâncias 

psicoativas como expressão da questão social é recente, datando de meados do 

século XX, quando ocorrem mudanças significativas com o advento da 

industrialização e urbanização das cidades. 

Nesse período, as substâncias psicoativas deixaram de ser utilizadas 

somente em rituais religiosos, fugindo do controle das culturas e criando-se um novo 

padrão de consumo, fato que precipitou o surgimento das sequelas físicas e 

problemas sociais para usuários, que faziam o uso de substâncias, e para suas 

famílias. É durante esse período que se dá o início da estigmatização das drogas, 

onde o uso excessivo de substâncias psicoativas passa a ser visto como uma 

doença ou desordem social, por exemplo, como o movimento que ficou conhecido 

como Contracultura. 

O fenômeno do uso de drogas na sociedade ocidental está extremamente 

vinculado a este movimento, iniciado ao final da II Guerra Mundial. O movimento de 

Contracultura foi o precursor de uma transformação que de início mobilizou jovens 

americanos durante a guerra do Vietnã e repercutiu no mundo, principalmente entre 

os jovens da Europa e da América Latina. Esse movimento propunha uma crítica 

radical à sociedade de então, enfatizando a liberdade individual associada a causas 

sociais; contestação de autoridades como a família e o Estado; valorização do 

erotismo e da liberdade sexual; criticando ainda o consumismo da sociedade de 

massas. O movimento hippie se colocou como a expressão mais conhecida desses 

valores e o uso de drogas como a marijuana, haxixe, maconha e derivados, 

constituiu-se como marca da relação deles com o mundo (VELHO, 2007). 

O Estado passa então a usar de força repressora para controlar o uso de 

substâncias psicoativas. Surge o conceito de dependência ou perda do controle 

individual pelo uso de substâncias que alteram a percepção de realidade, sendo 

também definida como causadora de prejuízos nas mais diversas áreas trazendo à 

                                            
18

 No tópico 1.2, será explicitada no que consiste esse grupo. 
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tona várias explicações e inúmeros tipos de tratamentos para contornar o “mal” 

(SAAD, 2001). 

A visão criminal do uso de drogas dura até 1948, quando outras ideias sobre 

“reabilitação” aparecem e hospitais penais são edificados como proposta 

governamental e privada para tratamento específico da dependência de drogas. É 

quando a Psicologia passa a atuar no tema, contribuindo posteriormente para que a 

Psiquiatria se interessasse também pela temática. 

Dessa forma, surge um novo discurso que veio a influenciar o surgimento de 

clínicas e ambulatórios com aplicação de técnicas inovadoras psicoterapêuticas, 

como alternativa de tratamento (SEIBEL, 2001).  

Em 1953, surge no estado da Califórnia uma modalidade de tratamento 

denominada Comunidade Terapêutica19, que associava os conceitos desenvolvidos 

pelo AA em comunidades terapêuticas psiquiátricas (SEIBEL, 2001). Nota-se que a 

relação entre sociedade civil e o Estado começa a ser complexificada, portanto, bem 

antes da polêmica recente sobre a mercantilização dos tratamentos20.  

Em 1974, surge a crítica referente ao conceito de dependência como 

doença, desenvolvida por Thomas Szasz21. Sua tese negou a base farmacológica da 

adição, alegando que os problemas sociais estariam sendo “medicalizados”. Por 

defender essas ideias, foi duramente criticado por pesquisadores da saúde 

defensores da base farmacológica do tratamento (SAAD, 2001). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), depois da II Guerra Mundial, 

assume a responsabilidade de conceituar uso, abuso e dependência de drogas 

líticas e ilícitas, numa tentativa de trazer a discussão da esfera do controle para a 

das definições. 

                                            
19

 As comunidades terapêuticas, aqui entendidas como instituições de atendimento ao dependente 
químico, não governamentais, em ambiente não hospitalar, com orientação técnica e profissional, 
onde o principal instrumento terapêutico é a convivência entre os residentes, surgiram no cenário 
brasileiro, ao longo dos últimos quarenta anos, antes mesmo de existir qualquer política pública de 
atenção à dependência química no país. Esse modelo de tratamento será abordado no tópico 1.2. 
20

 A conjuntura de centralidade na política econômica em detrimento da social é expressa na 
sociedade capitalista pela retração da intervenção estatal e avanço da iniciativa privada, que passa 
para o âmbito do mercado serviços considerados básicos para a população, como a saúde. 
21

Thomas Stephen Szasz foi um psiquiatra húngaro, residente nos Estados Unidos. Szasz foi um 
proeminente adversário da psiquiatria coercitiva e um conhecido crítico social dos fundamentos desta 
área do conhecimento. Seu livro mais conhecido foi O Mito da Doença Mental (1960). Em 1961, 
Szasz testemunha perante um comitê do Senado dos Estados Unidos que “o uso de hospitais 
psiquiátricos para encarcerar pessoas definidas como doentes mentais violava as premissas do 
relacionamento entre paciente e médico e transformava o médico em um guarda de prisão, um 
carcereiro” (fonte: ordemlivre.org/posts/biografia-thomas-szasz). Penso que esse seja um papel a ser 
problematizado quanto aos demais profissionais que atuem com a internação involuntária 
compulsória. 
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No Brasil, o uso de drogas também é objeto de uma intervenção associada 

entre a psiquiatria e a justiça. No tratamento, quando somada aos valores morais 

impostos, a dependência deixa de ser uma doença e passa a ser compreendida por 

alguns como defeito pessoal e, portanto, representada pelos termos de “viciado e 

bandido”. No caso brasileiro, dentre outras coisas, por causa da nossa formação 

histórica, ocorreu outra leitura da questão da dependência química, sendo esta mais 

atrelada à culpabilização do sujeito. 

 

 

1.1.1 O uso abusivo e a dependência de crack no Brasil 
 

 

Há milhares de anos, os povos colombianos consumiam uma determinada 

droga em rituais, extraída da folha de coca (planta nativa da América Latina). Na 

modernidade, essa droga passou a ser chamada de cocaína e a ganhar 

popularidade, principalmente na Europa. 

Seu uso foi proibido por volta de 1910, devido efeitos indesejáveis e 

dependência relatados, voltando a ter atenção na década de 1980, quando ressurge 

associada a um efeito muito mais euforizante, resultado de uma pasta básica que 

misturava sulfato de cocaína, solvente, ácido sulfúrico e carbonato de sódio. Essa 

base foi considerada a precursora do que hoje se conhece por crack (DIEHL; 

CORDEIRO e LARANJEIRA, 2011). 

Hoje essa droga é produzida a partir da cocaína, bicarbonato de sódio ou 

amônia e água, gerando um composto, que pode ser fumado ou inalado. O usuário 

queima a pedra22 em cachimbos improvisados, como latinha de alumínio, e aspira a 

fumaça. Há também pedras menores, que quando quebradas, podem ser 

misturadas a cigarros de tabaco e maconha, chamados pelo usuário de mesclado, 

capeta, e outros nomes não científicos (RIBEIRO; LARAJEIRA, 2012). 

Os primeiros relatos sobre a dependência de crack surgiram por volta de 

1985, sendo usado por negros e imigrantes, em bairros pobres de grandes cidades 

dos Estados Unidos, como Los Angeles e Nova York. 

                                            
22

 O nome “crack” vem do barulho que as pedras fazem ao serem queimadas durante o uso (SEIBEL, 
2001). 
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No Brasil, o aparecimento do crack se baseia em informações da imprensa 

não oficial e de apreensões da polícia, datadas de 1990, em São Paulo. 

Expandindo-se da Zona Leste para o centro da cidade, espalha-se neste ponto 

motivada pela repressão e pela chamada exclusão social (DIEHL; CORDEIRO e 

LARANJEIRA, 2011). 

Atualmente no Brasil, o perfil do usuário de crack é o(a) indivíduo(a) jovem, 

desempregado (a), com baixa escolaridade e baixo poder aquisitivo, proveniente de 

família em situação de vulnerabilidade social e com antecedentes de uso de droga e 

comportamento de risco (CFM, 2012). Ou seja, é o perfil das classes e grupos 

subalternizados. Este usuário é caracterizado ainda por um padrão de consumo 

carregado de intensidade e compulsividade (marcas registradas do dependente de 

crack) em que grande uso numa única noite são recorrentes: 

 
 

Muitos dependentes de crack passam a noite ou mesmo dias seguidos 
consumindo a droga até a completa exaustão, sem dormir e sem se 
alimentar minimamente. Isso implica obviamente uma grande 
vulnerabilidade a doenças clínicas, desnutrição e, pela necessidade de 
manutenção da autoadministração, comportamentos impulsivos, violentos, e 
promiscuidade no sentido de obtenção da droga ou de dinheiro para a droga 
(ALVES; RIBEIRO E CASTRO, 2011, p. 172).  

 
 

Dessa forma, além do empobrecimento/pauperização e estigmatização dos 

usuários, o crack ocasiona comportamento de risco. As consequências do consumo 

de crack se fazem perceber ainda no aumento de internações hospitalares, onde, 

em 1998, a cocaína/crack era responsável por apenas 0,77% das internações e, em 

2008, passa a ser por 10,03% (idem, 2011)23. 

Algumas das principais consequências do uso abusivo dessa droga são 

doenças pulmonares, doenças psiquiátricas (como psicose e paranoia) e doenças 

cardíacas, sendo a mais notória, a agressão ao sistema neurológico, provocando 

oscilação de humor e problemas cognitivos, interferindo na maneira como o cérebro 
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 O Relatório Brasileiro Sobre Drogas, publicado em 2009, realizado em várias capitais das cinco 
regiões do país, mostra o consumo de drogas entre os anos de 2001 e 2007. Os dados do relatório 
demonstram que: “(...) o gênero masculino apresenta maior prevalência de uso na vida de maconha, 
solventes, cocaína, alucinógenos, crack, merla e esteroides; enquanto que o gênero feminino 
apresenta maior uso de estimulantes, benzodiazepínicos, orexígenos e opiáceos” (BRASIL, 2009, p. 
24). 
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percebe, apreende, pensa e recorda informações. Isso leva o usuário a apresentar 

dificuldade de raciocínio, memorização e concentração24. 

A estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o Brasil é que 

existam cerca de 3% de usuários de crack entre sua população, o que significa 

cerca de seis milhões de pessoas. No entanto, o Ministério da Saúde (MS) trabalha 

com estimativa de “apenas” dois milhões de usuários, bem como com a avaliação de 

que destes, um terço mantém abstinência após tratamento, outro terço mantém o 

uso e outro terço morre, na maioria dos casos, relacionados à violência (CFM, 2012). 

No Brasil, os resultados da última pesquisa nacional sobre consumo de 

drogas (CEBRID, 2007) apontam o consumo de cocaína e seus derivados (crack e 

óxi) entre adolescentes e adultos, na experimentação (uso na vida) e no consumo 

constante (uso no último ano). 

Destarte, é importante esclarecer que há uma tendência entre os 

profissionais e a sociedade de confundir conceitualmente o uso, abuso e 

dependência química. 

Uso vai desde experimentação (um uso qualquer durante a vida) até uso 

frequente (que é quando o uso acontece 6 ou mais vezes nos últimos trinta dias). O 

uso abusivo fala de um tipo de uso mais pesado, que varia de 20 ou mais usos 

durante o último mês, seguido de um padrão que cause dano à saúde física ou 

mental do usuário (BRASIL, 2011). 

Já para ser classificado como dependente químico, o usuário precisa 

preencher um conjunto de sinais e sintomas25, que o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V) lista como sendo: uso em quantidades 

maiores ou por mais tempo que o planejado; desejo persistente (com incapacidade 

de controle; considerável gasto de tempo em atividades para obter a substância; 

fissura; deixar de desempenhar atividades sociais, ocupacionais ou familiares devido 

ao uso; continuar o uso apesar de apresentar problemas sociais ou interpessoais; 

restrição do repertório de vida em função do uso; manutenção do uso apesar de 

prejuízos físicos; uso em situações de exposição a risco; tolerância; abstinência 

(APA, 2014). 

                                            
24

O aparecimento desses sintomas está condicionado a questões como: tipo de consumo (uso social, 
uso abusivo ou dependência), organismo do usuário, tempo de uso, condições e quantidade de crack 
envolvidas no uso, etc. Logo, ao contrário do que pensam os defensores da internação compulsória, 
nem todo usuário de crack encontra-se sem condições de responder por sua própria vida. 
25

Ressalta-se que nem todo usuário de crack encontra-se sem condições de responder por sua 
própria vida, assim, portanto, me contraponho aos defensores da internação compulsória. 
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 10% da 

população dos grandes centros urbanos apresentam consumo abusivo tanto de 

substâncias lícitas quanto ilícitas e não necessariamente todas essas pessoas terão 

problemas graves com este uso. Já a dependência química contribui para os 

desafios do enfrentamento da pobreza, uma vez que as privações e as dificuldades 

de um homem pobre serão exacerbadas quando este constar de um diagnóstico de 

dependente químico. 

O Estado brasileiro parece não perceber que o agravamento da questão 

social se expressa diretamente na realidade de famílias que têm na sua composição 

um adicto; esses indivíduos possuem necessidades que vão desde os aspectos 

materiais até os emocionais. Ressalta-se ainda que grande parte dos usuários 

fazem parte da População Economicamente Ativa26 (PEA), e, quando a dependência 

química se instala, gera um consequente afastamento do trabalho, o que, por sua 

vez, gera gastos significativos não só na Seguridade Social, mas também na 

economia.  

Sobre a prevalência de dependência de crack, os dados do estudo da 

Associação de Brasileira de Psiquiatria (ABP), demonstraram que  

 
 
A maioria (62,8%) dos usuários de crack apresenta critérios positivos para 
dependência ao longo de sua carreira de consumo. O intervalo entre o início 
do consumo de crack e a ocorrência de problemas relacionados era mais 
curto (3,4 anos) em relação aos usuários de cocaína intranasal (5,3 anos). 
Quando comparado sal, o usuário de crack se expõe mais ao risco de 
dependência porque utiliza a droga com mais frequência, em maior 
quantidade e tem mais sensibilidade aos efeitos da substância. Os usuários 
de crack iniciantes parecem possuir um risco duas vezes maior de 
dependência que usuários de cocaína inalada, independentemente de 
gênero, etnia, associação a álcool ou tempo de consumo. O risco de 
dependência é mais “explosivo” com o uso da cocaína, em comparação ao 
da maconha e do álcool (2012, p. 142). 
 

 
Entende-se que a dependência e o uso de crack apresentam peculiaridades 

tanto no que se refere ao enfrentamento por parte do Estado, quanto à adesão ao 

tratamento pelos usuários e familiares. Uma vez que, além de serem necessárias 

ações efetivas estatais, também existe a necessidade de capacitação profissional, 

rede de serviços equipadas e ampliação das informações, com socialização de 
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 Segundo o IBGE (2013, p.3), “a população economicamente ativa (formada pelos contingentes de 
ocupados e desocupados) foi estimada em janeiro de 2013, para o conjunto das seis regiões 
pesquisadas, em 24,5 milhões de pessoas. Este indicador não variou em relação a dezembro último e 
cresceu 2,7% quando comparado com janeiro de 2012 (649 mil pessoas)”. 
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conhecimento sobre os problemas causados à saúde dos usuários pelo uso 

prolongado da droga. Ressalta-se que ainda que o conceito dependência química é 

recente para o consumo das substâncias psicoativas (DIEHL; CORDEIRO E 

LARANJEIRA, 2011).  

Se for considerado que um jovem sem consumo de álcool ou outras drogas 

enfrenta problemas no campo do trabalho, devido às novas configurações do 

mercado, é necessário considerar aquele com dependência de crack, que possui 

vínculo empregatício precarizado devido, muitas vezes, ao abandono da 

escolarização, absenteísmo, falta de motivação para o trabalho, agravos à saúde, 

todos esses fatores ocasionados e/ou aprofundados pela dependência química.   

Deve-se também considerar os adultos fragilizados por vários anos de 

consumo abusivo de drogas, que não estão na faixa etária de aposentaria, mas que 

serão considerados inadequados para o mundo do trabalho. Essas questões 

convidam a refletir sobre a proteção social e a inserção no mundo do trabalho de 

usuários de drogas e dependentes químicos. Questões que são postas como novos 

desafios ao Estado e às políticas sociais. 

 

 

1.1.2 Percurso histórico da intervenção do Estado brasileiro sobre a questão das 
drogas: do proibicionismo à proteção social 

 

 

Antes de qualquer coisa, vale destacar que a concepção de Estado abordada 

no trabalho entende que o conceito deste não é único, mas sugere uma forma de 

ordenamento político. Para a tradição marxista27, o Estado expressa-se na natureza 

de classe capitalista, onde os interesses que predominam são os das classes 

dominantes. Para Marx, o Estado capitalista é resultante da divisão da sociedade em 

classes e não um poder imparcial acima dos interesses de classes, sua ênfase 

coloca-se no caráter de dominação de classe do Estado (BERNARDO, 2007). Logo, 
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 Marx não elaborou a teoria sobre o Estado, mas ele forneceu a teoria fundamental, a partir da qual 
se pode construir a teoria do Estado: A noção de Estado aparece no pensamento de Marx a partir de 
uma abordagem mais restrita, isso não minimiza a importância de sua teorização, uma vez que 
residem nesta as raízes que fundamentam o debate sobre a compreensão do Estado na perspectiva 
marxista. A abordagem de Marx está relacionada tanto ao desenvolvimento do modo de produção 
quanto à formação econômico-social capitalista do período em que viveu (SIMIONATTO, 1999, p 63). 
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as intervenções do referido Estado, identificadas como políticas sociais28, possuem 

um caráter contraditório e paliativo, somado a uma tentativa de correção das 

desigualdades próprias do desenvolvimento capitalista. 

No campo da política pública para os usuários de drogas, o quadro não 

poderia ser diferente. Essa política tem um histórico de tratamento voltado para o 

usuário de álcool e outras drogas tardio e feito de modo pontual, sempre relacionado 

com a iniciativa privada e com apoio da sociedade civil29. 

Até meados do século XIX, o Brasil não havia sistematizado qualquer 

controle oficial sobre as drogas, que eram admitidas e usadas em lugares em que 

apenas moços das classes média e alta frequentavam. Mas, no início da década de 

1920, o governo brasileiro se propõe a trabalhar no controle sobre o uso de drogas 

como ópio e cocaína. Naquele momento, o uso constante, até então limitado à 

classe burguesa dentro dos prostíbulos, passou a se espalhar nas ruas entre as 

classes subalternizadas na época: pardos, ssnegros, imigrantes e pobres. Essa 

circulação passou a incomodar o governo que, em 1921, editou lei proibitiva na 

utilização de ópio, morfina, heroína e cocaína no Brasil, passível de punição para 

todo tipo de utilização que não seguisse indicação médica. Começa aí a história das 

políticas públicas voltadas ao controle do uso de entorpecentes (AS 

TRANSFORMAÇÕES..., 2009). Percebe-se que desde sempre o movimento do 

Estado era voltado para o controle da droga, não para a proteção/atendimento do 

indivíduo que usa essa droga. 

Quase 60 anos mais tarde, é que são criadas as primeiras legislações sobre 

o assunto. A Lei nº 6.368, de outubro de 1976, surge como o passo inicial das 

medidas oficiais de governo. A Lei dispunha sobre medidas de prevenção e 

repressão ao tráfico e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que 

determinassem dependência física ou psíquica. Entre 1980 e  1993  surgem  órgãos  
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 Entenda-se política social como ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados e 
garantidos em lei. É mediante estas que são distribuídos ou redistribuídos bens e serviços sociais, em 
resposta às demandas da sociedade. Nos últimos quarenta anos, sob a égide do capitalismo de 
feição neoliberal, a política social se transformou num campo minado de conflitos de interesses e de 
práticas experimentais – para não dizer voluntaristas. Os cortes nos gastos sociais, o desmonte dos 
direitos sociais, a desqualificação das instituições de bem-estar, o questionamento do caráter público 
da política, o desprezo pelos pobres (...) não podem ser tratados com neutralidade. Assim como a 
política social também “não se dá num vácuo teórico, conceitual e ideológico (PEREIRA, 2011, p. 16). 
29

 Concorda-se com Laurent (1996:3), quando afirma que, nesses casos, o Estado torna-se a mão 
visível que duplica a mão invisível do mercado, sem impedi-lo de funcionar. 
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que coordenavam pesquisas e ações referentes às drogas, a exemplo do Sistema 

Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, do Conselho 

Federal de Entorpecentes (COFEN)30, da Secretaria Nacional de Entorpecentes, 

ligada ao Ministério da Justiça (MJ) (AS TRANSFORMAÇÕES..., 2009). 

Já as ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde (MS), principalmente na 

área de tratamento, baseavam-se no modelo de atenção hospitalar, pelo qual se 

priorizava a internação em hospitais psiquiátricos31. Modelo que não deixou um 

saldo positivo no que concerne à atenção aos transtornos associados ao consumo 

de álcool e outras drogas. Basta lembrar como os usuários de drogas, 

especialmente os pobres, eram tratados antes da Reforma Psiquiátrica32. 

 
 
Com o relevante crescimento da população, a cidade passou a se deparar 
com alguns problemas, e dentre eles, a presença dos loucos e adictos pelas 
ruas, o destino deles era a prisão, ou a Santa Casa de Misericórdia que era 
um local de amparo, de caridade, não um local de tratamento. Lá os (...) 
insanos ficavam amontoados em porões, sofrendo repressões físicas 
quando agitados, sem contar com assistência médica, expostos ao contágio 
por doenças infecciosas e subnutridos. Interessante observar que naquele 
momento, o recolhimento, não possuía uma atitude de tratamento 
terapêutico, mas sim de salvaguardar a ordem pública

33
 (MACIEL, 2013, p. 

13). 
 
 

Mesmo com a mudança de modelo trazida pela Reforma Psiquiátrica, a 

lacuna na política pública de saúde ainda não foi preenchida, ficando muitas vezes a 

questão das drogas relegadas às instituições da justiça, segurança pública, 

filantropia e/ou associações religiosas. 

 
 
A complexidade do problema contribuiu para a relativa ausência do Estado, 
e possibilitou a disseminação em todo o país de "alternativas de atenção" de 
caráter total, fechado, baseadas em uma prática predominantemente 
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 Até 1998, as políticas públicas na área de drogas no âmbito federal estavam todas sob a 
responsabilidade desse Conselho (COFEN). 
31

 Até o século XVIII, os hospitais não possuíam finalidade médica, não passavam de instituições 
filantrópicas para abrigar pessoas tidas como "indesejáveis" à sociedade (como leprosos, mendigos e 
loucos). Chamo a atenção para esse fato para delimitar como a proposta de recolhimento por si só já 
traz a tônica de exclusão dos miseráveis produzidos pelos regimes da época, estes eram sempre 
presos e segregados do convívio social (AMARANTE, 2013). 
32

 Processo político e social que envolveu uma combinação de atores, instituições e forças de 
diferentes origens. O movimento pela Reforma Psiquiátrica tem início no Brasil no final dos anos 70, 
com uma série de denúncias contra o modelo de atenção à saúde mental, tendo como bandeira a luta 
pelos direitos dos pacientes psiquiátricos em nosso país. Apesar de começar o movimento nos anos 
70, só em 2001 foi sancionada a Lei da Reforma Psiquiátrica, redirecionando o modelo de atenção à 
saúde (BRAVO, 2010). 
33

 Sobre essa realidade, ver o Filme Bicho de Sete Cabeças. 
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psiquiátrica ou médica, ou, ainda, de cunho religioso, tendo como principal 
objetivo a ser alcançado a abstinência (BRASIL, 2005, p 40). 
 
 

Até então, o Estado priorizava a repressão ao tráfico de drogas em 

detrimento das ações de prevenção, destinando a maior parte dos recursos 

financeiros para a redução da oferta. No Brasil, o Estado interventor e determinador 

da política sobre as drogas e, juridicamente norteado pelos princípios do 

International Narcotics Control Board (Conselho Internacional de Controle de 

Narcóticos), fruto da Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) de 

1971. 

Esse Conselho desconsiderou especificidades culturais das nações latino-

americanas. Não reconhecendo, por exemplo, as tradições culturais dos povos 

indígenas e afrodescendentes, sobretudo os usos ritualísticos e culturais de algumas 

substâncias psicoativas (como a ayahuasca e a folha de coca). Ao desconhecer tais 

singularidades e ignorar os diversos contextos culturais, acabava por tratar de modo 

indiferenciado as distintas culturas e torna-se incapaz de distinguir as implicações 

dos diversos modos de uso (LABATE et al., 2008). 

Em 1998, foi criada no Brasil a Política Nacional Antidrogas – PNAD 

(nomenclatura utilizada até então34), que estabeleceu fundamentos, objetivos, 

diretrizes e estratégias para a ação de prevenção. Com a PNAD, o Brasil assumiu 

atitude inovadora adotando a prevenção como direção fundamental, além de 

reconhecer a diferença entre usuários, dependentes e traficantes, admitindo que a 

dependência, antes de se configurar crime, deve ser considerada um problema de 

saúde pública. Isso pode ser conferido já nos seus pressupostos:  

 

Reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa em uso indevido, o 
dependente e o traficante de drogas, tratando-os de forma diferenciada (...); 
garantir o direito de receber tratamento adequado a toda pessoa com 
problemas decorrentes do uso indevido de drogas (...); priorizar a prevenção 
do uso indevido de drogas, por ser a intervenção mais eficaz e de menor 
custo para a sociedade (BRASIL, 2005, p. 2). 
 

 

                                            
34

 Em 2004, a Política e a Secretaria Nacional Antidrogas passam, respectivamente, a ser 
denominadas de Política Nacional sobre Drogas e Secretaria Nacional sobre Drogas. Tal mudança 
coincidiu com o seu processo de realinhamento, no qual cerca de 90% dos itens constantes na então 
Política Antidrogas foram atualizados, não se tratando apenas de mudança de nomenclatura, mas de 
mudança estrutural na abordagem de ações de prevenção, tratamento e reinserção social, 
respondendo a mudança de perspectiva trazida pelo modelo de Redução de Danos, presente na 
Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas de 2003. 
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A realização da III Conferência Nacional de Saúde Mental, em 2001, ratificou 

esse posicionamento, reafirmando a necessidade de adoção de um modelo 

comunitário de tratamento. Esse modelo foi personificado nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS). 

Em consonância com as deliberações dessa Conferência, o Ministério da 

Saúde aprovou um conjunto de portarias35 que regulamentavam os diversos 

aspectos dos CAPS, incluindo aí os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e 

outras Drogas (CAPS AD), além de destinar financiamento específico e próprio para 

esta rede. E em 2003, o Ministério da Saúde pública a Política de Atenção Integral 

aos Usuários de Álcool e outras Drogas, na qual deixa clara a posição do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em atender essa população. 

Toda essa mudança de paradigma repercutiu diretamente no atendimento 

dos usuários. No Brasil, por exemplo, os hospitais têm uma forte resistência no 

atendimento ao usuário de substâncias psicoativas (principalmente aos de álcool e 

crack). Muitas vezes, esses indivíduos procuram atendimento nas emergências dos 

hospitais públicos e não recebem o atendimento qualificado para a natureza do 

problema. Situação que é gerada por desinformação e permanência de uma postura 

moralista dos profissionais da saúde, com relação à dependência química, advindas 

do modelo anterior de tratamento e de instituições de saúde. 

Ainda discorrendo sobre atendimento ao dependente de crack, constata-se 

que, no Brasil, as políticas públicas voltadas para a área dos transtornos 

psiquiátricos desencadeados pelo uso nocivo de substâncias36, são inferiores à 

demanda existente, o que acaba por gerar uma desassistência ao dependente 

químico. Não existem programas suficientes para identificação e tratamento das 

comorbidades psiquiátricas do dependente químico e os programas/instituições 

existentes para tratamento da droga nem sempre contemplam o tratamento das 

comorbidades. 

A consequência disso é que as implicações sociais, econômicas e políticas 

do uso de drogas lícitas e ilícitas não são analisadas na compreensão global do 

                                            
35

 PORTARIA Nº 336, de 19 de fevereiro de 2002 (Estabelece CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i II e 
CAPS ad II); PORTARIA Nº 189, de 22 de março de 2002 (define as normas e diretrizes para a 
organização dos serviços que prestam assistência em saúde mental); PORTARIA Nº 3.089, de 23 de 
dezembro de 2011 (Dispõe, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial, sobre o financiamento dos 
Centros de Atenção Psicossocial); 
36

 Essa ocorrência concomitante de dois ou mais transtornos psiquiátricos (no caso o transtorno por 
uso de drogas e algum outro transtorno psiquiátrico), é denominada Comorbidade. 
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problema e a percepção distorcida da realidade do uso/abuso acaba por promover a 

disseminação de uma cultura que não separa o uso de drogas da criminalidade 

(como se a existência de uma fosse atrelada à do outro) e que combate substâncias 

(seres inanimados), relegando a um plano menos importante o indivíduo e o seu 

meio de convívio. 

Abordagens como a redução de danos37, só conseguiram se distanciar da 

premissa proibicionista e alcançar bom resultado recentemente. A política referente 

às drogas é tão recente, que, somente em 2004, o Ministério da Saúde apresentou à 

população brasileira a primeira política voltada para atenção aos usuários de álcool 

e outras drogas, destacando nesta o imperativo de superar o retardamento histórico 

de tomada dessa responsabilidade pelo SUS (BRASIL, 2004a). 

Segundo a concepção ampliada de saúde, regulamentada na lei 8080/90, e 

na Constituição de1988, cabe ao Estado o cumprimento de ações que visem a 

redução dos riscos de doenças e os seus agravos. Deste modo, cabe a esse o 

desenvolvimento de ações direcionadas à promoção, prevenção e tratamento para a 

população que padece (de forma direta e indireta) com o uso abusivo de drogas. 

Vale destacar que a abordagem que vem sendo feita pauta-se na ótica 

psiquiátrica ou médica, deixando durante anos as implicações e determinações 

sociais, psicológicas, econômicas e políticas em segundo plano, o que gerou, dentre 

outros, a associação do tema à criminalidade e à oferta de tratamentos inspirados 

em modelos de separação dos usuários do convívio social e tendo como principal 

objetivo a ser alcançado a abstinência, contribui para a disseminação de uma cultura 

de combate a substância, relegando o indivíduo a um plano menos importante.  

Para o enfrentamento da dependência química do crack, foi lançado pelo 

Governo Federal o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas em 

maio de 201038. Para tal, o Governo Federal disponibilizou um orçamento total 

destinado ao Programa de R$ 4 bilhões. O Plano envolve várias ações que estão 

sendo estruturadas para o atendimento aos usuários de drogas e seus familiares na 

esfera da proteção social39, sendo o programa intersetorial “Crack, é possível 
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 Prática guiada pelo pressuposto de que cabe aos profissionais de saúde a minimização dos danos 
e não a erradicação das drogas, as políticas de redução de danos foram decisivas para realinhar o 
debate, voltando-o ao cuidado com o consumidor. 
38

 Dados disponíveis em: http://www.brasil.gov.br/planos-e-programas Acesso em 1/10/2013. 
39

 “Mais oito estados assinam hoje com o governo federal a adesão ao Programa “Crack, é possível 
vencer”. Entraram no programa os estados do Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, 
Mato Grosso, Maranhão e Bahia. Atualmente, 18 estados e o Distrito Federal já aderiram ao 
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vencer”, (dezembro de 2011) o carro chefe, que envolve ações dos Ministérios da 

Justiça, Saúde, Desenvolvimento Social, Secretaria Nacional de Segurança Pública 

e da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD).  

As ações envolvem a linha de cuidado com acesso aos serviços de 

referência e contrarreferência: 936CAPS I; 468CAPS II; 75CAPS III; 186CAPS i 

(infantil); 305CAPS AD (álcool e drogas); 2.168 Comunidades Terapêuticas; 232 

Serviço de Abordagem Social na Rua;  105 Centro POP (população de rua); 2.167 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)40. 

Existe ainda a Rede Nacional com 581 leitos41 credenciados em enfermarias 

especializadas em saúde mental em hospitais gerais e integrantes da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) que oferecem suporte hospitalar de curta duração. 

Esses leitos são utilizados apenas em situações de urgência/emergência 

decorrentes do consumo ou abstinência de álcool, crack e outras drogas, bem como 

de outras doenças associadas ao uso de drogas. Atuam como contrarreferência 

para a RAPS e demais serviços de saúde do município ou região de saúde. 

Essa rede de enfrentamento conta ainda com os Centros de Referência 

vinculados a Universidades, Centros Universitários ou Faculdades, públicas federais 

ou estaduais, destinados à formação presencial permanente dos profissionais que 

atuam nas redes de saúde, assistência social e segurança pública bem como 

daqueles que atuam no Ministério Público, Poder Judiciário e entidades que prestam 

apoio aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Atualmente 

existem 49 CRR implantados em 21 estados brasileiros e Distrito Federal, sendo que 

até o mês de julho/2013 foram ofertadas sete mil vagas nos cursos de capacitação. 

Apesar de toda essa rede, a ausência de estudos atualizados de escala 

nacional sobre esta problemática ainda torna muito difícil o enfrentamento da 

questão. Aqui cabe a pergunta do porquê desta ausência, entendendo-se que 

                                                                                                                                        
programa. Além disso, chega a 90 o número de municípios que já aderiram ao enfrentamento ao 
crack. Sendo que 28 municípios também fizeram sua adesão ao programa, elevando para 118 o total 
de participantes. Do total de recursos destinados - R$ 4 bilhões - já foram executados R$ 840 milhões 
em 2012 e está previsto o investimento de R$ 1,6 bilhão em 2013”. Disponível em: < 
http://www.brasil.gov.br/observatoriocrack/noticias/totalidade-dos-estados-brasileiros-participa-do-
programa-crack.html> Acesso em: 01 outubro 2013. 
40

 Mais informações sobre esses serviços podem ser encontradas em: www.searh.rn.gov.br. 
41

 Os usuários são encaminhados para internação pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e 
pelos serviços de pronto-atendimento e pronto-socorro. Funcionam em regime integral, nas 24 horas 
do dia e nos 7 dias da semana, finais de semana e feriados, sem interrupção da continuidade do 
cuidado. Disponível em: <http://www2.brasil.gov.br/crackepossivelvencer/home> Acesso em: 1 
dezembro 2013. 
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conclusões gerais e radicalizadas tendem a provocar intervenções extremas e 

imediatistas (como a proposta de internação compulsória), sem que haja espaço 

para uma reflexão e intervenção adequadas. Inclusive, a inexistência de estudos 

nacionais se refletiu na ausência de políticas públicas que contemplassem esse 

segmento até recentemente (RIBEIRO; LARANJEIRA, 2012). 

Vale destacar ainda o discurso que hiperdimensiona a dependência ao crack 

como uma epidemia sem controle, não levando em consideração que o maior 

número de usuários abusivos e dependentes do Brasil encontra-se justamente entre 

as drogas ditas lícitas, como álcool42 e tabaco43 (11,2% e 9% da população brasileira 

é usuária dependente, respectivamente), que por sua vez, não tem ganhado tanta 

atenção por parte do Estado e da mídia (CEBRID, 2007). 

Apesar da evolução da legislação (novo Código Penal), no sentido de tentar 

priorizar o tratamento e a recuperação do usuário, e não a imposição de pena, a 

diferenciação entre o consumo próprio – individual ou coletivo – e o tráfico ainda não 

está de todo esclarecida e consensual para todos os envolvidos. E a ausência de tal 

distinção acarreta um tratamento de desconfiança moral, policial e legal frente a 

todos os usuários de SPA´s, mas principalmente os de crack, por conta de seus 

hábitos e do contexto sociocultural.  

Também se deve distinguir de um modo mais detalhado as relações entre 

uso, consumo, circulação e direitos privados dos cidadãos brasileiros. Tem-se que 

reconhecer que o usuário tem um papel ativo na busca e no consumo da droga (no 

caso, o crack); que pessoas sempre utilizaram drogas, pelos motivos mais diversos, 

nas circunstâncias mais variadas; e que não há razões para supor que deixarão de 

fazê-lo. É crucial, portanto, compreender a interpretação que os usuários de crack 

dão à experiência com as drogas, da motivação que os impele a um consumo 

repetido, e quais as influências que o modo de vida da sociedade capitalista acarreta 

a estes indivíduos. 

                                            
42

 No Brasil, o alcoolismo vem sendo responsável por 60% dos acidentes de trabalho, 80% das 
ocorrências policiais envolvendo violência, 20% dos pedidos de divórcio, 51% das internações nos 
hospitais psiquiátricos e 25% dos suicídios.  Isso sem contar com os prejuízos causados ao processo 
produtivo pelo desempenho insatisfatório de empregados alcoólatras, e o flagelo social representado 
por 12 milhões de menores abandonados, 70% dos quais filhos de pais ou mães alcoólatras (CRUZ, 
2005). 
43

 Segundo dados do World Bank, existem no mundo 1,1 bilhão de fumantes (aproximadamente 1/3 
da população), o que torna o aparentemente inofensivo cigarro responsável por 4,5 milhões de 
mortes anuais (WORLD BANK,2003). 
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Sobre as influências da sociabilidade capitalista, é importante enfatizar que 

se identifica uma relação entre o sistema capitalista, a dependência química, as 

políticas públicas e a recuperação de dependentes químicos: 

 
Sabemos que as drogas são, antes de tudo, substâncias psicoativas 
consumidas pelos indivíduos para alterar a consciência. Mas essas drogas 
são igualmente, mercadorias. E assim, como a “relação homem com ele 
mesmo” só é real, objetiva, por meios da sua relação com outros homens, o 
uso de drogas sendo um objeto estranho para o indivíduo, entra em total 
coerência com a lógica do capitalismo, na medida em que os indivíduos se 
relacionam com o uso de drogas como algo estranho a eles, quanto mais 
consomem essas substâncias, mais são consumidas por eles, logo, não é 
por acaso que a questão do uso abusivo das drogas aparece na 
Modernidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo 
e contraditoriamente é um dos negócios mais rentáveis do mundo da 
atualidade, fortalecendo tanto o mercado legal quanto o ilegal. Assim, 
entendemos que se as drogas, enquanto mercadorias são usadas, 
consumidas, para marcar diferenças sociais e, com isso transmitir 
mensagens, que moldam identidades, essa condição de catástrofe e de 
proporções epidêmicas tem uma intima ligação com as condições do 
capitalismo (SILVEIRA; MOREIRA, 2006, p.398). 
 
 

A questão se torna ainda mais complicada se levarmos em conta que a 

definição de uma substância como droga ou medicamento, nem sempre depende de 

suas propriedades farmacológicas, mas do modo como o Estado decide tratá-la. 

Não faltam argumentos de base farmacológica que possam sustentar propostas de 

proibição de substâncias legais e lucrativas como o tabaco e o álcool (o que nunca 

aconteceu). Tampouco é pequena a lista de produtos que há pouco tempo eram 

divulgados e consumidos de forma massiva como remédios eficazes e hoje são 

proibidos (BECKER, 2001).  

O que se tem é que o uso abusivo de drogas impõe ao Brasil e a outros 

países uma carga de agravos indesejáveis e onerosos, que acometem os indivíduos 

em todas as áreas de sua vida. Verifica-se ainda que as políticas públicas 

fragmentadas direcionadas à prevenção ao uso de drogas são insuficientes, como 

também, dificilmente, será a solução única para a problemática da dependência do 

crack, já que a lógica do sistema capitalista marcha na direção da reprodução de 

uma realidade que acentua vários determinantes sociais que são responsáveis pelo 

uso e abuso, entre eles, a desigualdade social, a miséria, o desemprego (TEXEIRA, 

2009). Como bem situa Bauman, nos debates sobre os perigos da desigualdade 

social raras vezes esta seria algo mais que um reles problema financeiro, no máximo 

uma “ameaça à lei e à ordem” (2013, p. 9); quase nunca sendo apontada como um 

risco ao bem-estar físico e mental da sociedade. 
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Assim, a dimensão e complexidade do quadro epidemiológico do país 

recomenda uma série de respostas políticas para o enfrentamento dos problemas 

decorrentes desse consumo e de políticas públicas sociais que se materializem de 

maneira intersetorial e integrais parecem ser alternativas a serem buscadas, pois 

não se constroem direitos sociais sem políticas que os materializem e possibilitem 

indivíduos e grupos saírem tanto da condição de necessitado quanto da de 

estigmatizado (PEREIRA, 2011). 

No tópico a seguir serão elencados alguns tipos de tratamento, 

disponibilizados pelo Estado e pela iniciativa privada, que se colocaram como opção 

de atenção à essa realidade. 

 

 

1.2 Modelos de internação voluntária de usuários e dependentes de crack 
 

 

Existem diversas perspectivas e estratégias para o tratamento da 

dependência química. Não há uma abordagem única e consensual, que seja 

apropriada para todos os casos. Especialistas recomendam o uso variado de 

técnicas e sistemas que, por vezes, a intervenção pode ser combinada depende do 

caso, tipo de ambiente, situação dos agravos à saúde e da rede de serviços 

especializados, disponibilizada e adequada para cada caso, problema ou 

necessidade do usuário. 

Em consonância com a Reforma Psiquiátrica, observa-se nos últimos 

tempos a criação de diversos procedimentos e diretrizes básicas de atenção aos 

usuários de álcool e outras drogas. Destaca-se, por exemplo, a Política do Ministério 

da Saúde para Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas, criada em 

2004, que contempla a perspectiva da atenção integral e a produção de autonomia 

do sujeito, criando práticas comprometidas com a promoção, prevenção e o 

tratamento dos agravos relacionados ao uso de drogas e à dependência 

química. Sob este ponto de vista, a reabilitação psicossocial e a reinserção do 

usuário apostam na potencialidade do território comunitário, valorizando-o no 

processo de saúde-doença em relação ao consumo de substâncias (BRASIL, 2004).  

Nesse sentido, diferentemente do que predomina no imaginário social – que 

o isolamento através da internação é o melhor modo de cuidado do dependente 
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químico –, é o fortalecimento das relações dos recursos locais com o sujeito que 

possibilitam mudanças. Sob esta perspectiva, devem ser oferecidos serviços que 

proporcionem os cuidados intensivos necessários e, ao mesmo tempo, mantenham 

os vínculos familiares e sociais, diferentemente da internação. 

Destes, destacarei como interessante alternativa ao modelo asilar e de 

confinamento, os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas 

(CAPS-AD). Nele: 

 
A modalidade de atendimento é multiprofissional, sendo o projeto 
terapêutico singular para cada pessoa, contemplando suas necessidades e 
desejos.  Nesses espaços, o tratamento psicoterápico em conjunto ao 
medicamentoso, quando necessário; os atendimentos às famílias; os 
trabalhos de geração de renda e as oficinas terapêuticas são desenvolvidos, 
não exigindo a sua abstinência como pré-requisito à inserção no tratamento 
(BRASIL, 2004, p.12). 
 

 

Vários são os modelos (e as amálgamas destes) adotados por esta e outras 

instituições direcionadas ao tratamento dos usuários de crack. A seguir, serão 

elencados os principais. 

Existe um modelo, chamado de abordagem comportamental, que trabalha 

com técnicas de modificação do comportamento. A ênfase é dada na capacidade de 

o indivíduo desenvolver autocontrole sobre seu comportamento. As técnicas são 

oriundas de diversas disciplinas de observação do comportamento e da psicologia 

experimental. Os grupos de mútua-ajuda empregam várias dessas estratégias 

comportamentais, sugerindo coisas como evitar hábitos, pessoas e lugares de risco 

para o uso da droga e também evitar o primeiro “gole” (“tiro na lata”44, fumo, etc), 

para assim evitar os outros. 

Esse modelo parte do pressuposto que uma vez dependente sempre 

dependente45. Para eles quem se tornou adicto não poderá consumir a substância, 

mesmo que em pequenas quantidades e com menor frequência. Essa rigidez 

costuma ser criticada por outras correntes, que encaram o uso de drogas como 

sintoma e compulsão que sendo tratada viabilizam ao sujeito estabelecer nova 

relação com a droga. A abordagem comportamental ainda é utilizada por diversas 

instituições religiosas que oferecem tratamento aos usuários na modalidade de 

                                            
44

 Tiro na lata é a forma como os usuários de crack se referem ao uso. 
45

 A diferença estaria que, enquanto uns estão em recuperação (em tratamento), outros estão na 
“ativa” (no uso). 
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internação de longo prazo, em média de dois a nove meses, aliado de princípios 

religiosos e ao trabalho “voluntário”. A rigidez no tratamento costuma ser motivo de 

abandono por parte dos usuários (SILVA, 2008). 

Dois exemplos dos grupos de mútua-ajuda que também trabalham nesse 

modelo são os Alcoólicos Anônimos e os Narcóticos Anônimos. O primeiro surgiu 

nos EUA, na década de 30, e se espalhou por todo mundo. Foi criado por dois 

indivíduos dependentes do álcool que descobriram na conversa entre “iguais” uma 

forma de ajuda para seu sofrimento e assim criaram uma filosofia de recuperação 

baseada nos 12 Passos46 para conseguir a abstinência. Como características 

principais estão a não participação de profissionais no programa e a utilização da 

concepção de doença, desenvolvida pela medicina. O grupo Narcóticos Anônimos 

(NA) surgiu mais tarde, destinado aos dependentes de outras drogas, mas com a 

mesma filosofia de recuperação do AA. 

Um modelo é o psicodinâmico ou relacional, que se concentra na aplicação 

de conceitos da teoria psicanalítica em atendimento individual. Este trabalha numa 

visão de que o homem é influenciado por seu inconsciente, logo a história do 

indivíduo é peça fundamental na recuperação, por estarem ali presentes, elementos 

que, seguramente, tiveram associação direta com a busca pelas drogas. Os 

profissionais que o aplicam visam a melhoria da qualidade de vida, readaptação a 

uma vida sem drogas, ressocialização e na reelaboração dos papéis a fim de que o 

indivíduo experimente alterações nos relacionamentos em família, trabalho e lazer 

(BUCHER, 2002). 

Há ainda a Entrevista Motivacional, desenvolvida no início da década de 

1980 nos EUA, só foi adotada no Brasil em fins da década de 1990. Concentra-se 

em ajudar as pessoas a realizarem mudanças em suas vidas, considerando que a 

motivação para isso passa por certos estágios num determinado processo. Levando 

em conta que a ambivalência do paciente é um dos principais obstáculos do 

processo terapêutico visa a uma mudança construtiva, a abordagem situa-se na 

direção de uma postura não autoritária e confrontativa, objetivando com isso ajudar 

na liberação das próprias motivações e recursos deste para ultrapassar suas 

dificuldades contribuindo assim para “desemperrá-lo” (SILVA, 2008). 

                                            
46

 São 12 princípios seguidos pelo grupo, que seriam a chave para a recuperação. 
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Apesar da variedade existente, as duas mais utilizadas pelas instituições de 

tratamento e profissionais da área, são a prevenção à recaída e a entrevista 

motivacional. 

Na Prevenção à Recaída, esta não é vista como fatalidade sem explicação, 

mas sim como um acontecimento decorrente de uma série de processos da 

cognição, comportamento e afeto. Esse modelo propõe que os pacientes 

identifiquem possíveis situações de risco e assim evitem a recaída. Caso ainda 

assim ela aconteça, podem se ajudar a evitar que este desvio de percurso 

desencadeie uma nova recaída (SILVA, 2008). 

Ambas trabalham com uma perspectiva de Redução de Danos (RD), que é 

um movimento que surgiu em resposta à crescente crise da AIDS na década de 

1980, quando muitos países reconheceram a necessidade de desenvolver 

estratégias, mais práticas adaptativas para reduzir o risco de transmissão do Vírus 

da Imunodeficiência Adquirida (HIV) entre usuários de drogas injetáveis. Para 

Ronaldo Laranjeira, a Redução de Danos (RD) reconhece a abstinência como 

resultado ideal, mas aceita alternativas que reduzam os danos do uso quando não 

dá para retirar a droga do usuário. 

 
 
A RD no Brasil fundamenta-se em ações de campo desenvolvidas por 
agentes de saúde, devidamente treinados, que compreendem troca e 
distribuição de seringas, atividades de informação, educação e 
comunicação, aconselhamento, encaminhamento e vacinação contra 
hepatite (FONTES; LARANJEIRA, 2004, p.441). 
 
 

No Brasil, a primeira iniciativa com relação ao programa de Redução de 

Danos, se deu na Cidade de Santos – São Paulo, no início da década de 1990, na 

tentativa de se efetuar trocas de seringas entre Usuários de Drogas Injetáveis 

(UDI´s). A iniciativa não obteve sucesso e, através de uma ação judicial, o programa 

não pôde ser implementado. Somente em março de 1995 na Cidade de Salvador no 

Estado da Bahia, dar-se-ia início o primeiro Programa de RD (TEIXEIRA, 2009). 

Mesmo com tantas opções de tratamento que os usuários de drogas ilícitas 

podem desfrutar, as evidências apontam que, no Brasil, as políticas públicas ligadas 

à saúde e direcionadas para a problemática da dependência química, inclusive do 

crack, não são eficazes, pois, dentre outros motivos: 

 Não funcionam em regime de 24 horas, nem em finais de semana 
(horário mais provável de uso), o que se constitui em forte entrave para a 
recuperação de dependentes químicos. 
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 No interior dos estados, os programas instituídos pelos governos 
federais e municipais, entre eles os CAPS AD, funcionam de maneira 
precária e com profissionais pouco qualificados. 

 Dificilmente há locais para desintoxicação e muito menos parcerias para 
a ressocialização destes usuários (o que faz com que, mesmo usuários 
com boa evolução no tratamento acabem voltando ao uso, devido 
ausência de mudança no seu ambiente, como mudança de emprego, por 
exemplo). 

 Existe um número mínimo de cidades onde há programas para os 
adolescentes usuários de drogas (estes ficam completamente sem 
orientação e sem oportunidades de recuperação e, se já não são 
usuários de drogas mais pesadas, acabam se tornando com o passar 
dos anos em uso abusivo ou morrendo em decorrência deste). 

 

Considera-se que a internação compulsória não deva ser vista como 

primeiro recurso no cuidado aos usuários de drogas, uma vez que existem vários 

modelos de tratamento (inclusive preconizados pela própria política de atenção a 

este público) que não estão recebendo condições objetivas de operar com sucesso 

e, portanto, não são efetivas. 

Com relação aos usuários de crack, não se pode esquecer a situação de rua 

em que muitos se encontram. Muitos destes, diferentemente do que predomina no 

imaginário social, não estão nas ruas em decorrência das drogas, mas sim em 

virtude de um processo violento de segregação de classe, raça, gênero, idade, etc. 

Nesse sentido, quando se vincula diretamente o cuidado de usuários de crack à 

internação compulsória, gera-se uma preocupação, não só por sua ineficácia e pelo 

seu alto custo comparado a outras modalidades de intervenção, mas também por 

não considerar um plano terapêutico que considere a complexidade das 

necessidades sociais em saúde desses usuários. 

 

 

1.3 Questões éticas, sociais e legais da internação compulsória ou involuntária 

coletiva para dependentes de crack 

 

 

Historicamente a reclusão de indivíduos, assevera Jacobina (2008, p. 66), 

sempre esteve ligada a reprodução de  

 
 
[..] uma cidade limpa e racional, purificando-a de todos os elementos que 
destoassem dessa racionalidade. A diferença estabelecida pela loucura, 
como a diferença estabelecida pelos vícios, pela miséria, pela deficiência, 
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pelo desajuste de forma geral, seria resolvida – como ainda é – pela 
exclusão. 
 
 

Antes de elencar as implicações, faz-se necessária uma diferenciação entre 

internação compulsória e internação involuntária coletiva. Internação compulsória, 

regulamentada pelo Código Penal, é uma internação determinada por um juiz47 

quando há uma ameaça visível para o indivíduo e/ou para a sociedade, não havendo 

necessidade da intervenção de um familiar. Sendo assim, a internação compulsória 

é aquela determinada pelo juiz a partir de um caso específico de crime cometido ou 

por ser cometido (AMARANTE, 2013).  

Já a chamada internação involuntária é a modalidade feita a partir de um 

familiar ou uma autoridade, que solicita tratamento para alguém que esteja 

“incomodando a ordem pública”. Essa pessoa é recolhida contra sua vontade e, 

caso não tenha condição de discernimento do tratamento, outra pessoa pode 

assinar por ela. Um médico pode fazer a internação involuntária, escolhendo o 

melhor tratamento, de acordo com a requisição de um familiar (AMARANTE, 2013). 

Mesmo havendo prerrogativa em lei, essa realidade vem dividindo opiniões e 

gerando conflitos quanto a sua eficácia e adequação à realidade, gerando 

discussões sobre sua constitucionalidade. Especialistas se dividem quanto à medida 

de internações compulsórias para usuários de crack.  

A internação contra a vontade do paciente está prevista no Código Civil 

desde 2001, pela Lei Nº 10.21648, conhecida como a lei da Reforma Psiquiátrica, 

com base nessas legislações uma proposta de política pública que prevê a 

internação compulsória foi encaminhada em março de 2012, tendo o apoio do então 

                                            
47

 Intervenção que, segundo Fortes, já é motivo de questionamento: “As dificuldades de diálogo entre 
os atores envolvidos, no que concernem às situações de encaminhamentos judiciais para avaliação 
psiquiátrica e/ou internação, bem como à crescente intervenção do judiciário sobre os procedimentos 
clínicos dos profissionais de saúde mental, têm acarretado questões de natureza ética, moral e social, 
que merecem debates aprofundados das partes e busca de resoluções e parcerias consensuais 
visando o bem do paciente” (FORTES, 2010, p.329). 
48

 Segundo Moreira e Loyola (2011, p. 693), “A Lei 10.216 vem, assim, graduar tanto a periculosidade 
quanto a inimputabilidade deste indivíduo, por meio de dois encaminhamentos principais: a criação de 
programas de inserção desses pacientes à comunidade, com o tratamento em dispositivos 
terapêuticos extra hospitalares, como as Residências Terapêuticas, a assistência ambulatorial e os 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além do Programa De Volta pra Casa, que passam a ser 
organizadores da rede, e com a regulamentação cuidadosa dos procedimentos de internação 
psiquiátrica, a partir da criação da Portaria nº. 2.391 de 26 de dezembro de 2002, que regulamenta o 
controle das internações psiquiátricas de acordo com o disposto na Lei 10.216 e os procedimentos de 
notificação da comunicação das internações involuntárias ao Ministério Público, pelos 
estabelecimentos de saúde, integrantes ou não do Sistema Único de Saúde – SUS”. 
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ministro da saúde o Sr. Alexandre Padilha, que defende a internação em unidades 

adequadas de tratamento, mesmo contra a vontade dessas pessoas.  

Os argumentos em torno da defesa da internação compulsória ou 

involuntária são o aumento do consumo de drogas no país inteiro e os poucos 

resultados das ações de prevenção ao uso. Acrescenta-se que a medida já é 

praticada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A defesa da internação 

é também assumida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), nos casos em que 

há risco de morte, prática que já ocorre, segundo o Conselho. 

Os profissionais de saúde, especialistas e pesquisadores integrantes do 

Movimento da Reforma Psiquiátrica (MRP) são contrários à internação compulsória, 

defendem os direitos dos usuários, denunciam que o internamento à revelia é uma 

violência institucional e propõe a construção de uma rede de serviços e estratégias 

comunitárias para o tratamento dessas pessoas. 

A política de saúde mental visa ao tratamento em rede substitutiva, ou seja, 

em locais onde o paciente possa frequentar, sem a necessidade de passar longos 

períodos internado, longe da convivência familiar e comunitária. Por isso, 

posicionam-se contra as internações compulsórias defendendo o tratamento nos 

serviços assistenciais especializados que compõem a rede de referência e 

contrarreferência antimanicomial.  

Os integrantes do MRP lutam pela ampliação dos serviços oferecidos pelos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços abertos e comunitários do 

Sistema Único de Saúde, para que estes sejam o local de tratamento de 

permanência de atenção diária e de acolhimento transitório. Além disso, afirmam 

ainda que é necessário ampliar o número de consultórios de rua para atender à 

população em situação de risco e vulnerabilidade social, principalmente, crianças e 

adolescentes usuários de álcool e outras drogas, bem como ampliar a oferta do 

número de leitos em hospital geral e de equipes de saúde mental básica. O que não 

tem sido posto mais como opção. 

O que tem acontecido é a aparição no espaço público de considerável 

número de indivíduos, até então invisíveis para a cidade49, acarretando uma 

(in)visibilidade perversa, que incita as mais variadas reações e os mais distintos 

                                            
49

 Do mesmo modo, não é possível não associar propostas de internação compulsória ou involuntária 
ao apelo da sociedade e autoridades daqueles sujeitos num contexto de preparação para Copa do 
Mundo e Jogos Olímpicos, portanto, visibilidade mundial das cidades-sede. 
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aparatos de gestão, tratamento e atenção aos mais pauperizados. Mas é necessária 

uma análise mais profunda a respeito do que está ocorrendo. A questão do crack, 

em geral, é um indicador social de que algo está acontecendo na realidade social 

brasileira (AMARANTE, 2013). 

Não se nega que há casos em que é necessária a intervenção externa – e 

há, inclusive, previsão legal para fazê-la, conforme institui a Lei 10.216. Mas tal 

internação deve ser individualizada, realizada por equipe especializada e 

comunicada imediatamente ao Ministério Público. 

A internação compulsória pressupõe uma ordem judicial específica prévia. 

Ambas são exceções e não devem se tornar eixos de políticas públicas voltadas aos 

consumidores e dependentes (sem discriminação) de crack, tomando como baliza o 

fato de este estar em situação de rua.  

Além disso, se a preocupação é com tratamento e bem-estar, há de se 

esclarecer que internação, retirada do convívio social e foco na abstinência não são 

nem os únicos, nem os mais eficazes dos procedimentos. Pois sabe-se que o 

isolamento involuntário pode ser tão nocivo quanto a própria dependência – 

principalmente se considerado o histórico de internações psiquiátricas, pensa-se que 

a tendência é que muitos desses abrigos sejam ou venham a ser depósitos (pagos 

com dinheiro público) de gente em situação de vulnerabilidade e risco social. 

Destarte, para além dos aspectos orgânicos, é necessário contextualizar 

outras dimensões que contribuem para esta segregação, tais como: as econômicas, 

políticas e sociais que contribuem na determinação dessa problemática, favorecendo 

a prática de uma abordagem integral. Há de se pensar no crack não só como 

problema de saúde pública, mas como de ordem social e estrutural, que perpassa 

toda a estrutura de desorganização das relações sociais capitalistas como: trabalho, 

aumento de desemprego, de trabalho informal, enfim, de toda essa mola propulsora 

do sistema econômico do capital. 

A estrutura familiar também vem se alterando ao longo dos anos, com 

mulheres que cada vez mais trabalham fora e cuidam menos dos filhos. Da mesma 

forma, os pais assumem cada vez menos seu papel no desenvolvimento dos filhos; 

a estrutura das escolas também não está mais adequada à realidade. Há uma série 

de aspectos que não permite se atribuir somente ao indivíduo a determinação no 

seu consumo de drogas (AMARANTE, 2013). 
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O consumo (de forma geral, não restrito somente às drogas) desenvolve na 

atualidade um papel central na sociedade, ao se tornar a principal forma de 

constituição da individualidade. Quando se trata de dependência, ambos, consumo e 

indivíduo se fundem e se tornam efêmeros, pois a sociedade de consumidores 

desvaloriza a durabilidade e iguala dependente químico ao termo inadequado, logo, 

destinado aos guetos. Ou seja, são considerados incapazes de se inserir numa 

sociedade cada vez mais seletiva econômica e socialmente. O resultado é que estes 

acabam usando ainda mais a droga para extrair o prazer de ser um pouco menos de 

si mesmos, este ser que engrossa a fila dos excluídos socialmente (BAUMAN, 

2007). 

É interessante notar que a ideia de enclausuramento involuntário não é 

recente. Muito antes da proposta de internação compulsória baseada na Lei Federal 

10.216, foi sancionado o Decreto-Lei 891, de 25 de novembro de 1938, que 

reconheceu a dependência química como doença que necessita de cuidados 

específicos, sendo, portanto, proibido o tratamento domiciliar, o que acabou por 

reforçar uma lógica de internação obrigatória desses indivíduos e a estigmatização 

dos mesmos: 

 
 
Art. 29 - Os toxicômanos ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por 
inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas, são passíveis de internação 
obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não.  
§ 1º - A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por 
entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a necessidade de 
tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública 
(BRASIL, 1938). 
 

  

Estava criado o contexto que resultaria na Lei mais atual de 2001, em que se 

baseia a Internação Compulsória. Esta elenca uma série de artigos que tratam da 

regularização da internação de pessoas com transtorno mental tratando também da 

internação “obrigatória”, não de adictos de forma indiscriminada, mas apenas 

daqueles onde houver comprovação médica relacionando sua dependência química 

com um transtorno mental, o que é complicado de se pensar efetivamente, devido à 

situação de rua da maioria destes usuários a quem se pensa esse tipo de internação 

e consequente quase ausência de acompanhamento médico. 

A Lei no seu Artigo 1º garante que os direitos do sujeito com transtorno 

mental devem ser respeitados, “sem quaisquer discriminações quanto à raça, cor, 
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sexo, origem, religião, orientação sexual, nacionalidade, idade, família, recursos 

econômicos, grau ou tempo de evolução da doença”.  

No entanto, convém lembrar que, no Brasil, em certa medida, interpretações 

e cumprimentos de Leis não incidem igualmente para as classes sociais, 

penalizando bem mais os indivíduos e classes subalternas. Por exemplo, nas 

intervenções em São Paulo não se identificou nenhum usuário que não fosse das 

classes subalternizadas (MARTINS; VIEIRA, 2012).  

A Lei no 2º Artigo estabelece que “nos atendimentos em saúde mental, de 

qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente 

cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo”. Ou seja, para 

a efetivação dos direitos das pessoas com transtorno mental o Estado, sociedade e 

a família devem, mediante ações e políticas públicas, garantir para o usuário:  

 
 
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. 
 
 

Entende-se que a internação compulsória ou involuntária não responde ao 

requisito do direito elencado de ser tratada com “humanidade e respeito no interesse 

exclusivo de beneficiar sua saúde”. Essa modalidade de tratamento favorece a 

desresponsabilização do Estado no financiamento de comunidades terapêuticas - 

com pouca ou nenhuma regulação pública e, por vezes, não possuindo profissionais 

contratados, resultando em processo de denúncia e fiscalização por parte dos 

Conselhos Federais de Psicologia e Serviço Social -, com o modelo de assistência 

atenção à saúde, centrado na medicação ou na cura pelo viés religioso que entende 

a dependência ou uso de drogas ilícitas como problema moral e a fé a única 

salvação. Por vezes, chegam a usar o isolamento para desintoxicação e exploração 
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de mão de obra do usuário para lucro privado da direção da comunidade (RIO DE 

JANEIRO, 2012). Esse modelo tem conseguido muitos adeptos em tempos em que 

 
 
A insegurança e o medo levam ao reforço de antigas instituições, sobretudo 
a família e o clã como refúgios contra um mundo hostil, ao retorno de 
formas místicas e autoritárias ou fundamentalistas de religião e à adesão à 
imagem da autoridade política forte ou despótica. Dessa maneira, bloqueia-
se o campo da ação intersubjetiva e sociopolítica, oculta-se a luta de 
classes e fecha-se o espaço público, que se encolhe diante da ampliação 
do espaço privado (CHAUI, 2006, p. 325). 
 
 

No inciso V do 2º Art. da referida Lei, é estabelecido o direito: “à presença 

médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária”.  Entretanto já foi demonstrado que a assistência médica 

é insuficiente, principalmente, na especialidade de psiquiatria para muitos 

municípios. Existem situações de se ter apenas um médico para toda a cidade e 

região, ou, quando não as cidades possuem apenas profissionais que passam pelas 

instituições, não permanecendo em atendimento diário, fazendo muitas vezes 

inúmeros atendimentos em questão de poucos minutos, atendo-se a dimensão 

biomédica em detrimento de outras determinações sociais do processo saúde-

doença; fora o fato de que a maioria das comunidades terapêuticas não dispõe de 

profissionais de nível superior, muito menos o médico, dentre outras razões, por 

focar seu tratamento nas questões religiosas e laborais. 

Ressalta-se que o direcionamento religioso neste modelo fere o VI princípio 

do Código de Ética da Profissão de Serviço Social de 1993, que prima pela 

eliminação de todas as formas de preconceito (aqui inclusa a religiosa), incentivando 

o respeito à diversidade, ao invés de segregar o diferente, visto que nestas 

comunidades, quem não se converte ao que se prega não permanece em 

tratamento (CFESS, 2012). 

Em junho de 2012, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da 

Cidadania do Rio de Janeiro, em parceria, entre outros, com os Conselhos 

Regionais de Psicologia e de Serviço Social realizou uma série de visitas aos 

chamados “abrigos especializados” para crianças e adolescentes (que aderiram à 

internação involuntária).  

O relatório proveniente das visitas trouxe denúncias como a medicalização 

excessiva e descontrolada dos internos, o uso de medicação e contenção como 

punição para ditos “desvios de comportamento”, o prejuízo da convivência familiar e 
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comunitária e dificuldade de acesso aos abrigos, devido à localização distante da 

cidade (RIO DE JANEIRO, 2012). 

Todas essas denúncias estão em consonância com o que foi identificado e 

analisado das experiências dos países que durante anos apresentaram taxas 

altíssimas de morte e consumo de drogas pesadas, como heroína, cocaína e seus 

derivados. As experiências demonstram que o modelo única e exclusivamente 

baseado em internações compulsórias é ineficaz, pois o número de recaídas gira em 

torno 97% e fere princípios elementares dos direitos humanos. Inclusive agências da 

ONU recomendaram a extinção das internações compulsórias e dos centros de 

reabilitação por não haver evidências científicas de que estas estratégias são 

exitosas no tratamento de usuários com dependência (UNAIDS, 2012).  

O que no Brasil não ganhou peso, pois, aqui, por trás do movimento de 

higienização, há uma política de redefinição do espaço urbano, em que a Copa é 

apenas um pretexto para as autoridades facilitarem a concentração maior de renda, 

e um dos mercados mais promissores é o imobiliário, permitindo seus projetos 

urbanísticos de revitalização de espaços urbanos como as cracolândias. 

Além disso, aqui, a questão do crack tem sido usada politicamente por 

grupos religiosos e conservadores para promover retrocessos na política de drogas. 

Onde a Câmara de Deputados aprovou em 25 de maio de 2013 o Projeto de Lei 

7663/1050 (que trata de alterações no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas), 

do deputado federal Osmar Terra51, que altera dispositivos da Lei 11.343/200652 

(institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas). Projeto esse que 

ignora o conhecimento científico e as boas práticas acumuladas nas últimas 

décadas.  

Observa-se ainda que o Art. 11 do referido Projeto de Lei altera o art. 23 da 

Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, no que se refere às internações, mesmo 

com os posicionamentos contrários de algumas entidades, conselhos profissionais, 

                                            
50

 Dispõe sobre a obrigatoriedade da classificação das drogas, introduzir circunstâncias qualificadoras 
dos crimes previstos nos Art. 33 a 37, definir as condições de atenção aos usuários de drogas e dá 
outras providências.  
51

 Osmar Gasparini Terra, médico e deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul. Sua 
profissão (a classe médica é que a que mais defende esse tipo de internação) e seu partido (PMDB 
converteu-se no símbolo do conservadorismo nacional, a barrar mudanças estruturais no País) 
elucidam muito sobre as razões de sua proposta.  
52

  Que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e faz alterações pontuais nas 
Leis 9.250, 9.532, 8.981, 7.560, 8.315, 8.706, 8.069, 9.394 e nos Decretos-Lei 4.048 e 5.452. 
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pesquisadores e docentes que tratam do tema, ampliando os debates sobre o direito 

dos usuários a proteção social do Estado, quais sejam:  

Inclua-se o seguinte art. 23-A a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006:  

 
Art. 23-A A internação de usuário ou dependente de drogas obedecerá ao 
seguinte: 
 
I – será realizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) do Estado onde se localize o estabelecimento no qual 
se dará a internação e com base na avaliação da equipe técnica;  
 
II – ocorrerá em uma das seguintes situações:  

a) internação voluntária: aquela que é consentida pela pessoa a ser 
internada;  
b) internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do 
usuário e a pedido de terceiro; e  
c) internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.  

 
§ 1º A internação voluntária:  
 
I – deve ser precedida da elaboração de documento que formalize, no 
momento da admissão, a vontade da pessoa que optou por esse regime de 
tratamento; e  
 
II – seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por 
solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. 
 
§ 2º A internação involuntária:  
 
I – deve ser precedida da elaboração de documento que formalize, no 
momento da admissão, a vontade da pessoa que solicita a internação; e  
II – seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por 
solicitação escrita de familiar, ou responsável legal.  
 
§ 3º A internação compulsória é determinada, de acordo com a 
legislação vigente, pelo juiz competente.  
 
§ 4º Todas as internações e altas de que trata esta Lei deverão ser 
registradas no Sistema Nacional de Informações sobre Drogas às quais 
terão acesso o Ministério Público, Conselhos de Políticas sobre Drogas e 
outros órgãos de fiscalização, na forma do regulamento.  
 
§ 5º É garantido o sigilo das informações disponíveis no sistema e o 
acesso permitido apenas aos cadastrados e àqueles autorizados para o 
trato dessas informações, cuja inobservância fica sujeita ao disposto no art. 
39-A desta Lei. 
 
§ 6º O planejamento e execução da terapêutica deverá observar o 
previsto na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a 
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental” (PROJETO DE LEI Nº 
7663, DE 2010, p. 22-3, grifo nosso). 
 

 
Apesar do discurso coerente de direito à vida destes usuários, defendido por 

quem apoia esta modalidade de internação, não se pode negar que o Brasil não tem 
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as condições objetivas para oferecer estes serviços, visto toda sua história abusiva 

de internações antes e após a Reforma Psiquiátrica. Além disso, estudos 

demonstram que a abstinência completa e imediata (em que se baseia a internação 

compulsória) não é a melhor saída, pois aumenta a tendência de recaída, o que leva 

de volta à redução de danos como alternativa mais eficiente que o proibicionismo de 

políticas tradicionais e conservadoras. Logo, este tipo de tratamento é um recurso de 

última instância a ser usado, por ter uma abordagem invasiva e talhante, que 

contradiz o que a Lei no art. 2 recomenda: que o usuário deva ser tratado em 

ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. 

É curioso que anos após a Luta Antimanicomial expor as condições 

desumanas aplicadas aos doentes mentais, onde prevalecia um sistema carcerário 

em que maus tratos eram a regra, esse modelo arcaico se torne a tendência para 

dependentes químicos, ainda mais pela Lei que concebeu o adicto como sujeito de 

direitos. 

Nota-se ainda a existência/resistência do mesmo discurso quase um século 

depois, sob a mesma afirmação de cuidados à ordem pública, quando na verdade o 

que vê bem mais explícito hoje é uma preocupação com a conveniente ordem 

econômica. Ressalta-se que se faz necessária uma política intersetorial estruturada 

em ações de curto, médio e longo prazo que compreenda que o crack não é a única 

causa do problema destas pessoas. Pelo contrário, muitas vezes ele é a válvula de 

escape para enfrentar uma vida difícil e repleta de privações, de abusos e de 

violações de todos os direitos humanos fundamentais. 
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2   A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA OU INVOLUNTÁRIA COLETIVA DE 
DEPENDENTES DE CRACK E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIÇO 
SOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL 
 

 

 
Quem não me movimenta, não sente as correntes que o prendem (Rosa 
Luxemburgo). 

 

 

Para compreender o Serviço Social, é imprescindível identificá-lo dentro das 

relações sociais que o tornaram necessário enquanto profissão determinada pela 

divisão sociotécnica do trabalho, com um arcabouço teórico-metodológico, ético-

político e técnico-operativo próprio. Para em seguida analisá-lo em uma área sócio- 

ocupacional específica. É isso que o presente capítulo pretende abordar, elucidando 

a atuação desta profissão na área da saúde mental, a fim de trazer à tona a tensão 

entre o Projeto Ético-Político e as novas demandas institucionais ao Serviço Social, 

decorrentes da Lei de internação compulsória e não voluntárias de dependentes de 

crack. 

 

 

2.1 O serviço social enquanto profissão e sua intervenção na área da saúde 
 
 
 

Os fundamentos do Serviço Social brasileiro foram dados em meados do 

século XX, durante um processo tardio de industrialização, que alterou a estrutura 

social e econômica nacional, causando impactos sociais que alteraram não só o 

modo de produção, mas também as condições de vida das classes trabalhadora e 

burguesa.  

Resolveu-se iniciar essa discussão a partir da inserção da prática 

profissional no campo da saúde. Essa inserção do Serviço Social na área da saúde 

no Brasil acontece quase concomitantemente com o início da profissão (nos anos 

30), momento em que foram criadas políticas sociais em resposta às reivindicações 

dos trabalhadores e momento em que foi sancionada a política de saúde. 
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Tanto a história dos cuidados em saúde quanto a do Serviço Social passam, 

necessariamente, pela filantropia de cunho religioso, a caridade. Enquanto o Estado 

resumia suas ações à contenção de epidemias, com ações de vacinação e/ou de 

saneamento básico. 

A política de saúde neste período era constituída de duas áreas: saúde 

pública (responsável pela promoção e prevenção, concentrando-se na criação de 

condições sanitárias mínimas para a população) e medicina previdenciária53 -- que 

pretendia estender para um número maior de categorias assalariadas os benefícios 

urbanos, numa tentativa de antecipar reivindicações (BRAVO, 2004). Dessa forma, o 

Serviço Social se estabeleceu atuando na tutela e controle sobre a classe 

trabalhadora, pois, apesar de esse ser um trabalho necessário em um país com uma 

população que vivia em condições de extrema pobreza (e considerável 

desconhecimento do próprio corpo), não há de se perder de vista que este 

profissional era cooptado para intervir num viés de reprodução social da classe 

trabalhadora. 

Destarte, o Serviço Social se institucionaliza como profissão como uma das 

condições mobilizadas pelo Estado, com apoio decisivo da Igreja Católica (e do 

capital), apoiado pela sua doutrina social, onde passa a intervir sobre as 

manifestações da questão social. Sobre isso Netto afirma que 

 
 
O Serviço Social desborda o acervo das suas protoformas ao se 
desenvolver como um produto típico da divisão social (e técnica) do 
trabalho da ordem monopólica. Originalmente parametrado e dinamizado 
pelo pensamento conservador, adequou-se ao tratamento dos problemas 
sociais quer tomados nas suas refrações individualizadas (donde a 
funcionalidade da psicologização das relações sociais), quer tomados como 
sequelas inevitáveis do ‘progresso’ (donde a funcionalidade da perspectiva 
‘pública’ da intervenção) e desenvolveu-se se legitimando precisamente 
como interveniente prático-empírico e organizador simbólico no âmbito das 
políticas sociais (NETTO, 2001a, p. 79). 

 
 

Vale ressaltar a importância da profissão no Brasil em seu papel educativo e 

ideológico na contenção de propostas contra-hegemônicas de organização dos 

trabalhadores e suas famílias. Carvalho e Iamamoto assinalam ainda que a 

profissão surgiu como uma das estratégias concretas de disciplinamento, controle54 

                                            
53

 Essa categoria da saúde teve como marco a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões – 
IAP´s. 
54

 Os trabalhadores tiveram abafadas suas expressões políticas e sociais pela coibição do Estado, 
burguesia e Igreja (CARVALHO; IAMAMOTO, 2005). 
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e reprodução da força de trabalho, sendo seu papel conter e controlar aquela, tendo 

a questão social como uma expressão do  

 

processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu 
ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento 
como classe, o que passa a demandar outros tipos de intervenção para 
além da caridade e repressão (CARVALHO; IAMAMOTO, 2005, p. 75).  
 

É com esse agravamento da chamada questão social que a burguesia e o 

Estado se unem requisitando e, portanto, permitindo a expansão da profissão 

(RAICHELIS, 2011), já que o aprofundamento da pauperização e a transformação 

desta em questão social desafiou o Estado, a Igreja Católica e a burguesia a 

buscarem novas formas de intervenção, pois a filantropia emergencial, assistemática 

e voluntária não respondia mais às necessidades de reprodução social em uma 

sociedade que se industrializava e se urbanizava (MARTINELLI, 2006). 

Na Era Vargas (década de 1940), o controle político e ideológico da classe 

operária assistiu a sucessivos desmontes de organizações trabalhistas, subjugados 

a um populismo controlador de massas, do qual o assistente social era convocado a 

fazer parte. Com o surgimento de grandes instituições assistenciais e 

previdenciárias estatais nesse tempo, o mercado de trabalho do Serviço Social 

aumenta, o que faz com que o Estado e as empresas legitimem a profissão, 

institucionalizando-a, mas vendo-a como atividade auxiliar e subsidiária no exercício 

do controle social, bem como na difusão da ideologia da classe dominante entre a 

classe operária (IAMAMOTO, 2012).  

Nessa década, a ação profissional na área da Saúde cresce, transformando-

se no setor que mais concentrou assistentes sociais, os quais deixaram de ter uma 

prática de julgamento moral com relação à população, passando a tecer análises de 

cunho psicológico. O assistente social passa, então, a ser mais requisitado 

(juntamente com outros profissionais) para atuar no setor da saúde quando o novo 

conceito, elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), entra em voga, 

apresentando a saúde como um estado de bem-estar completo (envolvendo para 

além do físico, o mental e o social), e não mera ausência de doença. Nesse ínterim, 

ao assistente social é demandada uma prática educativa, com interferência no modo 

de vida da “clientela”, em relação aos hábitos de higiene e saúde (BRAVO, 2004). 

Mesmo durante a institucionalização profissional, numa conjuntura de 

desenvolvimento capitalista industrial e expansão urbana (anos 1940 e 1950), o 
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Serviço Social não consegue superar o tratamento imediato às demandas 

institucionais, não apreendendo os contornos socioeconômicos e políticos da 

questão social. O resultado é que o enfrentamento a esta acabou por se tornar uma 

espécie de resposta moral a situações advindas da reprodução do capital e do 

trabalho (BERNARDO, 2007). 

Decorridos alguns anos, a instauração da ditadura militar no pós-1964 

expressou a derrota das forças democráticas e os (não poucos) problemas 

estruturais foram aprofundados. Nesse momento o Estado intervém na questão 

social por meio de um misto de repressão e assistência, aumentando a regulação 

social, diminuindo as tensões sociais e alcançando legitimidade, deixando o trato à 

pobreza ao cargo das organizações da sociedade civil, em sua maioria de cunho 

religioso (MIOTO; NOGUEIRA, 2013). 

A ditadura sepultou ainda as propostas da 3a Conferência Nacional de 

Saúde, que preconizava um sistema de saúde universal e descentralizado. Em 

contrapartida, o que se teve nesse período foi uma política de saúde que privilegiou 

o setor privado (com consequente diminuição das responsabilidades estatais), 

assumindo um modelo que desvalorizava as ações preventivas de caráter coletivo, 

potencializando por sua vez o Serviço Social de caso55 (BRAVO, 2010). 

Ressaltamos que esse momento é singular para o Serviço Social, pois ainda 

buscava a materialização da profissão em uma área que até então tinha como 

marca registrada a benemerência e ações resumidas à organização de serviços e 

benefícios oferecidos pela instituição empregadora (pública ou privada). O debate 

sobre o significado e manejo da questão social, e destas com as questões 

estruturais e conjunturais, ainda não fazia parte das preocupações profissionais 

(MIOTO; NOGUERIA, 2013). 

O Movimento de Reconceituação, iniciado na década de 1960, veio com o 

intuito de dar um novo rumo à profissão com a tomada de consciência crítica e 

política dos assistentes sociais em toda a América Latina56, articulando a luta por 

mudanças conjunturais da sociedade com a ruptura da atuação tradicional e 

conservadora, na possibilidade de criar uma nova identidade profissional com ações 

                                            
55

Até meados da década de 1960, as ações do Serviço Social demonstravam apenas preocupação 
com a integração e a normalização das condutas (ou desvios destas) dos indivíduos, se alinhando 
aos interesses institucionais. Ainda não se discutindo a relação com as políticas sociais. 
56

 Netto (2001a) cita três vertentes desse processo de renovação do Serviço Social no Brasil: a 
tendência modernizadora, a reatualização do conservadorismo e a intenção de ruptura. 
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voltadas em defesa da classe trabalhadora. Sobre esse momento de mudança, Silva 

aponta que:  

 
 
O aprofundamento dessa ordem societária (necessariamente contraditória), 
marcada pela modernização conservadora do país ao longo das décadas 
de 40, 50, 60 e 70 do século XX, impôs à profissão uma revisão do ‘Serviço 
Social tradicional’, manifestada no chamado ‘processo de Reconceituação’, 
que, com todos os seus limites, teve o mérito de recolocar questões 
centrais para o Serviço Social: a formação profissional (...), a interlocução 
com outras áreas do conhecimento, a importância da pesquisa e da 
produção de conhecimentos no âmbito da profissão, entre outros aspectos 
(SILVA, 2008, p.8).  
 
 

Esse Movimento também faz com que seja dada maior visibilidade à política 

social como espaço de luta para os direitos sociais e lhe é conferido estatuto teórico 

no âmbito do Serviço Social. Isso faz com que os assistentes sociais comecem a se 

posicionar a favor da formulação das políticas sociais enquanto intervenção estatal 

(FALEIROS, 2009).Claro que sem perder de vista que toda política social se reveste 

de um caráter conflitante, ao atender tanto os interesses do capital, como também 

da classe trabalhadora, tendo seu desenvolvimento atrelado à luta dos trabalhadores 

pela conquista/consolidação de seus direitos (IAMAMOTO, 2012). Com crise de 

legitimação do Estado na década de 197057, essa classe trabalhadora ressurge no 

cenário político.  

 
 

Com o rápido processo de urbanização, vivenciado na década de 1970, e o 
empobrecimento populacional, ampliaram-se as demandas por ações no 
campo da proteção social aos estados e municípios. Aumentou-se a oferta 
de serviços, consolidando-se a rede público-privado, especialmente na 
proteção à criança e ao adolescente. Identifica-se a expansão dos quadros 
profissionais, cuja ação é polarizada entre iniciativas de desenvolvimento 
comunitário, atenção a segmentos populacionais bem definidos, tanto em 
organismos governamentais como não governamentais. Situa-se, nessa 
época, a criação das primeiras secretarias estaduais e municipais para dar 
conta das novas demandas. Instaura-se o discurso do bem-estar, fazendo 
eco ao debate internacional. Há uma atualização da profissão, que passa a 
assumir uma função mais definida em termos de posição jurídico-
administrativa, e, aparentemente, mais qualificada e com melhor posição 
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 Para Piana (2009, p.97), a vertente modernizadora teve hegemonia até os anos 70, iniciando-se no 
Seminário de Araxá em 1967 e se consolidando no Seminário de Teresópolis em 1970. Buscou 
modernizar o Serviço Social a partir da mesma razão instrumental vigente na profissão 
(neopositivismo), com isso, faz a revisão de métodos e técnicas para adequar-se às novas exigências 
postas pelo contexto. O Serviço Social é tido como elemento dinamizador e integrador do processo 
de desenvolvimento. A vertente da reatualização do conservadorismo (ou fenomenológica) buscou 
desenvolver procedimentos diferenciados para a ação profissional, a partir do que seus teóricos 
conceberam como referencial fenomenológico. Esta vertente recupera o que há de mais conservador 
na herança profissional, com um enfoque psicologizante das relações sociais. 
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hierárquica nas instituições recém-criadas (MIOTO; NOGUEIRA, 2013, p. 
64). 
 
 

 Apesar do processo organizativo e do aprofundamento teórico da categoria 

de modo geral, na área da saúde não houve alterações profundas. Manteve-se a 

prática profissional de caráter conservador, com uma visão psicologizada das 

relações sociais, culpando o indivíduo por sua situação (social e/ou de saúde) 

(BRAVO, 2004). 

Somente no final da referida década, começam a surgir as primeiras 

aproximações teóricas de cunho marxista no Serviço Social. Um marco deste 

momento foi o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), realizado em 

1979, que ficou conhecido como o Congresso da Virada, quando questiona não só o 

momento político, mas a base do Serviço Social, rejeitando a direção conservadora 

da profissão. 

Na década de 1980, o Brasil entra num retorno ao Estado de Direito, o que 

se caracterizou por um período de grande mobilização política por democracia e 

direitos econômicos, políticos e sociais, mas também de aprofundamento da crise 

econômica piorada em tempos de ditadura, que, por sua vez, agravava a questão 

social. 

Nesse ínterim, os assistentes sociais se articulam com a luta dos 

trabalhadores e com a produção marxista58, redefinindo a ética profissional 

possibilitando o amadurecimento da profissão, principalmente por meio do 

pensamento de Marx e Gramsci, que influenciou o Novo Currículo de Serviço Social 

de 1984 e o Código de Ética de 1986. Em março do mesmo ano, aconteceu em 

Brasília a 8a Conferência Nacional de Saúde, marco histórico na trajetória da política 

de saúde no Brasil, trazendo para o cenário da discussão não somente o Sistema 

Único, mas a proposta de Reforma Sanitária59. 

Como construção dessa e outras discussões, foi sancionada no Brasil a 

Constituição Federal em 1988 (chamada de Constituição Cidadã), que se 

apresentou com o compromisso de afirmar/estender os direitos sociais, assim como 
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 Modelo filosófico elaborado por Karl Marx, que passou a embasar o referencial teórico-
metodológico do Serviço Social, o chamado materialismo Histórico Dialético (NETTO, 2001b, p.148). 
59

 Movimento Nacional, fruto de lutas dos profissionais da Saúde, que tinha como objetivos, dentre 
outros: a democratização do acesso aos serviços de saúde, difusão de uma perspectiva de saúde 
como direito de todos e dever do Estado e fortalecimento do setor público em oposição ao modelo de 
privilegiamento do setor privado (BRAVO, 2010). 
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de garantir a proteção social universal sob a responsabilidade do Estado, em face da 

já citada grande crise econômica e social e dos crescentes índices de desigualdade 

social. Na ocasião, acontecem mudanças importantes na saúde, em que esta passa 

a assumir uma dimensão política, passando a estar vinculada à democracia. O texto 

constitucional com relação à Saúde, após acordos políticos e pressão popular, 

atende a parte das reivindicações do movimento sanitário, aprovando, por exemplo, 

o Sistema Único de Saúde – SUS (BRAVO, 2010). 

 
 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.  
(...) 
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes:  
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;  
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;  
III - participação da comunidade. 
(...) (BRASIL, 1988, p. 40) 
 
 

Dentro desta proposta, surgem importantes questões a serem debatidas 

pela sociedade civil: a universalização do acesso à saúde; a visão de saúde como 

direito e, como tal, enquanto dever do Estado; a reestruturação do setor saúde, 

visando a um novo olhar sobre a saúde individual e coletiva; e descentralização 

somada a democratização, através de novos mecanismos de gestão – como os 

Conselhos de Saúde que fomentaram o debate sobre Estado e políticas sociais 

(BRAVO, 2010).  

É notável que nesse momento (mesmo que por curtos anos) começa a surgir 

um mesmo movimento entre os aparelhos legais, que estavam sendo criados para a 

implementar a Seguridade Social no Brasil, e o movimento da categoria profissional 

em torno de seu Projeto Ético-Político Profissional. Projeto este que, dentre outras 

coisas, postula o  

 
 
Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegura a 
universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e às 
políticas sociais, bem como sua gestão democrática, e também 
compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional 
(CFESS, 2012, p. 118, grifo nosso).  
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A despeito dos avanços trazidos com essa confluência de pensamentos, nos 

anos 1990, a intensificação do projeto neoliberal usada como saída estratégica à 

crise econômica barra esse movimento acarretando mudanças em instâncias 

fundamentais da vida social e fazendo com que as formas de enfrentamento da 

questão social resgatassem o viés caritativo e individualista, privatizando políticas 

sociais e focalizando ações de valor clientelista, potencializando a transformação do 

cidadão sujeito de direitos para o cidadão consumidor (MOTA, 2008). É também 

com esse cenário de fundo que se dá a expansão das ONGs, do voluntariado, da 

filantropia e do chamado “terceiro setor”. 

Todo o Projeto Ético-Político do Serviço Social (firmado na década de 1990, 

com o subsídio dos aparatos jurídico-legais como o Código de Ética Profissional de 

1993, a Lei de Regulamentação da Profissão e as Diretrizes Curriculares), está em 

oposição ao projeto societário ora vigente — o que dificulta o fortalecimento do 

projeto profissional hegemônico. 

Esse projeto político econômico confronta-se também com o projeto de 

Reforma Sanitária. Essa, passando por questionamentos, acaba por consolidar um 

projeto de saúde voltado para o mercado, que, por sua vez, tinha como tendência a 

diminuição de gastos e a descentralização, seguida de isenção de responsabilidade, 

continuando a cargo de o Estado prover apenas mínimos sociais aos que não 

tivessem como pagar, ficando o mais para o setor privado, acessível apenas a 

cidadãos que alçaram o nível de consumidores, respondendo às suas necessidades 

em saúde por meio do mercado de seguros e planos de saúde (BRAVO; MATOS, 

2009). 

Nos anos 2000, apesar dos sensíveis avanços no campo da saúde no 

governo Lula60, a política macroeconômica anterior foi mantida, com políticas sociais 

fragmentadas e subordinadas à lógica econômica e com a política de saúde, 

especificamente, se mantendo focalizada e subfinanciada. Nesse momento pode-se 

notar que “os dois projetos existentes na saúde ainda estão em disputa: o projeto da 

reforma sanitária e o projeto privatista. O governo Lula, ora fortalecia o primeiro 

                                            
60

 No seu programa de governo, a saúde foi entendida como um direito fundamental e houve o 
compromisso em garantir o acesso universal, equânime e integral às ações e serviços de saúde 
(BRAVO; MATOS, 2009).  
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projeto, ora mantinha a focalização e o desfinanciamento, característica do segundo” 

61 (BRAVO; MATOS, 2009, p. 211). 

Como o trabalho dos assistentes sociais não se desenvolve 

independentemente das circunstâncias históricas e sociais que o determinam, estas 

alterações advindas da disputa na saúde dos dois projetos de saúde distintos, 

repercutiram no trabalho do assistente social, em aspectos como: modificação de 

sua condição de trabalhador; suas demandas (que aumentaram e diversificaram-se) 

e sua prática – por conta da diminuição de investimentos em serviços sociais, 

levando a consequências como o produtivismo (BRAVO, 2010).  

Sobre isso, Zé Paulo Netto afirma que “um mercado não se estrutura para o 

agente profissional mediante as transformações ocorrentes no interior do seu 

referencial ou no marco de sua prática; antes, estas transformações expressam 

exatamente a estruturação do mercado de trabalho” (NETTO, 2001a, p. 68).E o 

modo como este se estruturou demarcou para o Serviço Social profissional uma 

visível tensão entre os valores da profissão e os papéis que lhes eram alocados, 

resultando numa hipertrofia da representação profissional, que potencializava 

incongruências no discurso dos profissionais. 

O modo como o mercado de trabalho se estruturou, demarcou também para 

as políticas sociais um perfil com limitações, subordinadas aos interesses 

econômicos e políticos, sendo implementadas através de práticas assistencialistas 

que não deixam de trazer consigo um ranço clientelista (BEHRING; BOSCHETTI, 

2009).  

Esses desafios postos pelo mercado de trabalho se ampliam quando se trata 

de um setor específico da saúde: a mental. O próximo tópico abordará esse debate. 

 

2.2 Especificidades da atuação profissional do serviço social na área de saúde 
mental no Brasil 
 
 

Ana Maria de Vasconcelos expõe que, a partir do século XX, chega ao Brasil 

o movimento higienista62, sendo fundada, em 1918, a primeira união, que mais tarde 
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 Inclusive pela escolha para Ministro da Saúde de um sujeito político que participou da formulação 
do Projeto de Reforma Sanitária, nos anos de 1980, que foi José Gomes Temporão. 
62

 O que se convencionou chamar de movimento higienista ou sanitarista tinha propostas que 
residiam na defesa da Saúde Pública, na Educação, e no ensino de novos hábitos. Este movimento 
tem uma ideia central que é a de valorizar a população como um bem, como capital, como recurso 
(BRAVO, 2010).  
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se tornaria a então conhecida Liga Brasileira de Saúde Mental. Os psiquiatras 

envolvidos nesse movimento afirmavam que os então chamados  

 
trabalhadores sociais” eram os com maior responsabilidade em difundir e 
aplicar o movimento higienista, que passa a ser “assumido pelo Estado, 
articulado à política social e econômica que vai atingir principalmente os 
trabalhadores e o subproletariado(VASCONCELOS, 2010, p.133). 
 

O trabalho do Serviço Social na Saúde Mental começou por volta dos anos 

1940, atuando nos Centro de Orientação Infantil (COI) e Centro de Orientação 

Juvenil (COJ). Porém, o número de assistentes sociais nessa época era pequeno e 

a finalidade de sua atuação era distinta da atual, focando na prevenção higienista. 

Em relação a essa abordagem, houve ações progressistas, porém todas pontuais e 

balizadas em práticas psicossociais63, não possuindo ainda todo arcabouço teórico-

metodológico, ético-político e técnico-operativo a que a profissão se propõe na 

contemporaneidade (CORTEZ BISNETO, 2011). 

 
 
O Serviço Social foi funcional aos serviços de saúde, em princípio, porque à 
época era inconcebível e tido como inviável universalizar a atenção médica 
e social. Tratados como paradigmas distintos, as sequelas da questão 
social e a questão da saúde pública só se encontram no Brasil após a 8

a
 

Conferência Nacional de Saúde, nos anos 80, nesta década, tanto na saúde 
coletiva, quanto no Serviço Social, observa-se a ampliação do debate 
teórico e a incorporação de ideias marxistas para pensar o Estado e as 
políticas sociais (LACERDA et al., 2013, p. 94). 

 
 

No Brasil, os caminhos do Serviço Social na Saúde Mental foram ainda 

permeados por encontros com a psicologia e a medicina. A fim de que se possa 

perceber o processo de conexão da profissão ao movimento higienista e o quanto 

esse processo foi decisivo para as primeiras intervenções do Serviço Social no 

campo da saúde mental, vale ressaltar que as primeiras escolas de Serviço Social 

tinham disciplinas como: Higiene Mental e Noções de Psiquiatria, Serviço Social 

Médico; Prática do Serviço Social Médico, Psicologia do Adolescente, Higiene do 

Trabalho, Higiene, Higiene Mental e Microbiologia. Era sobre tal perspectiva que as 

intervenções da profissão estavam fundamentadas (VASCONCELOS, 2010). 
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 Esse modelo de abordagem “psicossocial” não teve repercussões no âmbito acadêmico e 
ocupacional do Serviço Social. 
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O Serviço Social iniciou seu trabalho na saúde mental em 1941, sendo um 

dos primeiros profissionais a fazerem parte da equipe de saúde mental nos hospitais 

psiquiátricos64. Sobre o trabalho em hospitais, Sodré faz uma associação 

interessante. Diz que, de forma geral, este se assemelha aos trabalhos nas fábricas 

descritas por Marx: “atendimentos em massa, cirurgias em massa, internações 

contabilizadas pelo seu gasto financeiro, leitos em série e atendimentos sequenciais 

sem tempo de parada” (SODRÉ, 2010). 

Apesar de o trabalho inicial nesses hospitais65 ter sido marcado por 

intervenções de caráter pontual e conservador, o desenvolvimentismo proposto pela 

ditadura militar ampliou efetivamente a profissão, no que concerne ao atendimento a 

serviços previdenciários dos asilados em manicômios. 

 
 
Por isso, pode-se dizer que sua estrutura atual originou-se após 1964, com 
a mudança do atendimento previdenciário na Saúde Mental dos indigentes 
para os trabalhadores e seus dependentes em internações asilares, com a 
prestação de serviços sociais necessários ou benéficos para a lógica dos 
manicômios (CORTEZ BISNETO, 2011, p.112). 
 
 

Nota-se que o assistente social ganha espaço na Saúde Mental como 

profissional que expande e assegura a cidadania, a partir do momento em que 

surgem novas propostas para o tratamento das pessoas com transtorno mental (aqui 

incluídos os usuários de drogas), mais precisamente quando o processo de 

desinstitucionalização66 se impõe por volta dos anos 1980 – o que não acontece 

apenas com o Serviço Social, mas com as demais profissões inseridas na Saúde 

Mental (CORTEZ BISNETO, 2011). 

Duas décadas mais tarde, após 12 anos de tramitação no Congresso 

Nacional, seria sancionada uma lei que se tornaria marco na definição e ampliação 

dos direitos dessas pessoas com transtornos. A Lei 10.216 de 04 de junho de 2001, 
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 Apesar disso, a exigência de um profissional de Serviço Social em hospitais psiquiátricos acontece 
apenas em 1970, como reivindicação obrigatória do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS. 
65

 Estarei me referindo inicialmente aos hospitais psiquiátricos, por terem sido durante muito tempo o 
único dispositivo de “tratamento” disponível para usuários de drogas, sendo a dependência tratada 
como loucura. 
66

 Rameh-de-Albuquerque chama a atenção para o fato de que “apesar desse termo ser utilizado em 
todos os discursos reformadores, havia significados diferentes para o uso do termo 
desinstitucionalização. Este podia trazer tanto o significado de abolição das instituições e um 
consequente maior controle social, quanto à racionalização financeira, bem como uma restrita 
redução de leitos” (2008, p.30). 
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conhecida como Lei Paulo Delgado67, redirecionou o modelo da assistência 

psiquiátrica, implicando um processo de articulação de novos princípios e 

paradigmas que posicionaram o trabalho de profissões, como o Serviço Social. 

Apesar de haver um paradigma nacional com a Reforma Psiquiátrica, 

existiam grupos conservadores em todas as profissões que defendiam a cultura 

manicomial, e esses sustentavam práticas que reforçavam interesses privatistas. O 

Serviço Social não ficou de fora dessa tendência, com parte de seus profissionais 

não aderindo às propostas das Reformas Sanitária e Psiquiátrica. 

Na contemporaneidade, não faltam dissensos e conflitos entre as frações da 

categoria profissional que atua nessa área da saúde. A seguir, serão elencadas 

peculiaridades do trabalho do Serviço Social na Saúde Mental68, que geram 

controvérsias e polêmicas, na categoria, quais sejam: 

 Crescimento acelerado dessa força de trabalho, com concentração 
geográfica de profissionais e serviços nas capitais e regiões 
metropolitanas (RM). Restando a esses que trabalham nas capitais e RM 
uma sobrecarga com usuários que vêm das cidades menores atrás de 
tratamento, e aos que trabalham no interior a exigência de uma prática 
que, muitas vezes, não encontra os recursos necessários para uma 
atuação coerente com os princípios da reforma psiquiátrica, o que 
favorece o sentimento de sobrecarga nestes trabalhadores. 

 Aumento da participação feminina nos empregos da saúde, com toda a 
discussão de pessoas com jornada tripla de trabalho (mãe, dona de casa e 
empregada), desigualdade de salário entre os sexos e como o gênero que 
mais absorve a carga emocional do trabalho; 

 Diminuição da idade da força de trabalho, pois com o fomento do nível 
superior no Brasil, as pessoas têm se formado cada vez mais cedo e em 
quantidade cada vez maiores, o que leva a outro problema: o aglomerado 
de profissionais formados de maneira nem sempre coerente e que, pela 
quantidade disponível no mercado, acaba por pressionar os salários para 
baixo; 

 Extensão da jornada de trabalho e múltiplas ocupações (principalmente 
dos profissionais de nível superior) como mecanismo de compensação às 
baixas condições salariais. 

 Aumento da absorção dos serviços (e consequentemente dos 
profissionais) pelo setor privado, que muitas vezes os levam a chefes 
imediatos sem capacitação técnica para a função e pouca preocupação 
com a qualidade dos serviços prestados, devido a questões como a ordem 
neoliberal de corte de gastos. 
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Essa lei propunha a extinção progressiva do modelo psiquiátrico clássico, inclusive de hospitais 
especializados, propondo a sua substituição por outras modalidades assistenciais. A mesma 
dispunha ainda sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e sobre 
a reinserção social do doente mental em seu meio, além de proibir a construção de novos hospitais 
psiquiátricos e a contratação pelo serviço público de leitos e unidades particulares deste tipo (OBID, 
2013). 
68

 Vale ressaltar que algumas delas são vivenciadas por assistentes sociais atuantes em outras 
áreas. 
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 Desgaste mental
69

, caracterizado pela atuação profissional em um 
ambiente com elevada demanda emocional, consistindo em fator 
significativo na manifestação de stress. Apesar de se saber há muito 
tempo que o trabalho adoece

70
, mas o entendimento de sua complexidade 

e especificidade na saúde mental acentuando vulnerabilidades e 
sobrecarga emocional, é uma discussão relativamente nova (SANTOS; 
CARDOSO, 2010). 
 
 

Isso sem falar em ambiguidade de função, conflitos na equipe e falta de 

capacitação de pessoal, que geram questionamentos e tensões quanto às práticas 

da categoria dos assistentes sociais, especificamente.  

Há ainda uma crítica sobre uma suposta necessidade da construção de um 

saber do Serviço Social específico na área de dependência química, o que se 

encaminha para a negação da gênese do Serviço Social, além de incentivar um trato 

particular de estudos na perspectiva da prática médica. Sobre o isso, o CFESS 

(Conselho Federal de Serviço Social) adverte: 

 
 
Ainda existe na categoria segmentos de profissionais que, ao realizarem a 
formação em saúde (pública, mental, etc.), passam a não se considerarem 
como assistentes sociais, recuperando uma autorrepresentação de 
sanitaristas. A segunda tendência, na atualidade com mais vigor, é a de 
resgatar no exercício profissional um privilegiamento da intervenção no 
âmbito das tensões produzidas subjetivamente pelos sujeitos e tem sido 
autodenominada pelos seus executores como Serviço Social Clínico. 
(CFESS, 2009, p. 13, grifo nosso).  
 
 

O Conselho deixa claro que o problema não é o fato de esses assistentes 

sociais procurarem aprofundamento teórico-metodológico e técnico-operativo na 

área da saúde – isso é importante e necessário. O dilema se estabelece quando 

esses profissionais passam a exercer determinadas atividades71, não mais as 

identificando como as de um profissional do Serviço Social – reavendo uma 

compreensão errônea de que seu fazer profissional é desempenhar o conjunto de 

ações que historicamente lhe é dirigido nesse nicho do trabalho coletivo em saúde. 

Este consistiria apenas na ação direta com os usuários, o que se denomina de 
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 Considerar a saúde e o bem-estar dos profissionais da saúde mental é importante porque 
problemas físicos e psicológicos podem conduzir a problemas somáticos variados, elevados níveis de 
ansiedade, depressão e problemas mentais, insônia, e, inclusive, o abuso de álcool e drogas, entre 
outros. Além disso, podem acarretar custos à organização, no tocante ao aumento do absenteísmo. 
70

 A origem da palavra trabalho encerra sua dupla condição como atividade que envolve sofrimento e 
realização, já que a palavra latina trapalium denomina um instrumento de três peças que era utilizado 
tanto como instrumento agrícola como instrumento de tortura (RAMMINGER, 2002, p.115). 
71

 Como atendimento, direção de unidades de saúde, controle dos dados epidemiológicos, entre 
outros. 
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“execução terminal da política social” (CFESS, 2013, p. 26). As demandas como 

gestão, assessoria e a pesquisa, na maior parte das vezes, não têm sido assumidas 

como competências ou atribuições profissionais. 

Acredito que parte desse problema tem origem em outra característica dos 

profissionais dessa área: o fato de poucos enveredarem pela pós-graduação strictu 

sensu (mestrado e doutorado), momento em que inquietações desse porte, 

poderiam vir à tona e serem problematizadas. Prova disso é o catálogo de 

dissertações e teses da própria Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), única 

pós-graduação strictu sensu em Serviço Social do Nordeste, em que de 2000 até 

2013, apenas duas dissertações com o tema de dependência química e nenhuma 

tese foram apresentadas. Na própria área de saúde mental não há uma abertura 

expressiva à matriz marxista. Penso que esse é um desafio que se impõe nessa 

área: uma agenda colonizada por perspectivas não marxistas. 

Outra peculiaridade desse campo é a armadilha de obscurecimento da 

função social da profissão dentro da divisão sociotécnica do trabalho, que o Serviço 

Social e outras profissões sofrem, quando recebem nomes como “técnico social” ou 

“agente social”, o que abre prerrogativas de cruzamentos de ações e atividades, que 

não constam nas competências do profissional e que colocam profissões como 

Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Terapia Ocupacional e Enfermagem todos 

numa homogeneidade forçada, sublimando as particularidades dos diferentes 

objetos profissionais. 

Novamente, o problema não está no uso de referências que abordam o 

campo psicológico ou fisiológico, mas sim quando este profissional se afasta da 

perspectiva da profissão, que na área da saúde incide na apreensão das 

determinações sociais em saúde, que interferem no processo saúde-doença e na 

procura de estratégias político-institucionais para o enfrentamento dessas questões 

(CFESS, 2013). 

Concorda-se com o CFESS quando este afirma que  

 
 
O exercício profissional do assistente social não deve desconsiderar as 
dimensões subjetivas vividas pelo usuário e nem se reduzir a defesa de 
uma suposta particularidade entre o trabalho desenvolvido pelos assistentes 
sociais nas diferentes especialidades da medicina. Esta última perspectiva 
fragmenta a ação do assistente social na saúde e reforça a concepção de 
especialização nas diversas áreas médicas e distintas patologias, situação 
que tem sido colocada pelas demais profissões de saúde como necessária 
de superação. As novas diretrizes das diversas profissões têm ressaltado a 
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importância de formar trabalhadores de saúde para o Sistema Único de 
Saúde, com visão generalista e não fragmentada (CFESS, 2013, p. 27). 
 

 
Santos expõe que, para a intervenção profissional, o assistente social 

precisa ter conhecimento “do cotidiano de sua prática, dos meios e condições de sua 

realização, das possibilidades que a realidade contém e das tendências que suas 

ações poderão desencadear” (SANTOS, 2003, p. 29). A partir disso, a autora chama 

então a atenção para o fato de que o profissional precisa estar fundamentado em 

uma teoria social, pois essa oferecerá a direção de sua intervenção profissional, de 

suas ações e até de suas percepções, evitando a armadilha da reatualização 

conservadora. 

 
 
A reatualização do conservadorismo é favorecida pela precarização das 
condições de trabalho e da formação profissional, pela falta de preparo 
técnico e teórico, pela fragilização de uma consciência crítica e política, o 
que pode motivar a busca de respostas pragmáticas e irracionalistas, a 
incorporação de técnicas aparentemente úteis em um contexto fragmentário 
e imediatista (...) Além disso, não podemos ignorar que o conservadorismo 
tem raízes históricas na profissão: para parcela da categoria, trata-se de 
uma opção política conscientemente adotada (BARROCO, 2011, p. 212). 
 
 

Destarte, guiada pela teoria marxista, concorda-se com Minayo (2006) 

quando afirma que, na presente sociedade, a representação da saúde e da doença 

passa pelas contradições sociais que caracterizam o sistema. Assim, 

 
 
Do ponto de vista dominante a saúde é de atribuição individual, como 
capital de reserva e de propriedade privada que se mantém pelo equilíbrio e 
pela harmonia. A concepção de doença é também marcada pela 
responsabilidade do indivíduo em sua luta contra o mundo opressivo 
(MINAYO, 2006, p. 259).     
 
 
 

Dito isto, entende-se que a saúde e a doença necessitam de análises 

aprofundadas, pois “constituem-se metáforas privilegiadas para explicação da 

sociedade: engendram atitudes, comportamentos e revelam concepção de mundo” 

(MINAYO, 2006, p. 258). Ao mesmo tempo, compreende-se que “expressam 

também opiniões sobre as instituições e sobre as organizações sociais e as 

estruturas econômicas, políticas e sociais. Saúde/Doença são metáforas de 

explicação da sociedade: de suas anomias, desequilíbrio, medos, e preconceitos, 
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servindo como instrumento coercitivo ou libertador para os indivíduos e sua 

comunidade” (MINAYO, 2006, p. 258). 

Para desvendar tais metáforas, o profissional do Serviço Social precisa em 

sua intervenção profissional uma postura crítica, investigativa e interventiva sobre a 

realidade. Faleiros (2005) afirma que o profissional necessita reconhecer as 

trajetórias sociais individuais, a fim de estabelecer uma intervenção que busque a 

ruptura com referências e identificações de dominação e segregação. Para o autor 

devem-se construir estratégias onde os “dominados” possam ser fortalecidos, mas 

para tanto se faz necessário entender a dinâmica das forças, as correlações de força 

e os atores envolvidos. Nesse sentido,  

 
 
O Serviço Social vê-se confrontado e desafiado a compreender e intervir 
nessa sociedade de transformações configuradas nas novas expressões da 
questão social: a precarização do trabalho, a penalização dos 
trabalhadores, o desemprego, a violência em suas várias faces, a 
discriminação de gênero e etnia e tantas outras questões relativas à 
exclusão (PIANA, 2009, p. 104). 

 
 

Assim, cabe ao Serviço Social – em ação articulada com outros segmentos 

que defendem o Sistema Único de Saúde – desenvolver estratégias que reforcem ou 

criem experiências nos serviços de saúde, a fim de efetivar o direito à saúde, 

lembrando sempre que o trabalho que tenha como norte o projeto ético-político 

profissional do Serviço Social tem que estar articulado também ao projeto da 

Reforma Sanitária (BRAVO; MATOS, 2004). 

Consideramos que o Código de Ética da profissão apresenta ferramentas 

imprescindíveis para que os assistentes sociais desenvolvam tais estratégias, o 

CFESS estabelece que uma atuação competente e crítica do Serviço Social na área 

da saúde consistiria, dentre outras coisas, em: 

  
  
• estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de 
usuários que lutam pela real efetivação do SUS; 
• conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os 
determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença; 
• facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da 
instituição e da rede de serviços e direitos sociais, bem como de forma 
compromissada e criativa não submeter à operacionalização de seu 
trabalho aos rearranjos propostos pelos governos que descaracterizam a 
proposta original do SUS de direito, ou seja, contido no projeto de Reforma 
Sanitária; 
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• tentar construir e/ou efetivar, conjuntamente com outros trabalhadores da 
saúde, espaços nas unidades que garantam a participação popular e dos 
trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas; 
• elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar 
assessoria técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como 
realizar investigações sobre temáticas relacionadas à saúde; 
• efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a fim de 
potencializar a participação dos sujeitos sociais contribuindo no processo de 
democratização das políticas sociais, ampliando os canais de participação 
da população na formulação, fiscalização e gestão das políticas de saúde, 
visando ao aprofundamento dos direitos conquistados (CFESS, 2013, p. 
27). 
  
  

Ademais, o Serviço Social reconhece a liberdade como valor ético central, 

direcionando sua atividade para o 

  
  
(...) reconhecimento da liberdade, autonomia, emancipação e plena 
expansão dos indivíduos sociais; na defesa intransigente dos direitos 
humanos e na recusa do arbítrio e do autoritarismo; na ampliação e 
consolidação da cidadania, com vistas à garantia dos direitos das classes 
trabalhadoras; na defesa da radicalização da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida; no 
posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegurem 
universalidade de acesso aos bens e serviços, bem como sua gestão 
democrática; e no empenho para a eliminação de todas as formas de 
preconceito (CFESS, 2009, p.14). 
  
  

 Dessa forma, considera-se que o Serviço Social tem uma função 

fundamental na perspectiva de construir respostas alternativas às limitações postas 

pela sociabilidade burguesa à realização dos direitos sociais e de cidadania e à 

ampliação da liberdade (enquanto valor ético central), contribuindo para estes 

através de seu caráter socioeducativo e sua capacidade de intervenção no campo 

ideológico, apontando para a construção de uma nova sociedade. É para este fim 

que aponta o Projeto Ético-Político do Serviço Social: 

  
  
Os projetos profissionais apresentam a autoimagem da profissão, elegem 
valores que a legitimam socialmente e priorizam os seus objetivos e 
funções, formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o 
seu exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais 
e estabelecem as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, 
com outras profissões e com as organizações e instituições sociais, 
privadas, públicas, entre estas, também e destacadamente com o Estado, 
ao qual coube, historicamente, o reconhecimento jurídico dos estatutos 
profissionais (NETTO, 1999, p. 95). 

 

É importante não perder de vista que, se, por um lado, não existem fórmulas 

prontas na construção de um projeto democrático e a sua defesa não deve ser 
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exclusiva apenas de uma categoria profissional, por outro, não se pode retroceder 

frente aos obstáculos que se apresentam na atualidade e nem desconsiderar que há 

um conjunto de atividades e alternativas a serem desenvolvidas pelos profissionais 

de Serviço Social. Mais do que nunca os assistentes sociais estão desafiados a 

encarar a defesa da democracia, das políticas públicas e consubstanciar um 

trabalho – no cotidiano e na articulação com outros sujeitos que partilhem destes 

princípios – que questionem as perspectivas neoliberais, neoconservadoras e 

privatizantes para a saúde e para as políticas sociais, já que estas inviabilizam 

direitos e conquistas societárias das classes e grupos subalternizados, defendidos 

pelo projeto ético-político profissional. 

Caracterizado o contexto de inserção do Serviço Social na área da saúde 

mental no Brasil, vamos prosseguir problematizando os limites do trabalho do 

assistente social com a internação aos usuários de crack. Pois, dentre novas e 

velhas demandas, bem como os desafios que daí decorrem, nomeamos como mais 

essa requisição imposta ao processo de trabalho do assistente social na área de 

saúde mental, compreender e intervir na defesa dos direitos sociais de cidadania 

dos usuários ou dependentes químicos de crack, particularmente, a internação 

compulsória ou involuntária, aqui configurada como objeto de estudo e expressão da 

questão social. 

 

 

2.3 Internação involuntária dos usuários de crack versus projeto ético-político 
do serviço social – o debate sobre liberdade, autonomia e emancipação dos 
indivíduos 
 

 

Antes de adentrar na discussão da relação do Serviço Social na luta por 

liberdade, autonomia e emancipação, esse tópico tem por finalidade expor o cenário 

que tem propiciado a negação desses direitos por meio de práticas 

neoconservadoras no Brasil72, entendendo-as como facilitadoras de um processo de 

possível reatualização conservadora na profissão.  
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 Com a atual bancada religiosa do Congresso brasileiro (leiam-se evangélicos, em sua maioria), 
essas práticas neoconservadoras têm se alastrado e contido o avanço de pautas como legalização do 
aborto, descriminalização das drogas, direitos das mulheres e dos homossexuais. Situação que tem 
levado a inúmeros questionamentos sobre a laicidade do Estado.  
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Em meio a essas práticas (que têm dominado as pautas da mídia, da 

academia e da política), identifica-se um duelo ideológico que tem feito com que 

propostas como a da internação compulsória resistam e ganhem apoio da 

sociedade, a despeito das mobilizações e ações em defesa dos direitos humanos e 

das lutas dos trabalhadores em saúde mental. 

Já foi discutido o quanto esse cenário de desmonte das políticas públicas, 

liderado pela atuação neoliberal, tem imposto limite à atuação profissional do 

assistente social, reduzindo gastos sociais, precarizando relações de trabalho, 

flexibilizando contratos e terceirizando serviços, dentre outros fatores73. Esse 

desmonte tem feito ainda com que o apelo à filantropia e à solidariedade da 

sociedade civil perpasse a área social, assim como programas seletivos e 

focalizados de combate à pobreza, no âmbito do Estado, aumentem a desigualdade 

e construam uma abordagem da questão social de forma 

 
 
Despolitizada, individualizada, tratada em função de suas consequências e 
abstraída de suas determinações sociais. A ideologia neoliberal veiculada 
pela mídia, em certos meios de comunicação como o rádio, a TV, a internet 
e revistas de grande circulação – falseia a história, naturaliza a 
desigualdade, moraliza a "questão social", incita o apoio da população a 
práticas fascistas: o uso da força, a pena de morte, o armamento, os 
linchamentos, a xenofobia (BARROCO, 2011, p. 208). 
 
 

Além disso, com a crise estrutural do capital, as políticas e programas 

sociais foram transformados em novos espaços de acumulação e lucro, com o 

neoliberalismo entregando ao mercado o papel de regulador social, processo que 

David Harvey denominou de “acumulação por espoliação”, subordinando a 

democracia ao caráter excludente do mercado (HARVEY, 2004). 

Esse repasse para o mercado acaba inviabilizando a universalização dos 

direitos, o que faz com que a política social se torne residual, estando disponível 

apenas para os indivíduos que não puderem resolver seus problemas pela via do 

mercado, dos recursos familiares e/ou da comunidade. Inserido nesse processo 

contraditório, o Serviço Social se vê desafiado a compreender e a intervir nos novos 

desenhos da questão social, através das políticas sociais (KOIKE, 2009). 
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 Os novos arranjos do mercado de trabalho ainda apontam um aumento do trabalho subcontratado, 
que contribui para o aprofundamento da questão social. Num cenário marcado por desigualdades 
sociais e agravamento da pobreza, a classe trabalhadora apresenta-se cada vez mais fragmentada, 
heterogeneizada e complexificada (ANTUNES, 2002). 
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Estas, por sua vez, acabam por ser privatizadas e focalizadas retiradas da 

órbita do Estado e direcionadas apenas a uma parcela da população, desprovida 

dos mínimos sociais para sua sobrevivência. Sobre isso, Pereira afirma que 

 
 
Se partirmos do pressuposto de que tais mínimos sociais correspondem a 
necessidades fundamentais a serem satisfeitas por políticas sociais, 
estaremos, hoje, diante de um cenário complexo, que requer maiores 
aprofundamentos e qualificações, no marco de uma realidade 
sensivelmente modificada, isto é, de uma realidade em que tanto o padrão 
de acumulação como o modelo de organização do trabalho e da proteção 
social diferem substancialmente do passado (inclusive do passado recente) 
e exigem novas formas de enfrentamento político-social (PEREIRA, 2002, p. 
21). 
 
 

Essas formas de enfrentamento demandam do Serviço Social um 

rompimento com toda e qualquer ideia que crie, preserve e/ou reforme condições 

para manutenção do capitalismo. E nunca se mostrou tão necessário o 

posicionamento ético-político diante de situações de negação de direitos, em que 

violência, desemprego, aumento do número de dependentes (químicos e não 

químicos) são vistos e tratados como danos colaterais do desenvolvimento de toda 

sociedade, e não significativas de problemas/ausências estruturais ao próprio 

sistema econômico. 

 
 
A apreensão fragmentada da realidade e a percepção de que as relações 
sociais são efêmeras e instáveis decorrem de vivências objetivas, num 
contexto de empobrecimento e de instabilidade e desregulamentação das 
relações de trabalho. A reificação que invade todas as esferas da vida social 
favorece essa apreensão, pois contribui para ocultar a essência desses 
processos que aparecem em sua aparência reificada, como se fossem 
fenômenos naturais e absolutos. Além do mais, a ideologia dominante 
sedimenta essa naturalização, em sua justificação da dinâmica capitalista 
(BARROCO, 2011, p. 206). 
 
 

Não pode se perder de vista que a ideologia dominante em cada época é 

sempre a ideologia da classe dominante (MARX, 2007), e esta, juntamente com o 

Estado, tem passado uma naturalização da imagem do usuário de crack, ora como 

alguém doente que não tem mais controle da sua vida e precisa ser ajudado pelo 

Estado, ora como um ser potencialmente perigoso, que deve ser retirado (pelo 

Estado penal) do convívio das “pessoas de bem”. 

 
 
Quando o objeto do medo é tratado moralmente, torna-se sinônimo do 
"mal". Ao mesmo tempo em que a moral serve ideologicamente para dar 
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identidade ao objeto do medo ela passa a justificar uma inversão na 
moralidade do sujeito: na luta contra o "mal" toda moral é suspensa, tudo é 
válido: o "mal" acaba justificando o próprio "mal": a morte, a tortura, a 
eliminação do outro. Quando a ideologia do medo é internalizada na vida 
cotidiana, uma situação de insegurança excepcional passa a ser vivida 
como algo que pode vir a ocorrer a qualquer momento, um estado de alerta 
típico de situações de guerra (BARROCO, 2011, p. 210). 
 
 

Esse estado de guerra (guerra às drogas e guerra aos marginalizados) 

potencializa o discurso de que essa é a única alternativa para esses usuários. Mas, 

na verdade, o que acontece é que, sob o viés neoliberal, o Estado vem se afastando 

ainda mais das políticas sociais, deixando à lei da sobrevivência grande massa de 

miseráveis, e as consequências desse abandono têm vindo à tona de maneiras que 

fogem ao controle do Estado. Justamente buscando reprimir esses segmentos 

(re)criados pela reestruturação do capital, o Estado fortalece ainda mais seu 

aparelho de coerção a fim de manter a ordem social (WACQUANT, 2001). Esse 

contexto mostra-se ainda mais preocupante em um país em desenvolvimento como 

o Brasil, pois a desigualdade social, aqui, cria pobreza em massa, que não conta 

com uma rede de proteção social efetiva. 

O que vem à tona nessa resposta do Estado é a (re)centralização do debate 

de estigmatização dos pobres, de criminalização da pobreza. Pois parece que estar 

em situação de rua está sendo um fator determinante para ser internado 

compulsoriamente (já que não foi visto nenhum usuário de classe alta sendo levado 

do seu ponto de uso em alguma boate da Zona Sul, por exemplo).  

O problema está no uso da droga ilícita, a dependência da droga ou a 

situação de rua74? Ressaltamos que algumas discussões sobre essa temática não 

podem ser embasadas numa visão equivocada de higienização, especulação 

imobiliária, gentrificação75, insegurança, etc. É importante ressaltar que o programa 
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 O Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro realizou um 
estudo para traçar um perfil das pessoas em situação de rua, na região metropolitana da capital. A 
pesquisa derrubou mitos e trouxe à tona outra realidade sobre o perfil dessa população. Somente 
13% dos moradores de rua são analfabetos, 65% não bebem e 62% não usam drogas (Fonte: 
http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/05/estudo-no-rj-mostra-que-maioria-da-populacao-de-rua-
nao-bebe-nem-usa-drogas/). 
75

 Palavra originária do inglês “gentrification”, que tem por tradução enobrecimento urbano. Na 
definição do Dicionário Aulete (um dos primeiros a traduzir o termo), gentrificação é “processo de 
recuperação do valor imobiliário e de revitalização de região central da cidade após período de 
degradação; enobrecimento de locais anteriormente populares” (AULETE, 2013). Lembramos que 
esse processo, que requer investimento em infraestrutura, revitalização econômica e redução da 
criminalidade, costuma vir acompanhado de grande valorização dos imóveis, portanto, aumento do 
custo de vida e expulsão de parte dos moradores antigos para vizinhanças distantes. 
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criado pelo Governo Federal consultório de rua76 tem legitimidade justamente por 

trabalhar os indivíduos nos territórios. Assim nos perguntamos qual é a melhor forma 

de intervir para mudar a realidade desses sujeitos: fortalecer a autonomia a partir da 

ressocialização ou limitá-lo por não se integrar a sociedade? 

Não há como não questionar a contradição inerente ao Estado burguês, em 

que o mesmo Estado que cria o SUS, que atribui à saúde o direito de cidadania, por 

meio de uma mudança de conjuntura, retrocede no quesito saúde mental e 

dependência química, permitindo surgir essa medida de controle, que é o 

confinamento por meio da internação compulsória.  

Essa proposta é carregada de uma perspectiva de saúde que afirma a lógica 

de tutela, controle, interdição sobre o corpo/sujeito. Enquanto que no Serviço Social 

tem-se uma visão de saúde que defende a socialização política, participação 

democrática, visão ampliada de saúde, liberdade individual, direitos civis e políticos 

garantidos e sujeito como sujeito social. 

Por isso mesmo o Serviço Social precisa combater essa ideologia 

neoconservadora, que tende a se alastrar nas instituições sob a forma de controle, 

onde o profissional é requisitado para executar trabalhos “repetitivos, burocrático, 

pragmático e heterogêneo que não favorece atitudes críticas e posicionamentos 

políticos” (BARROCO, 2011, p. 213). Essas instituições voltadas para a coerção do 

cidadão usuário/dependente de drogas exigem do Serviço Social atividades de 

controle e censura que vão contra seu projeto ético-político. Além do mais,o discurso 

dominante nessas instituições é o da 

 
naturalização e moralização da criminalidade; as práticas de 
encaminhamento são seletivas, baseadas, muitas vezes, em critérios que 
envolvem avaliações morais, de classe e condição social. O assistente 
social precisa estar capacitado para enfrentar esse discurso, de forma a não 
reproduzi-lo reeditando o conservadorismo profissional, a não atender às 
novas requisições do estado policial, para não incorporá-las exercendo a 
coerção (BARROCO, 2011, p. 213).  
 
 

Nessa perspectiva, o capitalismo vem destruindo conquistas históricas, 

produtos de luta política, como essa tentativa de derrubada da Reforma Psiquiátrica, 

potencializando condições de seguimento da barbárie na vida cotidiana, além de 

disseminar argumentos justificadores da negação de direitos, como a polêmica 
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 Criados pela PORTARIA nº 122 de 25/01/2012. 
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proposta de internação compulsória, alardeada como estratégia de “cuidado” ao 

dependente químico. 

Mas essa proposta de cuidado vem carregada de incongruências como: se 

existe uma Lei Orgânica do SUS que deveria orientar todo tipo de política, projeto e 

programa ligados a esse sistema de saúde, porque não estão manifestados nessa 

proposta de internação, fatores importantes que a Lei preconiza, como: autonomia, 

socialização da política, etc. Qual a participação desses sujeitos quando são 

internados? Dentro dessa medida, como é posta dentro desses programas a 

participação do usuário lá dentro? Pois uma coisa é internar compulsoriamente, em 

situação de crise, outra coisa é manter compulsoriamente esses indivíduos. 

Entende-se que a sociabilidade do capital não assegura condições concretas 

para o atendimento das necessidades humanas e dos direitos da vida cotidiana, 

dificultando a objetivação do Projeto Ético-Político do Serviço Social. Mas não se 

deve perder de vista que, como fruto da sociedade capitalista, a materialização da 

ética acontece na relação entre limites e possibilidades que não dependem somente 

da intenção de seus agentes (BARROCO, 2009). 

Dessa forma, é errôneo afirmar que o Projeto Ético-Político estaria em crise, 

mas sim que está ameaçado pela nova etapa do capitalismo financeiro e a 

mercantilização do bem estar social. O que não impede que o assistente social 

realize uma intervenção consciente realizadora de direitos, necessidades e valores 

que respondam às necessidades dos usuários, ultrapassando os limites à plena 

expansão da liberdade, autonomia e emancipação (BARROCO, 2009).  

Para entender a importância dessas categorias, que o Código de Ética do 

Serviço Social destaca como de valor central77 já em seu primeiro princípio78, e para 

entender qual sua relação com a discussão de internação compulsória, é necessário 

que sua compreensão seja considerada no processo de construção histórica da 

sociedade burguesa79.  

A partir da Era Moderna, a política abdica da prioridade dos deveres à 

comunidade, passando a dar primazia para os direitos naturais dos indivíduos – com 
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 Mediação fundamental para a atividade prática dos indivíduos sociais, por indicar finalidades, 
intencionalidades que se concretizam por meio de escolhas e ações dos sujeitos no atendimento de 
necessidades sociais (BRITES in FORTI e BRITES 2013, p. 54) 
78

 Entenda-se princípio enquanto o parâmetro ideológico sobre o qual a profissão se assenta 
(CFESS, 2012). 
79

 Em seu livro A Era das Revoluções, Hobsbawm (2001) afirma que palavras falam mais que 
documentos, e que, por isso, deveríamos considerar como e em que circunstâncias algumas palavras 
ganharam seus significados modernos. 
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ênfase na liberdade. A liberdade do individualismo se funda como objeto da filosofia 

política especialmente para o liberalismo, que transfere para o âmbito do direito a 

normatividade das ações humanas. Sem recorrer a qualquer concepção de bem 

moral, o regramento jurídico da vida e das relações sociais determinam os limites da 

liberdade individual, protegendo os direitos, especialmente as liberdades individuais 

(RAMOS, 2011). 

Entende-se que esta concepção, tipicamente liberal, é normativa do 

capitalismo e está presente em muitos documentos jurídicos legais que tratam dos 

direitos humanos a partir desta ideia de liberdade, como autorização para fazer tudo 

o que quiser desde que não prejudique outra pessoa. 

Para Marx, essa liberdade burguesa é uma liberdade abstrata, pois a falácia 

da liberdade sobre o seu próprio ser opõe-se às condições objetivas e materiais, que 

impossibilitam ao trabalhador a livre escolha (ou não) de sua força de trabalho. Ele 

colocava na filosofia a possibilidade de obtenção da verdadeira liberdade, 

entendendo que esta derruba por terra as situações ilusórias (dentre essas a 

religião), que devem ser superadas para que o homem possa deixar de guiar-se por 

elas e reconhece-se como ponto de partida de sua história (MARX, 2007). 

Liberdade para Marx está associada à possibilidade do reconhecimento da 

própria humanidade, reencontro com sua sociabilidade, que passa a existir na 

relação do homem com a natureza, o que só se concretizaria com a abolição da 

propriedade privada, pois somente assim o homem pode se reconhecer como ser 

social. Logo,  

 
 
Não é na conformação ao dever ser posto pelo Estado que está a 
possibilidade da liberdade. Não é na defesa de direitos individuais, 
inalienáveis, que está a garantia da liberdade; mas, ao contrário, ela só é 
possível com a superação de um modo de produção que retira a 
possibilidade de escolhas, de fato, humanas, porque movidas pela lógica do 
consumo (TOSSA, 2004, p. 161). 
 
 

Vigotsky (1999; 1995) seguiu essa linha marxista quando associa liberdade 

a capacidade de livre escolha, afirmando que esta é um fenômeno ontogenético80 

indissociável das relações sociais postas pelo capitalismo. E que, se esse processo 
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 Vigotsky fala em planos genéticos que, em interação, constituiriam o psiquismo de cada indivíduo. 
São eles: a filogênese (que remete à história de espécie); a sociogênese (que seria a história 
cultural); e o terceiro plano seria o ontogenético (que é o percurso do indivíduo em seu próprio ciclo 
de vida, da infância à vida adulta). 
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de desenvolvimento da livre-escolha demanda tanto a necessidade de escolher 

quanto a possibilidade de definir novas opções, na sociedade capitalista é o poder 

econômico quem vai determinar as escolhas possíveis (TOASSA, 2004). 

Também se filia à concepção marxista o arcabouço teórico-metodológico do 

Serviço Social. Esta remete a uma projeção de sociedade diferente da que se tem, 

quando se pensa em erradicação de toda forma de opressão, exploração e 

alienação, oportunizando pleno desenvolvimento ao indivíduo. Essa conotação de 

“liberdade” da tradição marxista é definida como “a capacidade que o homem possui 

de se autodeterminar, de desenvolver suas potencialidades e habilidades” (CFESS, 

2012, p. 122).  

 
Interpretar a liberdade como garantia de direitos, sem remissão à crítica 
marxiana, é afastar-se do sentido a ela atribuído no primeiro princípio do 
código de ética profissional dos assistentes sociais e ao projeto ético-
político do Serviço Social. De forma similar, sustentar a necessária defesa 
de direitos, sem a análise crítica da fragilidade do ideário de universalidade 
e igualdade que os sustentam, pode limitá-la aos contornos possíveis dos 
limites da sociabilidade burguesa (GUEDES, 2011, p. 161). 

 
 

Já autonomia vem do grego authos (auto) e nomos (governo ou lei), e 

costuma ser usada para qualificar um indivíduo que abraça para si uma regra, que é 

livre de interferências ajuizadas por outros e de entraves pessoais que impeçam 

escolhas, atuando livremente de acordo com um plano por ele escolhido. Uma das 

bases teóricas empregadas no princípio da Autonomia é o pensamento de John 

Stuart Mill, que afirma que sobre si mesmo, sobre seu corpo e sua mente, o 

indivíduo é soberano (GOLDIM, 2004). 

Isso implicaria uma pessoa com capacidade para reconhecer compromissos 

e agir segundo eles, que consiga construir e avaliar decisões alternativas, e cujas 

mudanças em crenças e valores se reflitam em alterações das decisões. Quando 

esta capacidade de agir racionalmente não está preservada, e a pessoa é incapaz 

de ajustar as suas ações à realidade (que seria o caso de dependentes graves de 

crack) então um indivíduo não pode agir autonomamente – nesse último caso, o 

Relatório Belmont81 estabelecia  que  as pessoas com autonomia diminuída devem 

ser protegidas (GOLDIM, 2004).        
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 Relatório que estabeleceu as bases para a adequação ética da pesquisa nos Estados Unidos, 
estabelecendo que a autonomia deva incorporar, pelo menos, duas convicções éticas: a primeira que 
os indivíduos devem ser tratados como agentes autônomos, e a segunda, que as pessoas com 
autonomia diminuída devem ser protegidas (GOLDIM, 2004). 
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É a este discurso que remontam os defensores da internação compulsória 

para usuários de crack, afirmando que estes não têm condições de decidir suas 

próprias vidas, havendo perdido a capacidade de decidir pelo melhor para si, 

negando ao indivíduo a liberdade de agir com base em seus julgamentos. Mas 

respeitar a autonomia é valorizar a consideração sobre as opiniões e escolhas, 

evitando a obstrução de suas ações, a menos que elas sejam claramente 

prejudiciais para outras pessoas. Se é fato que esse não é o caso de todo usuário 

de droga e/ou pessoa em situação de rua, fato também o é que nem todos estão 

capacitados para desenvolver a liberdade pessoal e sentir-se autônomo encontra-se 

em situação de vulnerabilidade social, pobreza, privado da educação básica e 

desprovido de assistência à saúde básica. 

É interessante notar que sempre houve resistência a este modelo 

segregador e explorador. O médico Benjamim Cardozo, por exemplo, já, em 1914, 

defendia o direito à autodeterminação pessoal e autonomia do usuário, afirmando 

que todo ser humano adulto e capaz tem o direito a determinar o que é feito com o 

seu corpo; e um profissional que realizasse uma intervenção sem o consentimento 

do seu usuário comete uma ofensa pela qual podem reclamar danos (GOLDIM, 

2004).  

Esta visão se alinha ao que preconiza o Código de Ética do Serviço Social, 

quando entende por autonomia não só a capacidade de autodeterminação dos 

indivíduos, mas também a valorização/respeito/consideração por suas opiniões e 

escolhas quando se trata da intervenção. Ao reconhecer a emancipação humana e 

política como demanda inseparável da liberdade, novamente o Projeto Ético-Político 

do Serviço Social propõe a erradicação da sociedade do capital.  

Entende-se que tanto a liberdade quanto a autonomia são princípios de valor 

humano-genérico centrais do Código de Ética do Serviço Social que conformam a 

emancipação humana. 

Em seu clássico sobre emancipação humana “A Questão Judaica”, Marx 

critica o caráter unilateral de uma análise feita por Bauer à questão judaica, e que 

não se estendia ao Estado e nem cogitava uma diferenciação entre emancipação 

política e humana.   
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 A distinção entre elas se encontra basicamente na sua relação com a ordem 

vigente: enquanto a emancipação política pressupõe uma sociabilidade burguesa, 

montada na liberdade da propriedade privada e na efetivação de diretos que passem 

pela mediação do Estado (capitalista neoliberal e, como tal, reafirmador da 

propriedade privada); a emancipação humana e política (defendida pelo Serviço 

Social) só se processaria plenamente com a superação da ordem burguesa, visto 

que a luta pela defesa dos direitos não pode ter este Estado como mediador, pois 

este como comitê executivo da burguesia se colocará sempre a favor daquilo que 

nega toda e qualquer liberdade, autonomia e emancipação humana – a propriedade 

privada82 (MAYER; SOUZA, 2013). 

Essa totalidade se torna ainda mais complexa quando se considera o tipo de 

emancipação humana e política particularmente possível no Brasil, sustentada em 

eleições de cabresto eleitoral contemporâneo (como Programa Bolsa Família), em 

uma democracia política duvidosa e em direitos sociais muito próximos da abstração 

(com pequena ou quase nenhuma efetividade prática para a realização do cidadão, 

mesmo quando entendido no seu sentido estrito de consumidor).  

O que se percebe é que na contemporaneidade nenhum dos direitos 

humanos ultrapassa a concepção de indivíduo da sociedade burguesa: voltado para 

seu interesse privado e não associado à comunidade. Enquanto a liberdade dos 

usuários de drogas alvos da política de internação compulsória é propagada como 

direito destes indivíduos, por vezes, o que se percebe é a determinação social da 

liberdade sendo manipulada pelos interesses econômicos (do lobby imobiliário ao 

marketing turístico das grandes capitais brasileiras).  

A mesma coisa se percebe no direito à segurança, também tão propagado 

como um dos maiores interesses dos sujeitos envolvidos na internação compulsória: 

segurança do usuário – se converte na figura coercitiva da polícia, que, quando 

muito, assegura os direitos da sociedade burguesa, regredindo novamente a 

questão social a caso de polícia, ao invés de política; e, quando se expressa em 

formato de política, esta mostra uma face funcional à mediação da miséria neste 

contexto de crise estrutural do capital.  

Claro que é preciso reconhecer as particularidades da questão do uso e 

dependência em drogas, mas também que todas as manifestações do processo 
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 É a propriedade privada dos meios de produção e a divisão social do trabalho que possibilitam o 
surgimento de um contingente de desigualdades entre os homens. 
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saúde-doença guardam as suas singularidades. Em minha inserção profissional e 

nos documentos que regulamentam e servem de parâmetro para a intervenção 

profissional na área da saúde, fica evidente que independentemente da questão que 

induz homens e mulheres a procurar os serviços de saúde e determinadas práticas 

profissionais devem assumir uma direção emancipatória. Mesmo os profissionais 

que optam por orientar a sua intervenção à emancipação política, em vez da 

emancipação humana, precisam assumir o compromisso com as práticas 

emancipatórias, democratizantes e que afirmem o usuário como sujeito de direitos. 

Essa orientação profissional parece ser ameaçada em sua materialização 

por um conjunto de novas determinações políticas, o surgimento de discursos 

conversadores no campo das medidas de Estado sobre as drogas ilícitas, e de 

novas determinações econômicas, a expansão da saúde mental como espaço de 

acumulação privada de lucro em saúde, por meio das comunidades terapêuticas.  

Entendemos que é inegável a expansão do Estado na área da proteção 

social dos cidadãos. Entretanto, é necessário problematizar qual a direção social 

dessa expansão, principalmente o setor saúde, nos aspectos ético, humanitário e 

legal de um retrocesso que reforma, estigmatiza, confina, vigia e pune. Essa nova 

forma de segregação agrega a “mão invisível do mercado” com o “punho de ferro do 

Estado”, contando cada vez mais com a polícia e as instituições penais83 para 

administrar a desordem e insegurança social, determinadas pelo desemprego, 

trabalho precarizado e a contração da proteção social (WACQUANT, 2008). 

Indo na contramão, entendemos que é necessária a retomada da prática do 

cuidado à saúde como uma prática de promoção de direitos, situada no campo da 

batalha da efetivação das Reformas Sanitária e Psiquiátrica brasileira, cujo trajeto 

passa necessariamente por facilitar os processos de participação efetiva das 

pessoas nas decisões políticas, e nenhuma profissão está mais capacitada para tal 

papel do que o Serviço Social. 

Ao mesmo tempo, é necessário entender que essa é uma luta limitada, na 

medida em que envolve dimensões que ultrapassam a profissão. Isso põe um 

desafio à realização do projeto ético-político da profissão, pois sua viabilização não 
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 Mesmo quando esses atores não estão envolvidos diretamente na internação não voluntária, outros 
atores (profissionais) assumem seus papéis de caçar, levar, confinar e punir. Isso pôde ser visto nas 
internações compulsórias dirigidas em São Paulo, em que os chamados técnicos sociais, ligados à 
secretaria de assistência social, protagonizaram cenas de filme policial, correndo pelas ruas atrás dos 
usuários a serem levados. 



79 

depende apenas da intencionalidade dos profissionais, tendo em vista as suas 

determinações objetivas nesse contexto de retrocessos. “Esse enfrentamento 

ético-político supõe estratégias coletivas de capacitação e organização política, de 

discussão nos locais de trabalho, de articulação com outras categorias, entidades e 

com os movimentos organizados da população usuária” (BARROCO, 2011, p. 214). 

Compreendemos que a melhor estratégia contra o crack é a prevenção do 

uso e do abuso, o que pressupõe a necessidade de levar em conta os múltiplos 

elementos presentes nos contextos dos indivíduos usuários/dependentes de drogas, 

elementos esses que estão associados à vulnerabilidade social, incluindo questões 

como saúde mental, violência de gênero, estigma, pobreza e muito mais. 
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3  CONFLITOS ENTRE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE USUÁRIOS E 
DEPENDENTES DE CRACK E A PERSPECTIVA DE SAÚDE DEFENDIDA PELO 
SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO 
 

 

Se a aparência e a essência das coisas coincidissem, 
a ciência seria desnecessária (Karl Marx) 

 

Neste capítulo apresentaremos os procedimentos metodológicos e o 

processo de desenvolvimento da pesquisa e os resultados da pesquisa à luz da 

teoria crítica.  Considerando que a representação da saúde e da doença na 

sociedade capitalista, passa pelas contradições sociais que caracterizam o sistema 

(MINAYO, 2006).  

 
 
3.1 Percursos metodológicos da pesquisa 

 

 
No nosso estudo para responder aos objetivos propostos nos 

fundamentamos no método dialético. Entendemos que o método dialético,  

 
Do ponto de vista filosófico, enseja a dissolução de dicotomias tais como 
quantitativo/qualitativo, macro/micro, interioridade/exterioridade com que se 
debatem as diversas correntes sociológicas. Com relação aos significados, 
ele os considera como parte integrante da totalidade, devendo ser 
compreendidos e interpretados tanto no nível das representações sociais 
como das determinações essenciais (MINAYO, 2006, p. 25).  

 

Nessa perspectiva, optamos pela pesquisa do tipo exploratório-explicativa, 

com abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa responde a questões particulares 

e nas ciências sociais e humanas, tornando-se fundamental nas análises que 

buscam revelar as contradições presentes na realidade social.  

Na abordagem qualitativa, o método dialético recusa a redução. Ele se 

propõe a ultrapassar o observado, indo além do que está posto, ou seja, desloca-se 

da aparência para a essência, transcendendo a superfície do fenômeno estudado. 

Dessa forma, para os estudos de orientação crítica, o método dialético é uma 

importante alternativa ao funcional-estruturalismo que aborda os fatos sociais 

“coisas estáticas” e considera relevante para a produção do conhecimento apenas o 

que pode ser empiricamente quantificável logo comprovado. 
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A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de sentidos e significados 

presentes nas relações, processos e fenômenos sociais. Auxilia na compreensão do 

contexto onde o fenômeno ocorre, permitindo a observação de vários elementos 

simultaneamente. Esta abordagem é capaz de investigar ou conhecer de modo 

aprofundado um evento ou situação, possibilitando a explicação dos fatos e 

comportamentos. 

Entendemos que no processo saúde-doença “constituem-se metáforas 

privilegiadas para explicação da sociedade: engendram atitudes, comportamentos e 

revelam concepção de mundo” (MINAYO, 2006, p. 258). O processo saúde-doença 

também expressa contradições e conflitos presentes nas relações sociais, 

instituições e formas de organização social, política e cultural dos usuários e 

trabalhadores, por conseguinte, interesses e relações de poder (RIZZOTO, 2012).  

Segundo Minayo (2006), as complexas relações presentes no processo 

saúde-doença são metáforas de anomias, desequilíbrio, medos e preconceitos 

presentes em toda vida social, portanto, tanto serve como instrumento coercitivo 

quanto libertador para os indivíduos e sociedade.  

Essa opção foi fundamental para elucidar o nosso problema de pesquisa: 

Quais os aspectos da internação compulsória ou involuntária de usuários ou 

dependentes de crack que se apresentam contraditórios ao Código de Ética da 

Profissão e têm implicações éticas e políticas no exercício profissional dos 

assistentes sociais que atuam na área de saúde mental? E, ainda, quais os direitos 

de proteção social do Estado são negados aos usuários e dependentes químicos de 

crack, a partir da internação compulsória ou involuntária? 

Nesses termos, o estudo objetivou analisar os conflitos entre a perspectiva 

de saúde afirmada pelo Serviço Social e as medidas de Estado acerca da internação 

compulsória ou involuntária de usuários de crack. Especificamente, identificar nas 

legislações pertinentes à fundamentação das internações compulsórias ou 

involuntárias de usuários de crack; analisar as implicações éticas e políticas das 

internações compulsórias ou involuntárias de usuários de crack.  

Dessa forma, para responder aos objetivos acima expostos, optamos como 

procedimento de coleta de dados a pesquisa documental de fontes primárias. Pois 

oferece ao pesquisador várias perspectivas de análise e por possibilitar explorar, a 

partir de aproximações sucessivas, o material empírico coletado e revelar 

informações não aparentes.  
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Definimos como recorte temporal, o período posterior à criação da Lei no 

10.216/2001, que redireciona os direitos da pessoa portadora de transtornos 

mentais. Assim, constituem-se como corpus de análise da pesquisa os seguintes 

documentos de fonte primária:  

1) Leis, Decreto, Portaria, Projeto de Lei e Portarias editadas pelo Poder 

Legislativo Federal. 

1) Lei N
o
 10.216, de 6 de Abril de 2001 (Dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental); 

2) Portaria n.º 2391/GM, de 26 de Dezembro de 2002 (Regulamenta o 
controle das internações psiquiátricas involuntárias e voluntárias, de 
acordo com o disposto na Lei 10.216, e os procedimentos de notificação 
da comunicação ao Ministério Público pelos estabelecimentos de saúde, 
integrantes ou não do SUS); 

3) Decreto Nº 7.179, de 20 de Maio de 2010 (Institui o Plano Integrado de 
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá 
outras providências); 

4) Projeto de Lei Nº 7663, de 2010 (Acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 
11.343, para tratar do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, 
define entre outros, as condições de atenção aos usuários ou 
dependentes de drogas e dá outras providências); 

5) Portaria Nº 3.088, de 23 de Dezembro de 2011 (Institui a Rede de 
Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental 
e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde).  

 

2) Políticas criadas e implantadas pelo Ministério da Saúde:   

1) Política do Ministério da Saúde para a atenção integral a usuários de 
álcool e outras drogas (2004); 

 

Já com relação à atuação do Serviço Social na internação compulsória ou 

involuntária foram definidos quatro documentos, para identificar possíveis 

implicações éticas e políticas no exercício profissional, a saber:  

1) Projeto Ético-Político do Serviço Social; 
2) Código de Ética da Profissão de 1993;  
3) Parâmetros para a Atuação do Serviço Social na Saúde do CFESS 

(2009). 

 

 A operacionalização da pesquisa bibliográfica se desdobrou em cinco 

etapas: identificação, localização, compilação e fichamento e problematização do 

material analisado.  O levantamento dos documentos exigiu uma ampla revisão da 

literatura, que após seu término, nos proporcionou compreender as diversas 

transformações vivenciadas tanto pelos profissionais de saúde quanto pelos 

usuários dos serviços de saúde mental em álcool e drogas. Porém, é também 
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importante mencionar a evolução da proteção social regulada mediante a criação de 

políticas e programas de abordagem para a redução do uso e abuso das drogas 

lícitas e ilícitas por parte do Estado.  

Dessa forma, essa etapa metodológica nos levou à (re)construção teórica do 

nosso objeto de estudo, que se expressa nos capítulos desse estudo e que 

fundamenta nossas análises.  

 

 

3.1.1 Pesquisa documental: definição de critérios e de análise  
 

 

Para atribuir confiabilidade e representatividade a esta pesquisa, foi 

selecionado um corpus documental de domínio público que compreende políticas, 

leis federais, projetos de lei e o acervo documental sobre o Serviço Social brasileiro 

na área da saúde. A seleção desses documentos não foi aleatória, foi intencional e 

obedeceu ao critério de representatividade ao objeto do estudo. 

 Concordamos com Minayo (2006, p. 195) quando argumenta que  

 

([....]) é preciso decidir que documentos listar e de que tipo: escritos, visuais, 
audiovisuais e outros. Que natureza de informação interessa, por exemplo, 
dados oficiais; registro dos processos em análise; relatórios de avaliação; 
relatórios de avaliação e autoavaliação sobre etapas de desenvolvimento do 
trabalho; histórias do cotidiano; orçamentos; materiais de divulgação; 
comunicações entre diferentes atores; são alguns dos que eventualmente 
interessaria ao investigador procurar. 

 

Selecionamos dentre o conjunto de documentos acima mencionados 

aqueles que expressam medidas governamentais - leis, políticas, planos e 

programas de saúde do Governo Federal - sobre álcool e outras drogas ordenados 

desde o início da reforma psiquiátrica brasileira.  

Na pesquisa optamos pelos documentos oficiais. Pois, os documentos 

oficiais geralmente são fontes mais fidedignas de dados (YIN, 2005). Os 

documentos forneceram informações valiosas a respeito da forma como o Estado 

brasileiro vem intervindo historicamente nas questões do uso, abuso e dependência 

das drogas lícitas e ilícitas, especialmente, o crack. Como não se exerce controle 

sob a forma como esses documentos foram criados, ao contrário do que ocorreria se 

tivessem sido produzidos dados primários por meio de entrevistas, grupos focais, 
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etnografias etc., esses documentos são favorecidos por uma maior transparência e 

imparcialidade na abordagem do tema em estudo (MARCONI; LAKATOS, 2009; YIN, 

2005).  

Destarte, diante do volume de documentos oficiais desde a criação da Lei No 

10.216, em 2001, que tratam da dependência química pelo uso e abuso de drogas 

lícitas e ilícitas e da centralidade do nosso objeto de estudo em pesquisar na 

internação compulsória e involuntária de usuários de crack, foi necessária uma 

seleção. 

Antes da seleção, os documentos foram submetidos à “leitura flutuante”, a 

partir dos critérios representatividade, homogeneidade e pertinência ao objeto de 

estudo. Segundo Bardin (2011), essa etapa é fundamental para pré-análise e na 

verificação da relação entre os textos e o problema perseguido pelo pesquisador. 

Assim, para compor o corpus da análise, selecionamos apenas os documentos do 

Ministério da Saúde e do Governo Federal que abordam especificamente a temática 

da internação de dependentes e usuários de drogas e o debate sobre o 

enfrentamento da epidemia de crack.  

Dessa forma, foram excluídas da análise as políticas e demais documentos 

que abordavam doenças e transtornos mentais84, ou que focassem o controle do 

tabagismo85.  

No processo de seleção temática e temporal delimitamos seis documentos, 

apresentados nos quadros 1 e 2 abaixo, que foram aglutinados em dois blocos, 

segundo modelos de classificação por similitude apresentada por Bardin (2011). O 

primeiro bloco agrega as publicações emitidas pelo Poder Legislativo Federal. O 

segundo insere a política expressa no discurso protetivo estatal através do Mistério 

da Saúde sobre a internação de usuários de drogas.  

 
Quadro 1 – Legislação publicadas pelo poder legislativo federal.  

Lei Nº 10.216, de 6 de Abril de 2001 - Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
PORTARIA n.º 2391/GM, de 26 de Dezembro de 2002 - Regulamenta o controle das internações 
psiquiátricas involuntárias e voluntárias, de acordo com o disposto na Lei 10.216, e os procedimentos 
de notificação da comunicação ao Ministério Público pelos estabelecimentos de saúde, integrantes ou 
não do SUS. 

                                            
84

 Os documentos que abordavam transtornos mentais foram excluídos por abordar temas em saúde 
mental distintos do problema de pesquisa: as psicopatologias. 
85

 O material sobre tabagismo e tabagismo passivo foi excluído por ter sido elaborado nacionalmente 
pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), órgão do Ministério da Saúde, em um processo de 
formulação e institucionalização bem mais antigo do que a Política Nacional Sobre Drogas, sendo 
anterior até mesmo às Leis orgânicas do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Decreto Nº 7.179, de 20 de Maio de 2010 - Institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 
outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá outras providências. 
Projeto de Lei Nº 7663, de 2010 - Acrescenta e altera dispositivos à Lei nº 11.343, para tratar do 
Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, define entre outros, as condições de atenção aos 
usuários ou dependentes de drogas e dá outras providências. 
PORTARIA Nº 3.088, de 23 de Dezembro de 2011 - Institui a Rede de Atenção Psicossocial para 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 
Quadro 2 - Política formulada e implantada pelo Ministério da Saúde 

Política Nacional de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas (2003) – A Política 
aponta a necessidade de estruturação e fortalecimento de uma rede de assistência centrada na 
atenção comunitária associada à rede de serviços de saúde e sociais, que tenha ênfase na 
reabilitação e reinserção social dos seus usuários. Ela defende que a oferta de cuidados a pessoas 
que apresentem problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas deve ser baseada em 
serviços extra-hospitalares de atenção psicossocial especializada (CAPS, residências terapêuticas, 
etc.) devidamente articulado à rede assistencial em saúde mental e aos outros serviços da rede de 
saúde. Para tal, tais dispositivos extra-hospitalares devem fazer uso operacional dos conceitos de 
território e rede, assim como devem se fundamentar na lógica ampliada da redução de danos, 
realizando uma procura ativa e sistemática das necessidades a serem atendidas, de forma integrada 
ao meio cultural e à comunidade em que estão inseridos, e de acordo com os princípios defendidos 
pela Reforma Psiquiátrica brasileira. 
A política afirma a necessidade de construção de interfaces intrassetoriais com outros programas e 
projetos do SUS e de efetivar a intersetorialidade com junto a outros ministérios. 

 

 

Os documentos utilizados para compreender as implicações éticas e 

políticas na categoria de Serviços Social foram o Código de Ética da Profissão de 

1993; Parâmetros de Atuação do Serviço Social na Saúde e Projeto Ético-Político 

Profissional86. Entretanto, optamos por fazer a análise no campo dos fundamentos 

com a mediação das categorias emancipação e autonomia a partir das contribuições 

teóricas de Ivo Tonet. Além disso, pactuamos com os argumentos que  

 
O Conjunto CFESS/CRESS pauta-se pela análise crítica da realidade, que 
alicerça o debate, e por ações estratégicas em torno da valorização da 
ética, da defesa dos direitos e do enfrentamento à desigualdade, na 
perspectiva da emancipação humana. Essa direção empreendida hoje no 
Conjunto aponta para o compromisso com o fortalecimento do projeto ético-
político profissional, expresso nos valores e princípios estabelecidos no 

                                            
86 São três os componentes que materializam o Projeto Ético-Político do Serviço Social. A dimensão 

da produção de conhecimento no interior do Serviço Social na esfera da sistematização das 
modalidades práticas da profissão, onde se apresentam os processos reflexivos do fazer profissional. 
Na dimensão político-organizativa da profissão que engloba os fóruns de deliberação e as entidades 
representativas como o conjunto CFESS/CRESS, ABEPSS e as demais associações político-
profissionais, movimento estudantil representado pelo conjunto dos CA’s e DA’s e pela ENESSO. É 
aqui que são tecidos os traços gerais do projeto, quando são reafirmados (ou não) determinados 
compromissos e princípios e a dimensão jurídico-política da profissão que abrange todo aparato 
político-jurídico estritamente profissional (Código de Ética Profissional e a Lei de Regulamentação da 
Profissão – Lei 8.662/93 e as novas Diretrizes Curriculares do MEC; aparato jurídico-político de 
caráter mais abrangente (conjunto das leis advindas do capítulo da Ordem Social da Constituição 
Federal de 1988). 
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Código de Ética dos/as Assistentes Sociais, por meio da articulação com os 
movimentos sociais e com as entidades representativas da categoria: 
ABEPSS e ENESSO (CFESS, 2011). 

 
Discutir a internação involuntária/voluntária para os usuários de crack 

baseada na categoria emancipação humana requer apreendê-las mediadas por 

projeto de libertação humana, fundamentada na perspectiva do materialismo 

histórico e dialético, pautada na luta pela liberdade, autonomia, humanização e 

contra a coisificação.  

Nesse sentido, é necessário descrever o que entendemos por emancipação 

humana e o que a diferencia da emancipação política. 

 
 

A emancipação política retira da esfera do Estado a vida concreta – o 
que inclui a propriedade privada – dos indivíduos, liberta a propriedade 
privada das amarras da “feudalidade” e, assim, remove os obstáculos à sua 
plena regência sobre a reprodução social. O Estado que brota da 
emancipação política, “longe de destruir a propriedade privada, a 
pressupõe” (MARX, 1969 apud TONET, 2007, p.3). 

 
 

Ainda para Ivo Tonet (2007), a emancipação humana em contraste – se 

processa ao superar a sociabilidade burguesa, regida pela propriedade privada. 

Superada esta última, desaparece o fundamento da distinção entre o indivíduo real 

(o proprietário privado) e o cidadão – e a generalidade humana não mais se 

consubstanciará como a contraposição política entre o cidadão (o “homem real” 

abstraído de sua essência de proprietário privado) e o Estado “político” (a “soberania 

transcendental” da generalidade política burguesa). A superação da propriedade 

privada significa, portanto, a superação da própria emancipação política enquanto 

tal. 

As divergências teóricas sobre a perspectiva emancipatória se apresentam 

na contemporaneidade ou na “pós-modernidade” como expressão do neoliberalismo, 

ou seja, culto ao individualismo, atividades com base no pós-estruturalismo, que 

buscam desqualificar as lutas coletivas mediante argumentos que as respostas às 

novas demandas individuais daqueles que estão à margem do “padrão de 

normalidade” atinge frontalmente o direito do cidadão consumidor.  

Para os neoconversadores, a liberdade se restringe aos vínculos individuais, 

entretanto cada pessoa deve conseguir as condições necessárias para ser livre. 

Eles defendem os sentidos valorativos e de moral, agregados às definições de 

justiça, ética e desenvolvimento social.  
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A libertação, diz Marx, é um ato histórico, não um ato mental.  
(...) Somente dentro da comunidade cada indivíduo possui os meios para 
cultivar seus dons em todas as direções; por isso, a liberdade pessoal só 
se torna possível dentro da comunidade (...). Na comunidade real, os 
indivíduos obtêm sua liberdade por meio de sua associação (MÉSZÁROS, 
2002, p. 488-489, grifo nosso).  
 
 

 
3.1.2 Procedimento de análise qualitativa dos dados  
 

Nessa etapa da pesquisa utilizamos a metodologia de análise de conteúdo, 

segundo as propostas teórico-metodológicas e operacionais elaboradas por 

Laurence Bardin (2011). A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que visa obter por procedimentos sistemáticos e objetivos da 

descrição do conteúdo das mensagens indicadores quantitativos ou qualitativos, que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e/ou 

recepção dessas mensagens (BARDIN, 2011).  

Entendemos que a análise de conteúdo, assim como outras técnicas de 

análise de dados qualitativos, agrega um conjunto diversificado de técnicas de 

análise que devem ser coerentes aos objetivos da investigação do estudo (ALAMI; 

DESJEUX e GARABUAU-MOUSSAOUI, 2010). Não obstante, compreendermos que 

a análise de conteúdo busque a objetividade na sistematização dos dados, ela não 

se reduz a um jogo de observação, portanto a objetividade almejada não deve ser 

confundida com neutralidade.  

No nosso estudo, se, por um lado, a “leitura simples do real” poderia nos 

levar a corroborar com as perspectivas neoconservadoras, moralistas e autoritárias 

de saúde, tão presentes no contexto histórico-político brasileiro (BRAVO, 2013), 

especialmente na abordagem sobre o uso e dependência de drogas ilícitas 

(BRITES, 2006) e que vem colocando em risco os projetos de saúde da reforma 

sanitária e da reforma psiquiátrica no Brasil. Por outro lado, aderir ao fetichismo da 

suposta “segurança dos números” poderia nos levar a evidenciar a internação 

compulsória e involuntária dos dependentes de crack como ínfima diante da sua 

representação populacional e do impacto social ocasionado por outras drogas, 

sobretudo as lícitas87.  

 

                                            
87

 Sobre o impacto sanitário das drogas lícitas, especialmente dos produtos fumígenos, ver o trabalho 
de Maristela Pinto de Menezes (2014). 



88 

3.1.3 Categorização temática  

 

Segundo Bardin (2011), a análise documental é uma operação ou um 

conjunto sistemático e organizado de operações que visa representar o conteúdo de 

um ou de vários documentos sob uma forma diferente da original, no intuito de 

facilitar a sua consulta e referenciação. Enquanto é uma técnica de tratamento da 

informação contida nos documentos selecionados, a análise documental tem por 

objetivo central dar forma conveniente e representar de outro modo essas 

comunicações contidas nos documentos, por intermédio de procedimentos de 

transformação.  

O conjunto de categorias empregadas no estudo foi sendo modificado ao 

longo do desenvolvimento da etapa de análise dos dados. Pois, no método dialético, 

busca-se o diálogo constante entre a empiria e teoria, o que nos possibilitou novas 

perspectivas, por conseguinte novos olhares sobre o objeto e sobre as formas de 

analisar os resultados da pesquisa.  

A definição das categorias de análises temáticas nos serviu tanto para a 

classificação como para a etapa de análise/inferência. Elas são resultantes desse 

esforço de construção de um alinhamento entre a teoria, o método e o objeto de 

pesquisa.  

 

Grupo 1: Síntese do comunicado documental – expressa a normativa para as 

questões referentes à internação voluntária ou involuntária de usuários de drogas e 

à política estatal de enfrentamento ao crack.  

 

Grupo 2: Conflitos entre a perspectiva de internação compulsória e/ou 

involuntária - expressa pela perspectiva de saúde defendida pelo Serviço Social 

brasileiro. 

Na construção de tópicos-síntese acima descritos, elaborados como 

categorias de análise temática, buscamos apreender os núcleos de sentido, no 

intuito de evidenciarmos a relação contraditória e de conflito entre o modelo 

assistencial em saúde mental da internação compulsória e/ou involuntária e a 

perspectiva de saúde e de saúde mental afirmadas pelo Serviço Social no país e 

pelos movimentos nacionais de Reforma Sanitária e Reforma Psiquiátrica.  
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O método de exposição foi estruturado a partir Bardin (2011). Para facilitar a 

compreensão da exposição dos resultados, separamos e organizamos os 

documentos investigados por ordem cronológica em quadros-síntese, cujo conteúdo 

sintetiza como o tema da pesquisa era abordado nos documentos analisados. Os 

quadros síntese foram transformados em apêndices (A) e anexos (A a F), assim 

como o roteiro de análise documental (APÊNDICE A). 

 

 

3.2 Resultados e discussão 

 

3.2.1 Avanços e retrocessos da legislação brasileira 

 

A Lei Nº 10.216 de 06 de abril de 2001 (ANEXO A) apresenta uma 

centralidade da competência judicial para além da assistência em saúde mental 

pautada na redução de danos e nos serviços extra-hospitalares. Ela se foca no 

enfrentamento do uso do crack e das drogas ilícitas, propondo ações 

medicalocêntricas e tratamentos compulsórios (internação involuntária e 

compulsória), negando o direito ao cuidado ao/à usuário/a em seu território, 

desrespeitando a sua autonomia, liberdade e a condição de sujeito da sua vida e de 

sua saúde. Como vimos, essa política é um marco nas transformações da proteção 

dos usuários e dependentes de crack e outras drogas ilícitas por resgatar os 

modelos de assistência em saúde mental de internação compulsória e internação 

involuntária.  

O retorno dessa prática asilar se dá num contexto de maturação do 

neoliberalismo no Estado brasileiro (CASTELO, 2013) e de aprofundamento da 

contrarreforma na saúde, já que a mesma foi aprofundada nos anos 2000 (BRAVO, 

2010; SOARES, 2010).  

Essa Lei, conhecida como Lei Paulo Delgado, sinalizou uma ruptura com a 

centralidade dos antigos hospitais psiquiátricos, históricos centros de asilamento e 

estigmatização da loucura como apontava Erving Goffman (1988). Nesses espaços 

institucionais, a negação da autonomia dos usuários era uma premissa do 

funcionamento. Mas, como aponta Brites (2006), o desmonte do modelo manicomial, 

não necessariamente significou respostas totalmente progressistas por parte do 
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setor saúde e nem o reconhecimento da realidade objetiva, sob a sociabilidade do 

capital, em que o uso e a dependência química se tornam componentes da vida de 

homens e mulheres. 

O documento considera a família dos usuários (internados) como partícipe 

no processo de assistência e promoção das ações de saúde, cooperando com o 

Estado, afirmando expressões do “familismo da política social” também na Política 

Nacional de Saúde Mental. Embora a superfície do discurso materializado no 

documento possa apontar para uma política pró-família, fica evidente que o papel da 

família é de suprir as lacunas assistenciais do Estado em relação ao cuidado e à 

responsabilidade. Dessa forma, corroboramos com Mioto e Nogueira (2013) quando 

apontam que o problema não é a participação da família, mas a natureza dessa 

forma de participação assistencialista. A família, segundo a Lei, não tem 

protagonismo sobre os processos terapêuticos, sendo convocada para funções 

auxiliares/de apoio, compartilhando com o Estado uma responsabilidade que é, 

constitucionalmente deste, a de promover e garantir o direito à saúde. 

Mas os conflitos em relação às perspectivas de saúde defendidas pelo 

Serviço Social brasileiro e essa política de saúde mental vão para além da prestação 

dos serviços assistenciais. Pois se observa que o retrocesso dessa Lei em relação 

às Leis Orgânicas da Saúde também se expressa no conteúdo não manifesto. Na 

Lei Paulo Delgado, nada é dito sobre os espaços/canais de participação social dos 

usuários e dos familiares nos processos de tomada de decisão sobre os tratamentos 

de internação ofertados pelas unidades de saúde mental. Além disso, a 

comunicação não aborda o papel dos conselhos municipais e estaduais de saúde e 

conselhos estaduais e municipais sobre drogas no controle social público dos 

serviços de internação compulsória.  

A existência na política real desses espaços de controle social público 

parece ser “uma ideia fora de lugar” ao se considerar qual o Estado que vem 

materializando essa política: o Estado penal. 

Esse Estado penal que proíbe o consumo das drogas ilícitas - mesmo que 

estas ocasionem menos impactos à saúde pública, é o mesmo que penaliza e asila 

os usuários de crack, sobretudo aqueles que estão em situação de profunda 

pauperização e apartação social. Estes parecem ser o novo alvo de um Estado 

neoliberal que, segundo Loic Wacquant (2008), é um Estado que pune/penaliza os 

pobres.  
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Para Wacquant, as políticas públicas de contenção dos habitus dos guetos, 

e não parece ser difícil pensar as cracolândias como guetos ou guetos dentro de 

guetos, são apresentadas como políticas públicas para a cidade e para a segurança 

pública. Em seus estudos etnográficos e sociológicos, o autor identifica que estas 

“leis antigueto”, cujo um dos grupos mais impactados são os usuários e 

dependentes químicos, são tão hipócritas quanto ineficazes. Essas populações são 

apartadas da vida comunitária e social tanto no aspecto geográfico, como nas 

dimensões da honra e material, em um processo muito mais explicável pela 

necessidade de tornar territórios degradados em espaços mais valorizáveis para o 

processo de especulação imobiliária e pela necessidade de manter e legitimar 

coalizões políticas com grupos e movimentos ultraconservadores por parte do 

Estado.      

Mesmo analisando realidades de formações sociais e períodos temporais 

diferentes do nosso, como os guetos e populações estigmatizadas das periferias 

francesa e estadunidense dos anos 1990, Loic Wacquant conclui algo semelhante 

aos achados do nosso estudo: o discurso dominante do Estado e entre os políticos é 

o da segregação, ao ponto de podermos caracterizá-los como discursos antigueto, 

antipobreza. Para o autor, reconhecer os “toxicômanos” como cidadãos é incoerente 

com a perspectiva de um Estado autoritário que deseja encarcerá-los. 

O sociólogo francês demonstra que o Estado neoliberal é o determinante 

maior das formas que toma a marginalidade urbana nos dois continentes: América e 

Europa. É válido ressaltar que as passagens de Loic Wacquant pelo Brasil 

identificam uma conformidade nacional ao surgimento do Estado penal.  

Descobre-se então que a ascensão do Estado penal é o resultado de uma 

política de penalização da miséria, que responde ao crescimento da insegurança 

salarial e ao afundamento do gueto como mecanismo de controle de uma população 

duplamente marginalizada nos planos material e simbólico. A expansão do Estado 

penal está ela própria ligada à atrofia do Estado social e à supremacia do mercado 

como regulador social (WACQUANT, 1999, 2008). 

O encarceramento, além de atingir os estratos mais destituídos da classe 

operária, como o desempregado, o precariamente empregado, as minorias étnico-

raciais, as pessoas em situação de rua e o imigrante recente, é, em si, uma 

poderosa máquina de empobrecimento não apenas para os detentos e demais 

grupos que sofrem privação de liberdade, mas para suas famílias e vizinhanças. O 
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“superencarceramento” vivenciado contemporaneamente é resultado da redução e 

mercantilização dos direitos sociais e da retirada da responsabilidade do Estado em 

provê-los. Além disso, com a retirada da rede de proteção social e ascensão do 

Estado penal, aumentou expressivamente a população carcerária com o 

“tratamento” dos toxicômanos, psicopatas e sem-teto, substituindo o tratamento 

médico, anteriormente realizado pelo serviço de saúde pública, pelo tratamento 

penal e drástico. 

 O desmonte dos serviços assistenciais de saúde ocorre no mesmo momento 

e sob as mesmas determinações da ascensão de um complexo penal e de medidas 

de privação de liberdade, sob as justificativas mais diversas (WACQUANT, 1999). A 

realidade brasileira aponta a confirmação dessa tendência. Salvador (2010) aponta 

que a expansão dos serviços de saúde no Brasil coincidiu com a retração do 

financiamento e desmonte dos serviços de atenção primária, que poderiam oferecer 

suporte aos usuários de drogas em seus territórios e espaços de moradia. 

 Segundo Wacquant, em As duas faces do gueto (2008), sob o Estado 

penal, dependentes químicos e pessoas que vivem com transtornos mentais, 

especialmente psicopatias, que são oriundas das classes e grupos subalternizados, 

não têm acesso a tratamento médico e proteção social. Por isso, transitam pela 

condição de sem-teto e são presos normalmente por “perturbações da ordem 

pública”, na verdade, apenas uma das formas de manifestação de seus problemas 

mentais ou pela dependência química.  

Além de ignorar os espaços de participação política de usuários, 

trabalhadores e familiares de usuários na gestão das ações em sua implementação, 

a Lei Paulo Delgado ignora que a questão da dependência ou do uso abusivo de 

drogas é multideterminada e que se complexificou desde o final da década de 1970 

com o declínio dos espaços de trabalho formal e com a ascensão da cultura pós-

moderna (BRITES, 2006).  

Dessa forma, a presença médica, pré-requisito que a Lei estabelece para a 

internação involuntária, não é o suficiente para fundamentar a necessidade ou não 

desse tipo de internação. Mesmo alicerçada no discurso biomédico (em detrimento 

da perspectiva da saúde coletiva), a internação involuntária é totalmente invasiva e 

asilar.  

Ela priva o usuário da condição de sujeito da sua saúde e do processo de 

construção do vínculo terapêutico pela adesão voluntária, proposta pela perspectiva 
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da redução de danos. A outra modalidade, a internação compulsória, expressa a 

entrada do discurso jurídico na abordagem de uma questão de saúde pública. É 

contraditório que um documento que se centra nas modalidades de 

institucionalização involuntária e compulsória dos usuários de drogas afirme que a 

finalidade permanente do tratamento é a reinserção social. Quando estas mesmas 

modalidades de assistência à saúde mental privam usuários e usuárias dos seus 

espaços de socialização, da sua autonomia e liberdade. A mesma contradição se 

expressa quando a proibição da internação em instituições com características 

asilares, quando o fundamento histórico das práticas de internação compulsória é o 

asilamento da loucura e dos toxicômanos (GOFFMAN, 1988). 

Para nós, a referida Lei funciona bem mais como organizadora de 

dispositivos de “reinserção social” do usuário de drogas no mundo da 

institucionalização forçada/ punitiva, fundamentada na perspectiva biomédica de 

saúde e no discurso jurídico, do que para a proteção e direitos das pessoas que 

fazem uso abusivo ou são dependentes de substância psicoativas, sendo 

expressões nacionais do Estado penal. 

Com relação à PORTARIA n.º 2391/GM, de 26 de Dezembro de 2002 

(ANEXO B), evidenciamos que esta regulamenta a Lei anteriormente abordada e 

acrescenta outra modalidade de internação compulsória que fere os direitos 

humanos, a cidadania e a autonomia dos usuários de drogas: a Internação 

Voluntária que se torna Involuntária (IPVI). Por meio desta, o usuário que adere 

voluntariamente a serviço de saúde mental, pautado no regime de internação, pode 

ser mantido de maneira involuntária, perdendo sua autonomia e sendo mantido 

asilado por fundamentação de natureza clínica.  

Segundo Brites (2006), embora a abordagem teórica e científica das drogas 

tenha se tornado mais heterogênea e interdisciplinar, desde o final dos anos 1970, 

promovendo um enriquecimento das análises em áreas de conhecimento que até 

pouco tempo adotavam uma abordagem predominantemente epidemiológica sobre o 

uso de substâncias psicoativas, como a Psiquiatria, isso não significou uma resposta 

única ou emancipatória. A autora, assim como Tonet em seu ensaio 

Interdisciplinaridade, Formação e Emancipação Humana (2003), aponta que 

diversidade de abordagens teórico-conceituais não necessariamente resulta e/ou 

tem identidade com a emancipação, mesmo que dentro dos marcos da sociabilidade 

burguesa. Nesse sentido, a análise ontológica que Brites realiza da questão das 
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drogas nos mostra que a perspectiva hegemônica no debate permanece sendo a 

biomédica. 

A Portaria, assim como a Lei Nº 10.216, ignora que a questão da 

dependência e/ou uso abusivo de drogas é determinada por relações e processos 

sociais de origens diversas: cultura, condição familiar e socioeconômica, questões 

biológicas e cognitivas etc. Dessa forma, o parecer médico, condicionalidade 

estabelecida para a internação, não é o suficiente para fundamentar a necessidade 

ou não da internação involuntária ou para tornar uma internação voluntária em 

involuntária. 

 Segundo a perspectiva ampliada de saúde, fundamentada no paradigma de 

promoção da saúde, que fundamenta as Leis Orgânicas da Saúde, a perspectiva de 

redução de danos e os Parâmetros da atuação do assistente social na saúde, o 

processo saúde-doença precisa ser abordado de maneira totalizante e respeitar as 

singularidades dos indivíduos e grupos, não sendo a dimensão 

biomédica/medicalocêntrica suficiente para justificar o asilamento decorrente de uma 

internação compulsória. Segundo a perspectiva de saúde afirmada pelo Serviço 

Social, o usuário precisa ser assistido em sua singularidade e integralidade. Dessa 

forma, medidas que o privam da sua liberdade, autonomia e condição de sujeito, 

independentemente dos argumentos que a sustentam, devem ser combatidas. 

O que surge no artigo sétimo da Portaria como “persuasão pela equipe 

terapêutica”, dentro da perspectiva da redução de danos vigente no SUS seria 

denominado construção de projeto terapêutico singular e de vínculos terapêuticos. 

Estes são diversos, plurais, adequados à realidade de vida, ao território e à 

demanda de cada usuário e reconhecem os usuários de drogas como sujeitos de 

direitos e protagonistas do seu tratamento. Vale ressaltar que, na perspectiva da 

redução de danos, a não adesão a esses projetos não deve ocasionar asilamento 

institucional, visão compartilhada por Rameh-de-Albuquerque (2008) e Brites (2006). 

Um dos principais riscos da possibilidade de tornar uma internação voluntária em 

involuntária é aprofundar o temor/afastamento dos usuários de drogas das 

instituições de saúde mental, tendo em vista a natureza autoritária dessa medida. 

Assim como a Lei que ela regulamenta, a Portaria apresenta várias 

contradições que apontam a natureza conservadora/asilar desse modelo de 

assistência à saúde mental e a instrumentalização do Estado por grupos políticos 

conservadores e resistentes ao reconhecimento dos usuários de crack e drogas 
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ilícitas como sujeitos de direitos. Pois, assim como a Lei nº 10.216, ela afirma que a 

internação psiquiátrica somente deverá ocorrer após todas as tentativas de 

utilização das demais possibilidades terapêuticas e esgotados todos os recursos 

extra-hospitalares disponíveis na rede assistencial, com a menor duração temporal 

possível, mas o “Comunicado de Internação Psiquiátrica Involuntária”, que ela 

apresenta como condicionalidade da internação involuntária em seu anexo, não 

apresenta nenhum campo de descrição os dispositivos ambulatoriais anteriormente 

utilizados pelo usuário e nem os motivos de fracasso das alternativas não asilares.  

Então, é válido investigar, por meio de pesquisas de campo, como ocorre a 

verificação do histórico dos usuários/usuárias antes da internação. Não parece 

estranho que esse instrumento de garantia do direito à saúde dos usuários de 

drogas não seja efetivado por um “Estado político” neoliberal que se orienta bem 

mais à negação dos direitos de cidadania (TONET, 2007) e aos direitos humanos 

(SANTOS NETO, 2011). Mas esta constatação, sustentada por uma análise da 

questão da internação compulsória e involuntária dos usuários de drogas 

fundamentada na totalidade social, não deve resultar em postura fatalista e cética 

por parte dos assistentes sociais e demais profissionais da saúde mental. Nesse 

trabalho, entendemos que a comprovação da nossa hipótese de pesquisa deve ser 

apenas um caminho para apontar a necessidade de lutar pelos direitos à saúde e à 

saúde mental não como um fim, mas como uma via estratégica à emancipação 

humana. Embora a pesquisa elaborada por Brites (2006) não tematize a questão da 

internação compulsória dos usuários de drogas, a autora nos dá elementos 

ontológicos para compreender o uso e a dependência de drogas como um processo 

inerente à reprodução das relações capitalistas. 

Outra realidade ignorada pela Portaria e pela Lei é que muitos municípios 

não possuem uma rede estruturada de serviços extra-hospitalares de saúde mental 

(RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008) e que a necessária conformação de redes de 

saúde mental e intersetorialidade para o tratamento das dependências químicas 

ainda tem grandes desafios para se tornar realidade no Brasil (SCHEFFER; GOMES 

SILVA, 2014), mas que várias dessas municipalidades possuem residências 

terapêuticas do tipo asilar, majoritariamente de natureza religiosa, fazendo com que 

estas residências terapêuticas se tornem a porta de entrada e única alternativa de 

tratamento dos usuários, como aponta Rameh-de-Albuquerque (2008) negando o 
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direito à integralidade da assistência em saúde e à autonomia, já que se orientam a 

institucionalização forçada dos usuários. 

Sobre as Comissões Revisoras das Internações Psiquiátricas Involuntárias, 

constituídas para atribuir transparência e controle público sobre as internações 

involuntárias e compulsórias, vale questionar a composição destas, sendo a 

representação dos usuários e dos movimentos sociais apenas uma recomendação. 

O que ocasiona legitimidade aos vazios de controle social dos setores progressistas 

da sociedade civil sobre as ações do Estado em seus diferentes níveis, abrindo 

caminho para a hegemonia das perspectivas biomédica, tecnicista e jurídica na 

revisão das internações involuntárias.  

A não obrigatoriedade das Comissões de Revisão serem instituídas em 

municípios e no nível microrregional também ocasiona a escassez de espaços de 

controle social sobre os processos de internação involuntária.  Da mesma forma, a 

obrigatoriedade dessas comissões apenas em nível estadual aponta para um 

retrocesso na descentralização do SUS no tocante ao compartilhamento do poder 

decisório entre os níveis subnacionais do Estado.  Como se vê, a participação social 

e a socialização da política, previstas pelo SUS e afirmadas pelo Serviço Social 

brasileiro, são obstaculizadas por esta medida de governo.   

Corroborando com os nossos achados, a pesquisa realizada por Scheffer e 

Gomes Silva (2014) evidencia as dificuldades de promover a gestão democrático-

participativa em saúde mental, as autoras apontam que usuários, trabalhadores e 

gestores, especialmente os primeiros, têm pouco conhecimento sobre as formas de 

gestão e funcionamento da rede de saúde mental e têm profundas dificuldades de 

participar dos processos decisórios e gerenciais. 

No mesmo sentido de restrição à participação e controle democrático sobre 

a gestão da política nacional de saúde mental, o Decreto Nº 7.179, de 20 de Maio de 

2010 (ANEXO C) apresenta a composição do Comitê Gestor do Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas.  Neste não há assento para os 

movimentos sociais e organizações de usuários e familiares de usuários. Nesse 

sentido, as competências do Comitê: de incentivo à participação dos diversos níveis 

da federação, de acompanhar e avaliar e construir relatórios periódicos sobre a 

implementação das ações e dos resultados obtidos, acontecem sem um canal 

específico de controle e participação social pública, resultando na fragilização dos 

processos de democratização decisória da política.  
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Parece existir um consenso entre os pesquisadores críticos sobre a restrição 

e/ou ressignificação dos espaços de controle social no contexto de contrarreforma 

da saúde (BRAVO, 2008; SOARES, 2010; RIZZOTTO, 2012), os espaços de gestão 

compartilhada e de natureza deliberativa, vêm sendo substituídos por conselhos 

consultivos, sem representação de trabalhadores e/ou usuários e até mesmo por 

ouvidoria de serviços, conformando a figura do cidadão consumidor de serviços de 

saúde, em detrimento da figura do cidadão sujeito de direitos.  

Segundo Soares (2010), os canais de participação política na saúde vêm 

sendo substituídos por espaços de cooperação, consulta, que tentam neutralizar os 

conflitos de classe e a negação do direito à saúde. A pesquisa de Rameh-de-

Albuquerque (2008) problematiza que a integralidade do direito à saúde dos 

usuários de drogas lícitas ou ilícitas passa pelo reconhecimento desses como 

sujeitos, tanto nos seus projetos terapêuticos, como nos projetos terapêuticos das 

unidades de saúde mental e na gestão dessas. 

Entre as ações do Plano, divididas entre ações imediatas e estruturantes, 

são citados vários programas governamentais como possíveis parceiros. Todos 

focalizados em regiões consideradas de grande vulnerabilidade à violência e ao uso 

de crack, e que são cobertas por projetos como o Projovem, Rondon e o 

PRONASCI, mas não há menção ao desenvolvimento e fomento a programas 

voltados à assistência dos usuários e dependentes em seus territórios de 

pertencimento, assegurando sua autonomia e liberdade, a exemplo dos “consultórios 

de rua”. Essa parece ser a afirmação de uma tendência não só da política de saúde, 

mas do conjunto das políticas sociais: a focalização. Nesse sentido, o princípio da 

universalidade do sistema de saúde é ressignificado diante do argumento de 

priorizar os mais vulneráveis (SOARES, 2010), configurando uma universalidade 

fragmentada, focalizada ou básica. 

O Projeto de Lei Nº 7663, de 2010 (ANEXO D), parece cristalizar o contexto 

político (neo)conservador e reacionário, ele acrescenta dispositivos de internação 

compulsória e involuntária na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Esta 

originalmente se fundamentava nos princípios e diretrizes do SUS e propunha uma 

abordagem baseada na redução de danos e nos serviços de saúde mental extra-

hospitalares.  

O Projeto de Lei expressa a perspectiva punitiva/moralista e asilar 

emergente na abordagem sobre álcool e drogas e representa um obstáculo à 
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materialização do Projeto de Reforma Psiquiátrica, a perspectiva de saúde do SUS e 

as práticas emancipatórias no campo da saúde, defendidas pelo Serviço Social 

brasileiro. Assim como as Leis e Portarias já analisadas, o Projeto de Lei ignora que 

a questão da dependência ou do uso abusivo de drogas é multideterminada, 

afirmando a centralidade da perspectiva biomédica de saúde e da abordagem 

hospitalocêntrica. O documento apresenta um expressivo conteúdo de natureza 

moralizante e conservadora, representando o usuário de drogas como objeto, não 

como sujeito. O Projeto de Lei fomenta a valorização das parcerias com instituições 

religiosas na abordagem de questões de sexualidade e uso de drogas, questionando 

a própria laicidade do Estado. 

O Projeto assume como diretriz a constituição de parcerias público-privadas 

na área de saúde mental. Estas parcerias se estenderiam às instituições nacionais, 

internacionais e estrangeiras para a implantação da política sobre drogas. Tal 

orientação entra em conflito com a materialização do SUS público-estatal e pode dar 

espaço para que matrizes (neo) conservadoras, centradas na abstinência e no 

asilamento/internação, hegemônicas na abordagem sobre drogas em outros países, 

ganhem mais espaço no Brasil.  

O projeto do político Osmar Terra confirma elementos fundantes da proposta 

do Estado penal analisados por Wacqaunt (2001, 2008). O “Estado penal” ou 

“Estado centauro” não é mais do que a expressão de um conjunto de ações 

neoconservadoras e punitivas do Estado burguês, em sua etapa neoliberal, sobre 

classes e grupos subalternizados material e simbolicamente. Sob esse tipo de 

Estado, questões que antes pertenciam às intervenções da assistência social, à 

política educacional ou saúde pública são repassadas aos setores de segurança 

pública ou privada, ou, simplesmente, são desenvolvidos sob matrizes 

conservadoras. No caso brasileiro das medidas de internação compulsória e 

involuntária dos usuários de drogas, o alinhamento entre o discurso de superfície 

moral e religiosa; a anulação da autonomia e da condição de sujeito político dos 

usuários e dependentes de drogas, combinados à abertura ao mercado para a 

provisão desses serviços, mais do que evidenciam a forma autoritária do Estado 

penal brasileiro garantir a reprodução das relações sociais capitalistas. 

Já a Portaria Nº 3.088, de 23 de Dezembro de 2011 (ANEXO E), tem por 

objetivo instituir a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
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drogas no SUS.  O conteúdo do documento resgata a perspectiva da redução de 

danos e a perspectiva ampliada de saúde.  

O documento também resgata a necessidade de respeito à autonomia e à 

liberdade do usuário e do dependente químico, à importância dos serviços extra-

hospitalares (ambulatoriais e consultório de rua) e ações estratégicas de 

desinstitucionalização fundamentadas nas teorias e práticas de redução de danos, 

que, como vimos, são os que promovem melhores resultados para os usuários e 

suas famílias (RAMEH-DE-ALBUQUERQUE, 2008). Porém, na Portaria, a 

internação compulsória e/ou internação involuntária continuam ser alternativas de 

assistência em saúde mental, mesmo que o documento recomende que as 

internações devam ser de curta duração.  

 

 

3.2.2 Possibilidades e contradições da Política Nacional de Atenção Integral a 
Usuários de Álcool e Outras Drogas  
 

 

A análise da Política Nacional de Atenção Integral a Usuários de Álcool e 

Outras Drogas (ANEXO F) demonstrou que, embora defenda a integralidade da 

atenção aos usuários de álcool e outras drogas, utilizando de estratégias inter e 

intrassetoriais e se fundamente na concepção de redução de danos, assumindo que 

a abstinência das substâncias psicoativas não deve ser a única finalidade das ações 

de promoção, prevenção e assistência na assistência em saúde mental, a Política 

recomenda a internação como estratégia de afastamento do “agente indutor” do 

consumo de drogas. Na comunicação presente no documento, a internação foi 

ressignificada pelo discurso governamental, apoiando-se na perspectiva da redução 

de danos, no Projeto da Reforma Psiquiátrica e nas Leis Orgânicas da Saúde. 

A combinação de elementos da perspectiva da redução de danos com o 

repasse à família na responsabilidade da atenção à saúde mental parece se 

expressar na possibilidade de “internação domiciliar”, prevista na Política. Dessa 

forma, mesmo que parcialmente preservados o direito de ir e vir ser assistido no 

território-comunidade de pertencimento, porém a modalidade de serviço pode 

reforçar ainda mais o familismo nas ações de saúde, repassando a responsabilidade 

de cuidado e provisão à família do usuário. 
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3.2.3 Implicações ético-políticas para o Serviço Social  
 

 

O conflito entre as medidas de Estado de internação dos usuários de drogas 

e a perspectiva de Saúde defendida pelo Serviço Social brasileiro, desde a filiação 

da categoria profissional às perspectivas e práticas orientadas à emancipação 

política e/ou humana, são evidentes.  

A implementação dessas medidas autoritárias punitivas por parte do Estado 

brasileiro, cristalizadas nas comunicações analisadas, apontam para novos 

obstáculos à materialização de práticas emancipatórias por parte dos assistentes 

sociais e demais profissionais de saúde que atuem comprometidos com a 

materialização da Reforma Psiquiátrica e do SUS do Projeto de Reforma Sanitária.  

Essas transformações nas formas de o Estado brasileiro intervir no campo 

da saúde também afirmam a atualidade da crítica marxista do Estado, enquanto 

forma política comprometida com a reprodução do capitalismo e mercantilização das 

esferas da vida social, mesmo que garantindo a defesa de direitos que não apenas o 

de propriedade, a emancipação política expõe seus limites à sociabilidade do capital 

(SANTOS NETO, 2011; TONET, 2007). 

Corroboramos com as análises de Tonet (2007), Lessa (2001) e Santos Neto 

(2011) quando afirmam que a estratégia de radicalizar a emancipação política para 

superar a sociabilidade do capital derrota-se a si mesma. A radicalização da 

emancipação política corresponde à radicalização da luta por direitos 

essencialmente atrelados à sociabilidade burguesa, esta conduzirá a nada mais que 

uma sociedade mais radicalmente emancipada politicamente, isto significa uma 

sociedade em que ocorre uma regência mais radical da propriedade burguesa sobre 

a reprodução social. A emancipação humana, nível real de libertação do homem das 

determinações políticas, sociais e econômicas do capital, não guarda identificação 

com a radicalização da emancipação política, mas corresponde a sua negação mais 

pura e frontal, sua negação mais radical, a sua superação. 

Nesse sentido, o Estado burguês não deve ser considerado uma entidade 

situada acima dos interesses que perpassam a sociedade, pelo contrário, o Estado é 

uma expressão cabal de que a sociedade está enredada em contradições 
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explicitamente inconciliáveis. A contradição que pauta a sociedade civil é garantida 

pelo Estado. Pois este é e sempre será o instrumento da violência organizada de 

uma classe sobre a outra. O Estado é uma relação social burguesa que serve para 

organizar a repressão de uma classe sobre a outra. Para que possa existir e se 

reproduzir a dominação do escravo, a dominação do servo e a dominação do 

proletariado é preciso que exista um aparato acima das classes sociais que confira 

poder a tal esfera de organização da vida social (SANTOS NETO, 2011). 

No atual contexto do capitalismo em sua fase tardia, a tendência de 

destruição dos direitos, o horizonte, a direção social não devem ser a luta por 

direitos/ a luta por meio do Estado pela manutenção e/ou ampliação dos direitos, 

mas sim uma luta estratégica por uma sociabilidade em que a propriedade privada e 

o Estado não existam, da mesma forma que não existirá a necessidade das classes 

subalternizadas lutarem por direitos humanos e direitos de cidadania (TONET, 

2007).   

É necessário problematizarmos que talvez falte a compreensão dessas 

determinações sócio-históricas sobre a natureza burguesa do direito, da política e do 

Estado por parte dos movimentos de Reforma Sanitária e Reforma Psiquiátrica no 

Brasil. Pois estes projetos progressistas claramente apontam para a via reformista, 

dentro do horizonte burguês da luta por direitos e de emancipação política, mas 

como aponta a literatura e os próprios dados da realidade, a atualidade do Estado é 

retração dos direitos políticos, civis, sociais e humanos, assim como de 

criminalização, penalização da pobreza e do uso de substâncias psicoativas 

(WACQUANT, 2001, 2008). Estas tendências regressivas, ocasionadas e/ou 

aprofundadas pela crise do capital, têm implicações sobre todas as esferas da vida 

social e do Estado, dentre elas o campo da saúde (BRAVO, 2009). 

Segundo Soares (2010), atualmente existem três projetos concorrentes de 

SUS: o da reforma sanitária, defendido pela categoria dos assistentes sociais, o que 

se expressa nos parâmetros de atuação da profissão na área da saúde e a produção 

intelectual do Serviço Social no campo da saúde e da saúde mental. Os outros dois 

projetos que a autora identifica são o do “SUS Possível”, que aponta para o 

universalismo básico, parcerias público-privadas e escassez de controle social e o 

“Projeto Privatista”, que objetiva a entrega total dos serviços de saúde ao mercado.  

Mesmo reconhecendo os limites da emancipação política (SANTOS NETO, 

2011; TONET, 2007), entendemos que a efetivação do Projeto do SUS da Reforma 
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Sanitária somente será viabilizada no campo da atenção à saúde mental quando os 

direitos sociais e a autonomia dos usuários forem respeitados como direitos de 

cidadania, assim como for preservada a relativa autonomia dos trabalhadores da 

saúde mental no desenvolvimento de ações emancipatórias e promotoras de saúde. 

Mas a conquista desses inegáveis avanços será constantemente ameaçada 

enquanto ocorrer dentro desta sociabilidade, mesmo que na condição de direitos de 

cidadania. A plena realização e permanência de uma perspectiva de saúde mental 

que respeite a subjetividade e as condições objetivas dos usuários de drogas parece 

estar condicionada à emancipação humana. 

A recente introdução de modelos de internação involuntária evidencia um 

retrocesso no direito à saúde mental, até mesmo dentro do horizonte da 

emancipação política, e foi profundamente criticada pelo Projeto de Reforma 

Psiquiátrica e por pesquisadores de Serviço Social brasileiro da área de saúde 

mental. Nos documentos pré-selecionados para este estudo, os que não abordavam 

a questão das internações involuntárias e nem a chamada epidemia de crack, 

identificamos que havia uma hegemonia da perspectiva da redução de danos e da 

busca pelo direito à atenção integral e territorializada da atenção aos usuários de 

álcool e drogas ilícitas, orientação que também foi identificada por Rameh-de-

Albuquerque (2008).  

No campo do Serviço Social, Brites (2006) evidenciou a efetividade e a 

racionalidade emancipatória e promotora de autonomia das estratégias de redução 

de danos, bem como o lugar de subalternidade em que os usuários de drogas são 

colocados em uma sociabilidade em que não podem contribuir plenamente, por meio 

da venda de sua força de trabalho ou de contribuição ideológica à reprodução 

ideológico-existencial do capitalismo em seu cotidiano.  

Corroboramos com as autoras e com a leitura de Wacquant na obra As Duas 

Faces do Gueto (2008) de que o papel do Estado burguês sobre a questão do uso 

das drogas lícitas, mesmo com os avanços no campo dos direitos de cidadania dos 

usuários, foi majoritariamente de confinar, asilar, punir e neutralizar esses indivíduos 

e grupos. Tendência que parecer vir sendo reafirmada pelos dispositivos de 

internação compulsória, que acompanham o aprofundamento do projeto burguês de 

restauração de poder de classe no Brasil, o Estado neoliberal e o seu projeto de 

contrarreforma, aprofundada na última década pelo governo do PT, tendo a saúde 
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como um dos principais campos de mercantilização e regressão de direitos, 

tendência observada por Bravo (2009) e Soares (2010).  

 
“Evoluímos” para a eleição do melhor partido reformista que os reformistas 
jamais poderiam sonhar, com uma base operária e sem os vícios do 
movimento comunista tradicional, o PT, e assistimos apenas à reafirmação 
da “miséria brasileira” (parafraseando Marx que falava da “miséria alemã”). 
Tantos anos, tantas lutas, tantas “esperanças” não correspondidas, já não 
deveriam ser suficientes para superarmos as ilusões e reconhecermos, na 
teoria e na prática, a determinação histórico-ontológica predominante no 
presente? (TONET, 2007, p. 11). 

 
 
 

Entendemos a emergência das internações compulsórias como modelo 

assistencial em saúde mental como um fenômeno social que não pode ser 

compreendido sem considerar as implicações desse Estado autoritário e regressivo 

aos direitos sociais sobre o direito à saúde.   

Também apreendemos que, com a hegemonia do modelo assistencial de 

internação involuntária, o ideário do Projeto de Reforma Sanitária e do Projeto de 

Reforma Psiquiátrica são modificados substancialmente, o que nos levou a refletir se 

vêm ocorrendo transformações ídeo-política das lideranças do Ministério da Saúde, 

que anteriormente enquanto militantes afirmavam o compromisso com a Reforma 

Psiquiátrica, que ao assumir um papel de elite técnica-formuladora de políticas 

passam a negar modelos emancipatórios, introduzindo correntes do pensamento 

conservador, punitivo e asilar de saúde mental.   

Consideramos que passam a co-existir três tendências evidenciadas na 

nossa pesquisa. A primeira demonstra uma transformação ídeo-política na 

concepção assistencial contrária ao Projeto de Reforma Psiquiátrica, no tocante à 

abordagem dos usuários de álcool e outras drogas. A segunda ocorre um 

transformismo das antigas lideranças do Movimento de Reforma Psiquiátrica, que 

agora ocupam posições centrais no debate como produtor de conceitos no Brasil. A 

terceira tendência que a nossa pesquisa relevou é que há uma centralidade ídeo-

política nas comunicações analisadas em defesa da internação compulsória 

voluntária que, contraditoriamente, se torna internação involuntária domiciliar que na 

nossa compreensão assinala um retorno às formas isolacionistas/asilares e 

familistas de assistência em saúde mental.  

Essas três tendências expressam uma racionalidade da atenção assistencial 

reguladas por medidas autoritárias, punitivas e neoconservadoras que passam a ser 
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adotadas pelo Estado brasileiro no marco da proteção social para os usuários de 

Crack, em contraponto aos programas, projetos e experiências extra-hospitalares 

que coadunam com a perspectiva de saúde do SUS e do Projeto de Reforma 

Psiquiátrica, que já apresentam experiências que respeitam os direitos de cidadania 

dos dependentes e usuários, apresentando resultados considerados positivos pelos 

usuários e suas famílias. 

Entendemos ainda que o contexto social de emergência e legitimidade 

dessas medidas de internação é o retorno do modelo hegemônico biomédico e 

hospitalocêntrico no campo da saúde mental, totalmente harmônicos ao “projeto 

SUS possível” e ao “projeto do SUS privatista” identificados por Soares (2010). A 

entrada e a alta nas medidas de internação são fundamentadas em perspectivas e 

práticas essencialmente médicas, em que os aspectos psicológicos e sociais do uso 

e/ou dependência química e da compreensão do processo saúde-doença, afirmados 

pelo Projeto de Reforma Psiquiátrica e de Reforma Sanitária, são negados.  

Percebemos também que a supremacia da perspectiva biomédica na 

abordagem das drogas ao mesmo tempo esvazia as histórias de vida e social dos 

usuários de drogas e afirma a história natural da substância e uma abordagem 

individualista do fenômeno. 

No Brasil, a epidemia de Crack passa a assumir proporções bem maiores no 

debate midiático e político do que na realidade sanitária. Os dados coletados na 

mídia escrita e televisa preenchem os documentos de caos e dão o tom na 

determinação na defesa da (re)orientação do modelo assistencial de serviços e 

programas extra-hospitalares e territorializados para os de internação compulsória 

involuntária ou voluntária.  

A importância dada às matérias veiculadas pela mídia vem sendo uma 

estratégia de grupos neoconservadores de lograrem espaços políticos e de 

acumulação de lucro via parcerias público-privadas das comunidades e residências 

terapêuticas religiosas. O papel das residências terapêuticas religiosas em abordar 

as questões relacionadas ao uso de drogas por meio de recursos do Estado cria 

obstáculos até mesmo a natureza pública da saúde e laica do Estado.  

Ressaltamos que, embora não tenhamos encontrado nenhuma menção a 

grupos religiosos na análise dos documentos, existem estudos 88 que apontam que 

                                            
88

 Cf SCHNEIDER (2010) e DIP (2013). 
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estas “unidades de saúde mental” são cristãs, protestantes e de denominação 

neopentecostal.  

Assim, o neoconservadorismo presente nas tendências emergentes de 

provisão dos serviços de saúde também se expressa nas formas de gestão das 

políticas de saúde mental que majoritariamente ignoram a participação dos usuários, 

dos movimentos sociais e familiares nos canais de tomada de decisão.  

A participação da família e da comunidade nos comunicados apresenta-se 

como uma “filosofia da responsabilidade compartilhada”, em que os familiares dos 

usuários são chamados para participar sem poder deliberativo apenas para atuar no 

processo de controle ou vigilância assistencial do cumprimento do tratamento com 

clara manifestação da introdução da perspectiva de familismo na política de saúde 

mental. 

A análise dos documentos demonstrou que a direção social das políticas de 

saúde mental que abordam as questões da internação e do enfrentamento ao crack 

é regressiva e, por vezes, poderá criar demandas institucionais que impõem perfis 

pedagógicos e práticas contrárias ao Projeto Ético-Político da profissão de Serviço 

Social. Essa constatação desafia a categoria a criar respostas profissionais e 

teóricas capazes de propor modelos contra-hegemônicos e emancipatórios que 

fortaleçam a autonomia dos indivíduos e suas famílias e modifiquem a compreensão 

sobre o uso, abuso e dependência de drogas e de intervenção dos assistentes 

sociais que atuam no campo da saúde mental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O que pude observar na experiência profissional e na pesquisa realizada, é 

que a maior necessidade dos usuários e dependentes de drogas ilícitas é a de 

proteção social. Porém esta não assume centralidade nas políticas e legislação 

sobre o tema, analisadas na elaboração dessa pesquisa de mestrado. Até a 

documentação mais ampla, levantada para a seleção do corpus do trabalho, não 

abordava a falta de proteção social a que estão submetidos os usuários e 

dependentes químicos de crack e outras drogas ilícitas no Brasil. 

A real necessidade do usuário de crack não é o acesso aos dispositivos de 

internação, mas o acesso à políticas, programas e projetos sociais que resultem em 

saúde e melhor qualidade de vida. A situação de risco social que esses sujeitos 

materializam foi e é determinada por relações de segregação e exploração de 

classe, raça e espaço, assim como de inexistência do acesso a serviços extra-

hospitalares e ambulatoriais que ofereçam serviços de redução de danos e projetos 

terapêuticos que considerem as singularidades de suas histórias de vida e 

necessidades sociais. 

É preciso reconhecer que o uso do crack e de outras substâncias psicoativas 

lícitas ou ilícitas que causam dependência são experiências presentes na cultura 

brasileira e ocidental, sendo interpretadas e (re)significadas de maneira diferentes 

por grupos e classes sociais distintos.  Por exemplo, enquanto os usuários de crack 

correm o risco de serem submetidos a um modelo de atenção à saúde 

eminentemente asilar e que priva os indivíduos de sua autonomia e de ser sujeito a 

ter direitos, grandes indústrias legalizadas e regulamentadas pelo Estado brasileiro, 

como a de bebidas e cigarro, são reconhecidas e legitimadas por diversos governos.  

O que se conclui disso é que a questão diferenciada na abordagem do 

Estado, entre as drogas lícitas ou ilícitas, não é determinada por quem é o 

consumidor final dessas ou suas formas de acesso, mas por quem produz e 

distribui. Como se viu, as cracolândias, mas do que “guetos de toxicômanos” são 

espaços onde se desenvolve uma “economia marginalizada”. Essa economia, 

excluída da segurança dos circuitos oficiais de acumulação de capital, se estrutura 

majoritariamente na utilização da força de trabalho de homens e mulheres que são 
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considerados excedente humano, os “inúteis para o mundo (do trabalho formal)” 

pelo Estado e pelo mercado. Sem mão de obra sobrante das periferias, favelas e 

áreas centrais das cidades e sua necessidade de sobrevivência, as redes de 

produção e distribuição de drogas não teriam como se capilarizar com tanta 

eficiência para os demais grupos sociais e espaços.  

Não é coincidência que a intervenção autoritária de governos sobre os 

usuários de crack ocorra em um contexto de alta especulação imobiliária, de 

valorização especulativa dos espaços ocupados por pessoas antes excluídas de 

políticas e programas sociais de natureza emancipatória e de preparação do país 

para megaeventos (Olimpíadas e Copa do Mundo). 

Por isso concorda-se com Wacquant (1999) quando afirma serem os 

processos de pauperização, desemprego e subemprego os grandes fomentadores 

da economia dos guetos e o Estado, ou a ausência de Estado Social, o grande 

responsável pela expansão dos guetos e das formas autoritárias, criminalizantes, 

asilares de tratamentos que as populações dos guetos e grupos subalternizados 

vêm recebendo. 

Como afirma Pereira (2011), um verdadeiro Estado de bem-estar social é 

aquele comprometido com a prevenção dos riscos sociais. Para a autora, as 

interferências nos riscos já instalados são características de países que adotaram 

modelos de proteção social residuais e liberais de bem-estar social. A forma 

punitiva, segregadora proposta nas formas de internação não-voluntária dos 

usuários de drogas ilícitas, especialmente do crack, parece ser fundamental à 

reprodução da ordem que a burguesia precisa manter para garantir a reprodução 

das relações sociais capitalistas. Sem contar que com o papel do Estado burguês, 

dificilmente medidas asilares como a internação compulsória poderiam ser 

apresentadas como medidas extraclasse social. Essa aparente 

externalidade/neutralidade entre a forma política burguesa, o Estado e a forma 

econômica do capital é fundamental à reprodução dessa sociabilidade. 

Como visto, o uso das substâncias psicoativas é ancestral, sendo registrada 

e/ou documentada em formações pré-capitalistas. Segundo Fiore (2012), foram as 

transformações demográficas e comportamentais, ocasionadas pela Revolução 

Industrial, que tornaram o uso e a dependência de substâncias psicoativas uma 

questão pública. É nesse momento da História, de aprofundamento das relações 
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sociais capitalistas e de ascensão da burguesia à condição de classe dominante que 

se observa a publicização do uso das drogas, antes uma questão privada. 

A institucionalização punitiva dos que não estavam aptos a vender a sua 

força de trabalho não poupou crianças, mulheres, os considerados loucos ou 

drogados. Como se vê, desde o princípio da sociabilidade do capital, os usuários de 

drogas põem em risco a ordem social. Destarte, entende-se que os dependentes e 

usuários de crack são insubordinados que podem evidenciar e/ou criar conflitos 

cotidianos que expressam as contradições de uma sociedade baseada na 

exploração do trabalho, na alienação, na negação da própria humanidade e na 

afirmação da mercantilização de todas as esferas da vida social. Por isso, parece 

injustificável legitimar as medidas de internação compulsória, ou modelos de 

assistência em saúde mental que os prive da condição de sujeito de direitos e de 

sua autonomia.  

No Brasil, as perspectivas medicalocêntrica, jurídica e moralista parecem se 

aglutinar para representar a dependência química e o consumo de drogas ilícitas 

como desvios de caráter, cristalizada em discursos (neo)conservadores da mídia, da 

sociedade civil e da sociedade política pelos termos “viciado e bandido”. Ou seja, no 

caso brasileiro, dentre outras coisas, por causa de sua formação histórica, ocorreu 

outra leitura da questão da dependência química, mais atrelada à culpabilização do 

sujeito e uma abordagem acrítica sobre as determinações sociais do uso de drogas, 

concentrando, de maneira ainda maior, esse estigma e cristalizando uma série de 

relações de subalternidade: de classe, racial, de escolaridade etc. 

Essa abordagem conservadora foi tensionada pelo Movimento de Reforma 

Psiquiátrica e pelo Movimento de Redução de Danos, um marco dessa aparente 

mudança de paradigma foi a criação, em 1998, da Política Nacional Antidrogas – 

PNAD, que estabeleceu fundamentos, objetivos, diretrizes e estratégias para a ação 

de prevenção de acordo com os princípios do SUS. A partir dessa Política, o Estado 

brasileiro migrou (ou tentou migrar) da soma de perspectivas conservadoras para 

uma que reconhece a questão das drogas como um problema de saúde pública, que 

demanda ações intersetoriais e reconhece que a abstinência não deve ser a única 

finalidade do tratamento do uso abusivo e da dependência química. 

Acredita-se que essa orientação da política de saúde mental está sendo 

questionada pelos dispositivos de internação compulsória. Além da perda da 

autonomia do usuário e de ser uma alternativa policialesca e autoritária, ela 
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representa um retorno às práticas dos modelos manicomial e medicalocêntrico. Pois, 

perspectivas asilares na atenção ao usuário de drogas têm um longo percurso no 

Brasil, desde o Decreto-Lei Nº 891 de 25 de novembro de 1938, o Estado 

reconheceu a dependência química como doença que necessita de cuidados 

específicos, sendo, portanto, proibido o tratamento domiciliar e apontando a 

internação e a institucionalização forçada como modelos de assistenciais. Esse foi o 

modelo amplamente criticado pelo Movimento de Reforma Psiquiátrica, mas que 

vem retornando em estados e municípios brasileiros, desde o começo dos anos 

2000. 

Não resta dúvida de que esse modelo assistencial entra em conflito com a 

perspectiva de saúde afirmada nos Projetos de Reforma Sanitária, da Reforma 

Psiquiátrica e do Serviço Social brasileiro. Correndo ainda o risco de retorno às 

chamadas “práticas terapêuticas” e do “Serviço Social clínico”. Estas pareciam estar 

confinadas em algumas instituições privadas, não sendo comuns (ou ao menos não 

publicizadas) em instituições públicas e estatais, sendo decorrente de uma 

autorrepresentação de profissionais de Serviço Social que buscavam formações em 

nível de pós-graduação em áreas como Saúde Mental, Saúde Coletiva, Terapia 

Familiar, Terapia de grupos etc.  

Não que essas formações/cursos não possam fornecer novos elementos 

teóricos para assistentes sociais conhecerem seus campos de intervenção em 

saúde mental, mas tal escopo teórico não pode redirecionar a intervenção 

profissional à subjetividade dos usuários. Mesmo na Saúde Mental, a intervenção do 

Serviço Social deve orientar a emancipação dos usuários, por meio de estratégias 

interventivas que resgatem as dimensões sociopolíticas do processo saúde-doença 

e o resgate da cidadania.  

.  
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ANEXO A – LEI Nº 10.216, DE 06 DE ABRIL DE 2001   

 
Síntese do comunicado documental 

Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus 
familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no 
parágrafo único deste artigo. 
V – ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou 
não de sua hospitalização involuntária; 
VIII – ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasíveis possíveis; 
IX – ser tratada, preferencialmente, sem serviços comunitários de saúde mental. 

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os 
recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.  
§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em 
seu meio. 
§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência 
integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de 
assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. 
§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições 
com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 
2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º. 

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico 
circunstanciado que caracterize os seus motivos. 
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: 
I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; 
II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário; e 
III – internação compulsória: aquela determinada pela justiça.  

Art. 8 A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se 
localize o estabelecimento. 
§ 1º A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser 
comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no 
qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva 
alta. 
§ 2º O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou 
responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. 

Art. 9º A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo 
juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, 
quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 
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ANEXO B – PORTARIA N.º 2391/GM, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002 
 

Síntese do comunicado documental 

Art. 1º Determinar que os estabelecimentos de saúde, integrantes ou não do Sistema Único 
de Saúde, observem o disposto nesta Portaria para efetuarem as internações psiquiátricas 
voluntárias ou involuntárias, conforme o disposto na Lei n.º 10.216, de 6 de abril de 2001. 

Art. 2º Definir que a internação psiquiátrica somente deverá ocorrer após todas as tentativas 
de utilização das demais possibilidades terapêuticas e esgotados todos os recursos extra-
hospitalares disponíveis na rede assistencial, com a menor duração temporal possível. 

Art. 3º Estabelecer que ficam caracterizadas quatro modalidades de internação:  
- Internação Psiquiátrica Involuntária (IPI); 
- Internação Psiquiátrica Voluntária (IPV); 
- Internação Voluntária que se torna Involuntária (IPVI); 
- Internação Psiquiátrica Compulsória (IPC). 
§ 1º Internação Psiquiátrica Voluntária é aquela realizada com o consentimento expresso do 
paciente. 
§ 2º Internação Psiquiátrica Involuntária é aquela realizada sem o consentimento expresso 
do paciente. 
§ 3º Internação Psiquiátrica Voluntária poderá tornar-se involuntária quando o paciente 
internado exprimir sua discordância com a manutenção da internação. 
§ 4º Estabelecer que as internações involuntárias, referidas no art. 3º § 2º, deverão ser 
objeto de notificação das seguintes instâncias:  
I – ao Ministério Público Estadual ou Distrito Federal e Territórios onde o evento ocorrer, II – 
à Comissão referida no Art. 10º. 

Art. 5º Estabelecer que a comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária deverá ser 
feita, no prazo de 72 horas, às instâncias referidas no artigo anterior, observado o sigilo das 
informações, em formulário próprio (Termo de Comunicação de Internação Psiquiátrica 
Involuntária, modelo constante do anexo dessa Portaria), que deverá conter laudo de 
médico especialista pertencente ao quadro de funcionários do estabelecimento de saúde 
responsável pela internação. 
Parágrafo único. O laudo médico é parte integrante da Comunicação de Internação 
Psiquiátrica Involuntária, a qual deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: 
I – identificação do estabelecimento de saúde; 
II – identificação do médico que autorizou a internação; 
III – identificação do usuário e do seu responsável e contatos da família; 
IV – caracterização da internação como voluntária ou involuntária; 
V – motivo ou justificativa da internação; 
VI – descrição dos motivos de discordância do usuário sobre sua internação; 
VII – CID; 
VIII – informações ou dados do usuário, pertinentes à previdência social (INSS); 
IX -  capacidade jurídica do usuário; 
X -  informações sobre o contexto familiar do usuário; 
XI – previsão estimada do tempo de internação 

Art. 6º Estabelecer que ao Ministério Público caberá o registro da notificação das 
internações psiquiátricas involuntárias (IPI), bem como das voluntárias que se tornam 
involuntárias (IPVI), para controle e acompanhamento destas até a alta do paciente. 

Art. 7º Determinar que, se no decurso de uma internação voluntária o paciente exprimir 
discordância quanto à sua internação, após sucessivas tentativas de persuasão pela equipe 
terapêutica, passando a caracterizar-se como internação involuntária, o estabelecimento de 
saúde envie ao Ministério Público o Termo de Comunicação de Internação Involuntária, até 
72 horas após aquela manifestação, devidamente assinado pelo paciente. 

Art. 9º Estabelecer que nas internações voluntárias deverá ser solicitado ao paciente que 
firme o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, modelo em anexo, que ficará sob 
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guarda do estabelecimento. 

Art. 10º Estabelecer que o gestor estadual do SUS constituirá uma Comissão Revisora das 
Internações Psiquiátricas Involuntárias, com a participação de integrante designado pelo 
Ministério Público Estadual, que fará o acompanhamento dessas internações, no prazo de 
setenta e duas horas após o recebimento da comunicação pertinente. 
§ 1º A Comissão deverá ser multiprofissional, sendo integrantes dela, no mínimo um 
psiquiatra ou clínico geral com habilitação em Psiquiatria, e um profissional de nível superior 
da área de saúde mental, não pertencente ao corpo clínico do estabelecimento onde ocorrer 
a internação, além de representante do Ministério Público Estadual. É relevante e desejável 
que dela também façam parte representantes de associações de direitos humanos ou de 
usuários de serviços de saúde mental e familiares. 
§ 2º Se necessário, poderão ser constituídas Comissões Revisoras das Internações 
Psiquiátricas Involuntárias, em âmbito microrregional, municipal ou por regiões 
administrativas de municípios de grande porte. 

Art. 11º Definir que o Ministério Público poderá solicitar informações complementares ao 
autor do laudo e à direção do estabelecimento, bem como realizar entrevistas com o 
internado, seus familiares ou quem mais julgar conveniente, podendo autorizar outros 
especialistas a examinar o internado, com vistas a oferecerem parecer escrito. 

Art. 12º Estabelecer que a Comissão Revisora efetuará, até o sétimo dia da internação, a 
revisão de cada internação psiquiátrica involuntária, emitindo laudo de confirmação ou 
suspensão do regime de tratamento adotado e remetendo cópia deste ao estabelecimento 
de saúde responsável pela internação, no prazo de vinte e quatro horas. 
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ANEXO C – DECRETO Nº 7.179, DE 20 DE MAIO DE 2010 
 

Síntese do comunicado documental 

Art. 1º Fica instituído o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, com 
vistas à prevenção do uso, ao tratamento e à reinserção social de usuários e ao 
enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas. 
§ 1º As ações do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas deverão ser 
executadas de forma descentralizada e integrada, por meio da conjugação de esforços entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, observadas a intersetorialidade, a 
interdisciplinaridade, a integralidade, a participação da sociedade civil e o controle social. 
§ 2º O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas tem como fundamento a 
integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de saúde, assistência 
social, segurança pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos, juventude, entre 
outras, em consonância com os pressupostos, diretrizes e objetivos da Política Nacional 
sobre Drogas. 

Art. 2º São objetivos do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas: 
I – estruturar, integrar, articular e ampliar as ações voltadas à prevenção do uso, tratamento 
e reinserção social de usuários de crack e outras drogas, contemplando a participação dos 
familiares e atenção aos públicos vulneráveis, entre outros, crianças, adolescentes e 
população em situação de rua; 
II – estruturar, ampliar e fortalecer as redes de atenção à saúde e de assistência social para 
usuários de crack e outras drogas, por meio da articulação das ações do Sistema Único de 
Saúde – SUS com as ações do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 
III – capacitar, de forma continuada, os atores governamentais e não governamentais 
envolvidos nas ações voltadas à prevenção do uso, ao tratamento e à reinserção social de 
usuários de crack e outras drogas e ao enfrentamento do tráfico de drogas ilícitas; 
IV – promover e ampliar a participação comunitária nas políticas e ações de prevenção do 
uso, tratamento, reinserção social e ocupacional dos usuários de crack e outras drogas e 
fomentar a multiplicação de boas práticas; 
V – disseminar informações qualificadas relativas ao crack e outras drogas. 

Art. 3º Fica instituído o Comitê Gestor do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 
outras drogas, composto por representante, titular e suplente, de cada órgão a seguir 
indicado: 
I - Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; 
II - Casa Civil da Presidência da República; 
III - Secretaria-Geral da Presidência da República; 
IV - Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; 
V - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; 
VI - Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República; 
VII - Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; 
VIII - Ministério da Justiça; 
IX - Ministério da Saúde; 
X - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
XI - Ministério da Defesa; 
XII - Ministério da Educação; 
XIII - Ministério da Cultura; 
XIV - Ministério do Esporte; e 
XV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

Art. 4º Compete ao Comitê Gestor: 
I - estimular a participação dos entes federados na implementação do Plano Integrado de 
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas; 
II - acompanhar e avaliar a implementação do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 
outras Drogas; e 
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III - consolidar em relatório periódico as informações sobre a implementação das ações e os 
resultados obtidos.  

Art. 5o O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas será composto por 
ações imediatas e estruturantes.  
§ 1o   As ações Imediatas do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas 
contemplam: 
I - ampliação do número de leitos para tratamento de usuários de crack e outras drogas; 
II - ampliação da rede de assistência social voltada ao acompanhamento sociofamiliar e 
à inclusão de crianças, adolescentes e jovens usuários de crack e outras drogas em programas de 
reinserção social; 
III - ação permanente de comunicação de âmbito nacional sobre o crack e outras drogas, 
envolvendo profissionais e veículos de comunicação; 
IV - capacitação em prevenção do uso de drogas para os diversos públicos envolvidos na 
prevenção do uso, tratamento, reinserção social e enfrentamento ao tráfico de crack e outras 
drogas ilícitas; 
V - ampliação das ações de prevenção, tratamento, assistência e reinserção social em 
regiões de grande vulnerabilidade à violência e ao uso de crack e outras drogas, alcançadas 
por programas governamentais como o Projeto Rondon e o Projovem; 
VI - criação de sítio eletrônico no Portal Brasil, na rede mundial de computadores, que 
funcione como centro de referência das melhores práticas de prevenção ao uso do crack e 
outras drogas, de enfrentamento ao tráfico e de reinserção social do usuário; 
VII - ampliação de operações especiais voltadas à desconstituição da rede de narcotráfico, 
com ênfase nas regiões de fronteira, desenvolvidas pelas Polícias Federal e Rodoviária 
Federal em articulação com as polícias civil e militar e com apoio das Forças Armadas; e 
VIII - fortalecimento e articulação das polícias estaduais para o enfrentamento qualificado ao 
tráfico do crack em áreas de maior vulnerabilidade ao consumo.  
§ 2o As ações estruturantes do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas 
contemplam: 
I - ampliação da rede de atenção à saúde e assistência social para tratamento e reinserção 
social de usuários de crack e outras drogas; 
II - realização de estudos e diagnóstico para o acúmulo de informações destinadas ao 
aperfeiçoamento das políticas públicas de prevenção do uso, tratamento e reinserção social 
do usuário e enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas; 
III - implantação de ações integradas de mobilização, prevenção, tratamento e reinserção 
social nos Territórios de Paz do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - 
PRONASCI, e nos territórios de vulnerabilidade e risco; 
IV - formação de recursos humanos e desenvolvimento de metodologias, envolvendo a 
criação de programa de especialização e mestrado profissional em gestão do tratamento de 
usuários de crack e outras drogas; 
V - capacitação de profissionais e lideranças comunitárias, observando os níveis de 
prevenção universal, seletiva e indicada para os diferentes grupos populacionais; 
VI - criação e fortalecimento de centros colaboradores no âmbito de hospitais universitários, 
que tenham como objetivos o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento de metodologia de 
tratamento e reinserção social para dependentes de crack e outras drogas; 
VII - criação de centro integrado de combate ao crime organizado, com ênfase 
no narcotráfico, em articulação com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção 
da Amazônia - CENSIPAM, com apoio das Forças Armadas; 
§ 3o O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas promoverá, ainda, a 
articulação das ações definidas neste artigo com outras ações desenvolvidas em âmbito 
federal, estadual, distrital e municipal.  
Art. 5o- A. A participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios no Plano Integrado de 
Enfrentamento ao Crack e outras Drogas ocorrerá por meio de termo de adesão. (Incluído 
pelo Decreto nº 7.637, de 2011) 
§ 1o A adesão dos entes federados implica responsabilidade pela implementação das ações 
de acordo com os objetivos previstos neste Decreto e com as cláusulas estabelecidas no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7637.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7637.htm#art1


123 

termo de adesão. (Incluído pelo Decreto nº 7.637, de 2011) 
§ 2o No termo de adesão os entes federados se comprometerão a estruturar instâncias 
estaduais de articulação federativa com Municípios e instâncias locais de gestão e 
acompanhamento da execução do Plano, assegurada, no mínimo, a participação dos órgãos 
responsáveis pelas áreas de saúde, assistência social, educação e segurança 
pública. (Incluído pelo Decreto nº 7.637, de 2011) 
 Art. 5o-B.  Os órgãos e entidades que aderirem ao Plano Integrado de Enfrentamento ao 
Crack e outras Drogas deverão assegurar a disponibilização, em sistema específico, de 
informações sobre as políticas, programas e ações a serem executados, suas dotações 
orçamentárias e os resultados da execução no âmbito de suas áreas de atuação. (Incluído 
pelo Decreto nº 7.637, de 2011) 
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ANEXO D – Projeto de Lei Nº 7663, de 2010 
 

Síntese do comunicado documental 

Art. 10º O Art. 23 da Lei nº11.343, de 23 de agosto de 2006 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
§ 2º Na hipótese de inexistência de programa público de atendimento adequado à execução 
da terapêutica indicada, o Poder Judiciário poderá determinar que o tratamento seja 
realizado na rede privada, incluindo internação, às expensas do poder público 
§ 3º Os programas de atenção ao usuário ou dependente de drogas deverão ser 
organizados em etapas que permitam: 
I – articulação com ações preventivas, preferencialmente, que atinjam a população em suas 
moradias; 
II – oferta de leitos para internação de acordo com a necessidade estimada pelos dados do 
Sistema Nacional de Informação sobre Drogas; 
III – brevidade no período de internação e sua evolução para uma etapa em que sejam 
oferecidas opções de trabalho, cultura, educação e interação social nos modelos urbano e 
rural; 

Art. 11º Inclua-se o seguinte Art. 23-A à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006: 
“Art. 23-A A internação de usuário ou dependente de drogas obedecerá ao seguinte: 
I – será realizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina 
(CRM) do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação e com 
base na avaliação da equipe técnica  
II – ocorrerá em uma das seguintes situações: 
A) internação voluntária: aquela que é consentida pela pessoa a ser internada; 
B) internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido 
de terceiro; e 
C) internação compulsória: aquela determinada pela justiça 
§ 1º A internação voluntária: 
I – deve ser precedida da elaboração de documento que formalize, no momento da 
admissão, a vontade da pessoa que optou por esse regime de tratamento; e 
II – seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita 
da pessoa que deseja interromper o tratamento. 
§ 2º A internação involuntária: 
I – deve ser precedida da elaboração de documento que formalize, no momento da 
admissão, a vontade da pessoa que solicita a internação; e 
II – seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita 
de familiar, ou responsável legal. 
§ 3º A internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente, pelo juiz 
competente. 
§ 4º Todas as internações e altas de que trata esta Lei deverão ser registradas no Sistema 
Nacional de Informações sobre Drogas às quais terão acesso o Ministério Público, 
Conselhos de Políticas sobre Drogas e outros órgãos de fiscalização, na forma do 
regulamento. 
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ANEXO E – Portaria Nº 3.088, de 23 de Dezembro de 2011 
 

Síntese do comunicado documental 

Art. 1º Instituir a Rede de Atenção Psicossocial com a criação, ampliação e articulação de 
pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS. 

Art. 2º Constituem-se diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial: 
I - Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas; 
II - Promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 
III - Combate a estigmas e preconceitos; 
IV - Garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e 
assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 
V - Atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 
VI - Diversificação das estratégias de cuidado; 
VII - Desenvolvimento de atividades no território, que favoreçam a inclusão social com vistas 
à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania. 
VIII - Desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; 
IX - Ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social 
dos usuários e de seus familiares; 
X - Organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com 
estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado; 
XI - Promoção de estratégias de educação permanente; e 
XII - Desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e com 
necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, tendo como eixo central 
a construção do projeto terapêutico singular.  

Art. 6º São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial em cada componente, os 
seguintes serviços: 
V - Na Atenção Hospitalar: 
a) Enfermaria especializada para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental 
e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas em Hospital Geral, 
oferece tratamento hospitalar para casos graves relacionados aos transtornos mentais e ao 
uso de álcool, crack e outras drogas, em especial de abstinências e intoxicações severas. O 
cuidado ofertado deve estar articulado com o Projeto Terapêutico Individual desenvolvido 
pelo serviço de referência do usuário e a internação deve ser de curta duração até a 
estabilidade clínica. 
O acesso aos leitos neste ponto de atenção deve ser regulado com base em critérios 
clínicos e de gestão por intermédio do Centro de Atenção Psicossocial de referência. No 
caso do usuário acessar a rede por meio deste ponto de atenção, deve ser providenciado 
sua vinculação e referência a um Centro de Atenção Psicossocial, que assumirá o caso. 
A equipe que atua em enfermaria especializada em saúde mental de Hospital Geral deve ter 
garantida composição multidisciplinar e modo de funcionamento interdisciplinar. 
b) O Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas 
oferece suporte hospitalar, por meio de internações de curta duração, para usuários de 
álcool e/ou outras drogas, em situações assistenciais que evidenciarem indicativos de 
ocorrência de  comorbidades de ordem clínica e/ou psíquica, sempre respeitadas as 
determinações da Lei No- 10.216, de 2001, e sempre acolhendo os pacientes em regime de 
curtíssima ou curta permanência. Funciona em regime integral, durante 24 horas diárias, 
nos sete dias da semana, sem interrupção da continuidade entre os turnos. 
Em nível local ou regional, compõe a rede hospitalar de retaguarda aos usuários de álcool e 
outras drogas, observando o território, a lógica da redução de danos e outras premissas e 
princípios do SUS. 
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VI - Nas Estratégias de Desinstitucionalização: 
O componente “Estratégias de Desinstitucionalização” é constituído por iniciativas que visam 
a garantir às pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas, em situação de internação de longa permanência, o cuidado 
integral por meio de estratégias substitutivas, na perspectiva da garantia de direitos com a 
promoção de autonomia e o exercício de cidadania, buscando sua progressiva inclusão 
social. 
Os Serviços Residenciais Terapêuticos - que são pontos de atenção desse componente - 
são moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas egressas de 
internação de longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), egressas de hospitais 
psiquiátricos e hospitais de custódia, entre outros. 
§ 1º O hospital psiquiátrico pode ser acionado para o cuidado das pessoas com transtorno 
mental nas regiões de saúde enquanto o processo de implantação e expansão da Rede de 
Atenção Psicossocial ainda não se apresenta suficiente. Estas regiões de saúde devem 
priorizar a expansão e qualificação dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial 
para dar continuidade ao processo de substituição dos leitos em hospitais psiquiátricos. 
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ANEXO F – Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de 
Álcool e Outras Drogas 

 

Síntese do comunicado documental 

Apresentação 
3º Parágrafo - Uma ação política racional pode melhorar o nível de problemas relacionados 
ao consumo de álcool e outras drogas que é vivenciado por uma sociedade, evitando que se 
assista de forma passiva ao fluxo e refluxo de tal problemática; consideramos assim que 
nada assume um caráter inevitável, mediante uma rápida comparação com o sofrimento 
global trazido por este consumo. Se em alguns países impera a total ausência de qualquer 
iniciativa de saúde pública que tenha esse propósito, vemos que em outros tal resposta 
assume um caráter diversificado, enérgico, meramente retórico e, por vezes, confuso. Vale a 
pena assinalar que, no vácuo de propostas concretas, e na ausência do estabelecimento de 
uma clara política de saúde voltada para este segmento, surgiram no Brasil diversas 
“alternativas de atenção” de caráter total, fechado e tendo como único objetivo a ser 
alcançado a abstinência. 
8º Parágrafo – Assim sendo, torna-se imperativa a necessidade de estruturação e 
fortalecimento de uma rede de assistência centrada na atenção comunitária associada à 
rede de serviços de saúde e sociais, que tenha ênfase na reabilitação e reinserção social 
dos seus usuários, sempre considerando que a oferta de cuidados a pessoas que 
apresentem problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas deve ser baseada em 
dispositivos extra-hospitalares de atenção psicossocial especializada, devidamente 
articulados à rede de saúde mental e ao restante da rede de saúde. Tais dispositivos devem 
fazer uso deliberado e eficaz dos conceitos de território e rede, bem como da lógica 
ampliada de redução de danos, realizando uma procura ativa e sistemática das 
necessidades a serem atendidas, de forma integrada ao meio cultural e à comunidade em 
que estão inseridos, e de acordo com os princípios da Reforma Psiquiátrica.  
 

Introdução 
Páginas 7 e 8: 
A realidade contemporânea tem colocado novos desafios no modo como certos temas têm 
sido habitualmente abordados, especialmente no campo da saúde. Isto se dá pelo fato de 
que os objetos sobre os quais intervimos apresentam-se complexos, exigindo de nós o 
esforço de evitarmos simplificações reducionistas. Este é o caso do tema “álcool e outras 
drogas”, que nos indica a necessidade de uma ação não apenas ampliada, mas para onde 
devem concorrer diferentes saberes e aportes teórico-técnicos. Assim, ao estabelecermos 
diretrizes, ações e metas na constituição de políticas para o Ministério da Saúde para os 
próximos anos, deveremos ter em mente a perspectiva transversalizadora que permite a 
apreensão do fenômeno contemporâneo do uso abusivo/dependência em álcool e outras 
drogas de modo integrado, e diversificado em ofertas terapêuticas, preventivas, 
reabilitadoras, educativas e promotoras da saúde.   
Historicamente, a questão do uso abusivo e/ou dependência de álcool e outras drogas tem 
sido abordada por uma ótica predominantemente psiquiátrica ou médica. As implicações 
sociais, psicológicas, econômicas e políticas são evidentes, e devem ser consideradas na 
compreensão global do problema. Cabe ainda destacar que o tema vem sendo associado à 
criminalidade e práticas anti-sociais e à oferta de “tratamentos” inspirados em modelos de 
exclusão/separação dos usuários do convívio social. Constatamos assim que, neste vácuo 
de propostas e de estabelecimento de uma clara política de saúde por parte do Ministério da 
Saúde, constituíram-se “alternativas de atenção” de caráter total, fechado e tendo como 
principal objetivo a ser alcançado a abstinência. A percepção distorcida da realidade do uso 
de álcool e outras drogas promove a disseminação de uma cultura de combate a 
substâncias que são inertes por natureza, fazendo com que o indivíduo e o seu meio de 
convívio fiquem aparentemente relegados a um plano menos importante. Isto por vezes é 
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confirmado pela multiplicidade de propostas e abordagens preventivas / terapêuticas 
consideravelmente ineficazes, por vezes reforçadoras da própria situação de uso abusivo 
e/ou dependência.   
Os principais limites observados pela não priorização, por parte do MS, de uma política de 
saúde integral dirigida ao consumidor de álcool e outras drogas, podem ser percebidos a 
partir do impacto econômico e social que tem recaído para o Sistema Único de Saúde - 
SUS, seja por seus custos diretos, seja pela impossibilidade de resposta de outras pastas 
governamentais voltadas para um efeito positivo sobre a redução do consumo de drogas; 
isto também ocorre no que se refere ao resgate do usuário do ponto de vista da saúde (e 
não tão somente moralista ou legalista), e em estratégias de comunicação que reforçam o 
senso comum de que todo consumidor é marginal e perigoso para a sociedade. 
Internamente à Saúde, ressalta-se a elaboração pregressa de políticas fragmentadas, sem 
capilaridade local e de pouca abrangência, além do desenvolvimento de ações de redução 
de danos adstritas ao controle da epidemia de AIDS, não explorando as suas possibilidades 
para a prevenção e a assistência.   Entendemos que uma política de prevenção, tratamento 
e de educação para o uso consumo de álcool e outras drogas necessariamente terá que ser 
construída na interface de programas do Ministério da Saúde com outros Ministérios, bem 
como com setores da sociedade civil organizada. Trata-se aqui, de afirmar que o consumo 
de álcool e outras drogas é um grave problema de saúde pública. Dentro de uma 
perspectiva de saúde pública, o planejamento de programas deve contemplar grandes 
parcelas da população, de uma forma que a abstinência não seja a única meta viável e 
possível aos usuários.   
A dependência das drogas é transtorno onde predomina a heterogeneidade, já que afeta as 
pessoas de diferentes maneiras, por diferentes razões, em diferentes contextos e 
circunstâncias. Muitos consumidores de drogas não compartilham da expectativa e desejo 
de abstinência dos profissionais de saúde, e abandonam os serviços. Outros sequer 
procuram tais serviços, pois não se sentem acolhidos em suas diferenças. Assim, o nível de 
adesão ao tratamento ou a práticas preventivas e de promoção é baixo, não contribuindo 
para a inserção social e familiar do usuário. Temos ainda presenciado o aparecimento de 
novas substâncias de abuso e novas formas de consumo, que adotam características 
próprias e requerem modalidades de prevenção adaptadas aos consumidores e aos 
contextos onde são consumidas.   
Reconhecer o consumidor, suas características e necessidades, assim como as vias de 
administração de drogas, exige a busca de novas estratégias de contato e de vínculo com 
ele e seus familiares, para que se possa desenhar e implantar múltiplos programas de 
prevenção, educação, tratamento e promoção adaptados às diferentes necessidades. Para 
que uma política de saúde seja coerente, eficaz e efetiva, deve ter em conta que as distintas 
estratégias são complementares e não concorrentes, e que, portanto, o retardo do consumo 
de drogas, a redução dos danos associada ao consumo e a superação do consumo são 
elementos fundamentais para sua construção.  
 

2.2 A Política de Atenção integral em álcool e outras drogas   
Pág. 9 e 10. 
No campo da política de atenção integral em álcool e outras drogas no Brasil, vimos que o 
tema tem sido tratado de modo pontual, contando com esforços de setores e grupos 
preocupados com o aumento exponencial do problema do uso abusivo de álcool de outras 
drogas. É importante, portanto, destacar que, neste governo, 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. Esta decisão atende às propostas que 
foram enfaticamente recomendadas pela III Conferencia Nacional de Saúde Mental, em 
dezembro de 2001. (III CNSM, Relatório Final, 2001)   
Comprometer-se com a formulação, execução e avaliação de uma política de atenção a 
usuários de álcool e outras drogas exige exatamente a ruptura de uma lógica binarizante 
que separa e detém o problema em fronteiras rigidamente delineadas, e cujo eixo principal 
de entendimento (e, portanto, de “tratamento”) baseia-se na associação drogas-
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comportamento anti-social(álcool) ou criminoso (drogas ilícitas). Em ambos os casos, há um 
único objetivo a ser alcançado: a abstinência.   
Frente a este objetivo, são traçadas estratégias de abordagem para sua consecução: 
redução da oferta e redução da demanda. Para a primeira estratégia, conta-se com a ação 
da justiça, da segurança e da defesa. Para a segunda, a operação substancial tem-se dado 
através de tratamentos de internação com afastamento do usuário do agente indutor.   
Sem que deixemos de considerar a existência destes métodos, com os quais temos ainda 
muito que debater, queremos indicar que, em se tratando de tema tão complexo, com claras 
implicações sociais, psicológicas, econômicas e políticas, traçar uma política com base em 
um único objetivo é trabalhar em saúde com um modo estreito de entendimento.   
Parece-nos que aí é o sentido da clínica que se perde e, mais ainda, é a riqueza do que nos 
oferece a saúde coletiva que se empobrece. Queremos resgatar aqui o duplo sentido da 
clínica: o de “inclinar-se” (klinikós), acolhendo o paciente e sua história, e o de produzir um 
desvio (clinamem) para produzir outra história, outra possibilidade de existência (Benevides, 
2001) Queremos também resgatar o sentido de saúde coletiva que “implica em levar em 
conta a diversidade e especificidade dos grupos populacionais e das individualidades com 
seus modos próprios de adoecer e/ou representarem tal processo” (Paim, 1980).   
Se nas práticas de saúde nosso compromisso ético é o da defesa da vida, temos que nos 
colocar na condição de acolhimento, onde cada vida se expressará de uma maneira 
singular, mas também onde cada vida é expressão da história de muitas vidas, de um 
coletivo. Não podemos nos afastar deste intrincado ponto onde as vidas, em seu processo 
de expansão, muitas vezes sucumbem ao aprisionamento, perdem-se de seu movimento de 
abertura e precisam, para desviar do rumo muitas vezes visto como inexorável no uso de 
drogas, de novos agenciamentos e outras construções.  
 

2.3 – A redução de danos  
Pág. 9 
A abstinência não pode ser, então, o único objetivo a ser alcançado. Aliás, quando se trata 
de cuidar de vidas humanas, temos que, necessariamente, lidar com as singularidades, com 
as diferentes possibilidades e escolhas que são feitas. As práticas de saúde, em qualquer 
nível de ocorrência, devem levar em conta esta diversidade. Devem acolher, sem 
julgamento, o que em cada situação, com cada usuário, é possível, o que é necessário, o 
que está sendo demandado, o que pode ser ofertado, o que deve ser feito, sempre 
estimulando a sua participação e o seu engajamento.   
Aqui a abordagem da redução de danos nos oferece um caminho promissor. E por que? 
Porque reconhece cada usuário em suas singularidades, traça com ele estratégias que 
estão voltadas não para a abstinência como objetivo a ser alcançado, mas para a defesa de 
sua vida. Vemos aqui que a redução de danos oferece-se como um método (no sentido de 
methodos, caminho) e, portanto, não excludente de outros. Mas, vemos também, que o 
método está vinculado à direção do tratamento e, aqui, tratar significa aumentar o grau de 
liberdade, de co-responsabilidade daquele que está se tratando. Implica, por outro lado, no 
estabelecimento de vínculo com os profissionais, que também passam a ser co-
responsáveis pelos caminhos a serem construídos pela vida daquele usuário, pelas muitas 
vidas que a ele se ligam e pelas que nele se expressam. 
 

4 – Diretrizes para uma Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas 
Pág. 26 
No que se refere às estratégias necessárias para a reformulação da Política Nacional de 
Álcool e Drogas, é relevante destacar algumas características do campo de práticas 
observadas no cenário nacional e internacional: 

1. o consumo de drogas não atinge de maneira uniforme toda a população e sua 
distribuição é distinta nas diferentes regiões do país, apresentando inclusive 
diferenças significativas em uma mesma região, tanto nos aspectos sociais quanto 
nas vias de utilização e escolha do produto; 

2. a pauperização do país, que atinge em maior número pessoas, famílias ou jovens de 
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comunidades já empobrecidas, apresenta o tráfico como possibilidade de geração de 
renda e medida de proteção; 

3. o aumento no início precoce em uso de drogas legais entre os jovens e utilização 
cada vez mais frequente de uso de drogas de design e crack, e o seu impacto nas 
condições de saúde física e psíquica dos jovens, notadamente pela infecção ao HIV 
e hepatites virais; 

4. a definição de políticas internacionais que contextualizam os países em 
desenvolvimento somente  a partir de sua condição de produção, refino e exportação  
de produtos nocivos à saúde. 

Por outro lado, a insuficiência/ausência histórica de políticas que promovam a promoção 
e proteção social, de saúde e tratamento das pessoas que usam, abusam ou são 
dependentes de álcool são determinantes para o aumento de suas vulnerabilidades. 
Desta forma, todas as propostas abaixo descritas têm o objetivo imprescindível de: 
1) Alocar a questão do uso de álcool e outras drogas como problema de saúde pública, 
2) Indicar o paradigma de redução de danos – estratégia de saúde pública que visa 

reduzir os danos causados pelo abuso de drogas lícitas e ilícitas, resgatando o 
usuário em seu papel autoregulador, sem a preconização imediata da abstinência e 
incentivando-o à mobilização social – nas ações de prevenção e tratamento, como 
um método clínico-político de ação territorial inserido na perspectiva da clínica 
ampliada; 

3) Formular políticas que possam desconstruir o senso comum de que todo usuário de 
droga é um doente que requer internação, prisão ou absolvição; 

4) Mobilizar a sociedade civil, oferecendo às mesmas condições de exercer seu 
controle, participar das práticas preventivas, terapêuticas e reabilitadoras, bem como 
estabelecer parcerias locais para o fortalecimento das políticas municipais e 
estaduais. 

 

4.2.3 – Modelos de Atenção – CAPS e Redes Assistenciais 
Pág. 43-44.  
Os CAPSad devem oferecer atendimento diário, sendo capazes de oferecer atendimentos 
nas modalidades intensiva, semi-intensiva e não-intensiva, permitindo o planejamento 
terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução continua. Possibilita 
ainda intervenções precoces, limitando o estigma associado ao tratamento. Assim, a rede 
proposta se baseia nesses serviços comunitários, apoiados por leitos psiquiátricos em 
hospital geral e outras práticas de atenção comunitária (ex.: internação domiciliar, discussão 
comunitária de serviços), de acordo com as necessidades da população-alvo dos trabalhos. 
 

 


