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RESUMO 
 

Introdução: Este estudo aborda o tema das redes de atenção a usuários de 

drogas. No contexto brasileiro, nos últimos anos, a abordagem em rede vem se 

disseminando como modelo de atenção na área da saúde, especialmente aos 

transtornos mentais e aos problemas relacionados ao consumo de álcool e outras 

drogas. Contudo, a produção científica sobre o tema ainda é escassa, sendo 

necessários estudos que subsidiem a discussão sobre o tema, contribuindo para 

aprimorar a qualidade dos processos de atenção em rede.  Objetivos: Esta 

pesquisa teve por objetivos: 1) compreender as representações sociais de 

profissionais da rede pública sobre as redes como estratégia de abordagem a 

pessoas com problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas; e 

2) observar obstáculos e limitações para a atuação nesta abordagem, e as 

estratégias de superação utilizadas.  

Métodos: Para alcançar os objetivos da pesquisa, foram realizados dois estudos, 

de natureza qualitativa, com profissionais de distintos setores da rede pública da 

cidade de São Paulo, envolvidos no cuidado a pessoas com problemas 

relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. Todos os participantes eram 

alunos de um curso de formação sobre o tema das drogas, promovido pelo CRR-

DIMESAD-UNIFESP, em 2016.  O Estudo 1 observou as representações sociais 

de 179 profissionais sobre o conceito de redes e foi realizado a partir de 

questionários de autopreenchimento, submetidos a posterior análise de 

correspondência. O Estudo 2 investigou, por meio de grupos focais, os desafios 

e as estratégias de superação utilizadas cotidianamente pelos profissionais no 

processo de atenção em rede; participaram desta etapa da pesquisa 24 

profissionais e os dados foram gerados a partir da análise de conteúdo dos 

grupos focais.   

Resultados: De acordo com os dados coletados nos dois estudos, a rede se 

encontra associada à ideia assertiva de trabalho em equipe multidisciplinar, onde 

a principal ação é a articulação mediante o encaminhamento do usuário, 

percebido pelos profissionais como “carente”. O trabalho em rede apresenta 

obstáculos estruturais (falta de recursos e de profissionais) e processuais 

(dificuldades de comunicação; rotatividade de profissionais; frágil formação 

especifica sobre o tema; e estigma e preconceito em relação aos usuários). As 
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estratégias de superação apontadas incluem espaços de formação, supervisão 

institucional e avaliação das ações de rede.   

Discussão: A dinâmica de articulação-encaminhamento linear entre serviços 

parece comprometer a potencialidade de trabalho proativo da rede em articulação 

com outros atores da comunidade. Ainda assim, apesar das inúmeras 

dificuldades enfrentadas no cotidiano de trabalho (obstáculos estruturais e 

processuais), fonte de mal-estar e sofrimento entre os profissionais, destaca-se 

a percepção positiva que têm sobrea rede de atenção. Ambos os estudos 

apontaram a relevância dos processos formativos que favoreçam a compreensão 

da problemática desde sua complexidade, contribuindo na redução do estigma e 

preconceito que existe em torno à temática.   

 

Palavras-chave: rede – ação intersetorial – assistência integral à saúde – 

transtornos relacionados ao consumo de drogas – equipes multiprofissionais 
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Background: This research focus on the care network system to drugs users, 

which, in the last years, has been the most indicated approach to address the 

health issues, in general and also in the mental health and the substance related 

disorders. However, although the term ‘care network’ has been widely spread, 

there is little research on the underlying principles of this approach, what points 

out to the relevance of understanding this concept since the perspective of those 

who use it in their daily practice.   

Purpose: The purposes of this research were: 1) to understand the social 

representations of professionals working in public services about networks as a 

strategic approach to assist people with substance-related disorders; and 2) to 

observe the main challenges they face in their daily practice and the resources 

used to overcome them.   

Methods: To reach the research purpose, it was conducted two qualitative 

studies, with professionals from different services of the public system, working 

with people with substance-related disorders. The participants were taking part in 

a course on addiction issues, promoted by the CRR-DIMESAD-UNIFESP, in 

2016. The study 1 observed the social representations of 179 professionals about 

the network concept and was carried out from self-completion questionnaires, 

submitted to subsequent correspondence analysis. The Study 2 investigated, 

through focus groups, the challenges and overcoming strategies used by 

professionals in the network care assistance; 24 professionals took part in this 

research phase and the data were generated through the content analysis of the 

focus groups.  

Results: According to the data collected in both studies, the care network was 

associated with the idea of the multidisciplinary teamwork, and the main action 

usually conducted on the care network was the patient referral to other services. 

The results also pointed out the professional´s perception of the users as needy 

people. Concerning the obstacles that hamper the care network system, it was 

identified structural obstacles (lack of material and human resources) and 

proceeding obstacles (poor communication between services; high turnover of the 

staff; professional´s poor training on addiction issues; stigma and prejudice 

against people who use drugs). Training courses on the theme, the provision of 

supervision to professionals and evaluations of the care network actions emerged 

as some possibilities of overcoming these obstacles.   
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Discussion: The common procedure of referrals between services, which 

emerged as one of the main actions in the care network system, seems to impair 

its potential of promoting the integration of important actors on his field. However, 

despite the innumerable challenges faced by the professionals in their daily 

routine (both structural and proceeding obstacles) – source of a huge suffering – 

a positive perception of the care network system remained to the professionals. 

Both studies pointed out the relevance of training courses focused on addiction 

issues to professionals, in order to help them to deal with the complexity involved 

on this phenomenon, contributing to reduce the stigma and the prejudice that 

exists around this theme.   

 

Key-words: care network–intersectoral action –comprehensive health care  – 
substance-related disorders – multidisciplinary teamwork 
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APRESENTAÇÃO   

 

O presente estudo é produto da parceria entre a Universidade Federal de 

São Paulo e o “Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación – 

PAEC OEA/GCUB 2014”, que visa favorecer o intercambio científico e cultural 

naAmérica latina mediante a realização de mestrado acadêmico. Assim, este 

trabalho foi realizado por uma estudante de intercâmbio, de procedência 

Argentina, que permaneceu em São Paulo de março de 2015 até março de 2017. 

Neste período, desenvolveu as atividades no Programa de pós-graduação em 

Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, na Disciplina de Medicina 

e Sociologia do Abuso de Drogas (DIMESAD). Neste período, participou dos 

processos formativos oferecidos pelo Centro Regional de Referência DIMESAD-

UNIFESP (CRR-DIMESAD-UNIFESP), a profissionais da rede pública da cidade 

de São Paulo, envolvidos no atendimento a pessoas com uso problemático de 

drogas.Os CRRs são fruto de uma parceria entre o Governo Federal, por meio 

da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), e universidades 

públicas, focalizando a educação permanente de equipes multiprofissionais 

quanto à temática dos problemas relacionado ao consumo de drogas.   

Para se atingir os objetivos desta pesquisa, foram realizados dois estudos, 

cujos dados foram coletados durante os cursos oferecidos pelo CRRDIMESAD-

UNIFESP, em 2016. O Estudo 1, focado na representação social dos 

profissionais sobre redes, encontra-se em fase de submissão para publicação. O 

Estudo 2, relacionado aos obstáculos enfrentados no cotidiano e às estratégias 

de superação utilizadas pelos profissionais para desenvolver o trabalho em rede, 

encontra-se em fase final de revisão do artigo.   
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1 Consumo problemático de álcool e outras drogas: as dimensões do 

problema  

 

Aspectos relacionados ao consumo de drogas acarretam elevado 

custo econômico e social, tanto no cenário brasileiro, quanto mundial. 

Segundo o Informe Mundial sobre Drogas (UNDOC, 2015) estima-se que 

246 milhões de pessoas, com idades entre 15 e 64 anos, tenham consumido 

drogas em 2013. Destes, um em cada dez usuários se encontra em situação 

de consumo problemático e apenas um em cada seis tem acesso a 

tratamento especializado, havendo um déficit na oferta de serviços.  

O Relatório Brasileiro sobre Drogas (SENAD, 2009) revela que em 

2005 a prevalência do consumo de drogas na vida foi de 74,6% para o álcool 

e 22,8% para as outras drogas, exceto álcool e tabaco. Já o grau de 

dependência ao álcool encontrou-se em 12,3%; e a dependência às outras 

drogas, 2,1% - à exceção do tabaco. Com base nesses dados, podem-se 

identificar duas questões: por um lado, a prevalência do consumo de drogas 

se tornando uma importante questão de saúde pública; e por outro, a 

necessidade de avaliação e aprimoramento das condições de abordagem e 

tratamento das questões relacionadas ao consumo.  

Quanto às características do fenômeno de consumo, o avanço da 

ciência mostrou a sua complexidade, apresentando associação de fatores 

tanto biológicos e psicológicos, como ambientais (Stoltenberg, 2014). Nessa 

compreensão integral da saúde mental, torna-se necessário sua abordagem 

a partir de uma ótica integral, multiprofissional e intersetorial (SENAD, 2009; 

UNDOC, 2015).    

 

1.2 A abordagem em rede: contextos e práticas  

 
Para as políticas de saúde latino-americanas, a Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS, 2010) enfatiza a necessidade da 

implementação de “Redes Integradas de Saúde”, compreendidas como: 
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“uma rede de organizações que presta, ou faz os arranjos para prestar, 

serviços de saúde equitativos e integrais a uma população definida, e que 

está disposta a prestar contas por seus resultados clínicos e econômicos e 

pelo estado de saúde da população a que serve” (OPAS, 2010). Neste 

mesmo relatório, alerta para o risco de práticas fragmentadas e pouco 

eficazes, reconhecendo o caráter intersetorial e multidisciplinar das questões 

de saúde. 

Em consonância com a diretriz da OPAS, o Ministério da Saúde do 

Brasil instituiu em 2010, a Rede de Atenção à Saúde (RAS), como arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, em densidades diferentes de 

tecnologia, que visam garantir a integralidade do cuidado, estabelecendo 

diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010).Em sua concepção a RAS, 

estruturada como estratégia para superar a fragmentação da atenção e da 

gestão na saúde, aperfeiçoando o funcionamento político - institucional do 

SUS (BRASIL, 2010). Segundo Mendes (2010) as redes de atenção à saúde 

é uma organização poliárquica de serviços que apresentam objetivos 

comuns, visando ofertar uma atenção continua e integral, conduzida por uma 

ação cooperativa e interdependente com intercambio constante de recursos. 

A RAS constitui-se de três elementos: a população, a estrutura operacional 

e os modelos de atenção. A população refere-se à atenção focada na 

comunidade, sendo as suas características e necessidades a diretriz da 

organização e assistência da rede. A estrutura operacional é constituída 

pelos nós da rede e a comunicação (material e imateiral) deles. Os modelos 

de atenção são os sistemas lógicos mediante os quais organizam-se o 

funcionamento e as articulações entre a população, seus riscos e 

intervenções – em função da visão prevalecente de saúde. As mudanças 

demográficas atuais (incremento de doenças crônicas) geraram a 

necessidade da implementação da atenção à saúde (Mendes, 2010). 

Entre suas redes prioritárias na RAS encontra-se a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), instituída em 2011 no âmbito do SUS. Baseada na 

Política Nacional de saúde mental visa o atendimento a pessoas com 
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sofrimento ou transtorno mental no geral e necessidades decorrentes do 

consumo de drogas em particular, envolvendo vários ministérios num 

cuidado intersetorial. A RAPS, - conjuntamente com a RAS - visa promover 

a reabilitação e reinserção dos usuários mediante dispositivos extra-

hospitalares, focados na atenção comunitária e na articulação de serviços 

de saúde e soa serviços das redes do Sistema Único de Assistência Social 

(RAS), especialmente em pessoas portadoras de transtornos mentais e 

pessoas com problemas decorrentes do consumo de álcool e outras drogas 

e seus familiares, partindo dos princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica 

(Hirdes, 2009). Contudo, o funcionamento da RAPS ainda é incipiente e os 

profissionais que trabalham, direta ou indiretamente, com usuários de 

drogas, referem o trabalho em rede como um dos principais desafios 

identificados no cuidado dessas pessoas (Matta et al., 2017).  

Em recente revisão da literatura sobre o tema, Antunes da Costa e 

colaboradores (2015) destacaram o fenômeno de reificação das redes como 

forma de organização dos serviços, como se as mesmas justificassem por si 

só um modo assertivo de trabalho, idealizadas como ‘salvadoras da pátria’ 

(Antunes da Costa, et al. 2015). Adicionalmente, pontuam a escassez de 

pesquisas destinadas a compreender especificamente as redes 

assistenciais, e também a necessidade de fortalecer e melhorar os serviços 

públicos assistenciais sobre drogas, com diretrizes baseadas em evidências. 

A rede tem passado a constituir um termo de uso cotidiano na fala dos 

profissionais da saúde, tanto na atenção primária, quanto na atenção 

especializada, a exemplo das redes de atenção a pessoas com problemas 

relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. A disseminação deste 

termo, somada à incipiência de estudos sobre rede, remete ao 

questionamento sobre a clareza com que este termo é utilizado, seja como 

conceito teórico ou construto operacional, por parte daqueles que o utilizam. 

Diversos atores envolvidos na abordagem do uso problemático de álcool e 

outras drogas demandam a necessidade do trabalho em rede (Matta et al., 

2017), e tendo em vista a complexidade associada ao consumo de drogas, 

a abordagem em rede apresenta-se como estratégia necessária e eficaz no 

âmbito das políticas sociais e de saúde (Antunes da Costa, et al., 2015). Mas 
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do que falam quando se recorre ao termo redes? Se focarmos uma busca 

do termo rede, em uma visão geral, o mesmo pode-nos remeter a um sentido 

polissêmico, podendo significar simplesmente uma malha de bloqueio - para 

ser utilizada na pesca, para segurar o cabelo, para dividir um campo de 

esporte; até um sistema complexo de interconexões informáticas; ou um 

conjunto de relações e intercâmbios entre indivíduos, grupo ou instituições 

que têm um interesse comum. Estas últimas, denominadas redes sociais, 

desenvolvem-se na vida cotidiana das pessoas, tanto no plano ‘material’, 

como ‘virtual’. Pode-se observar que o termo rede perpassa tanto o discurso 

do conhecimento cotidiano, quanto o plano do discurso científico, e dentro 

do discurso cientifico pode ainda ter ao menos duas amplas acepções: por 

um lado como arranjos organizativos, e por outro, como interações sociais. 

Visando a amplitude de sentidos que este termo evoca, observa-se sua 

frequente utilização no campo das ciências sociais e da saúde, em seus 

diferentes âmbitos de aplicação, e no campo das políticas públicas de saúde.    

Contudo, o que se compreende por rede? Como os agentes 

envolvidos nas políticas públicas entendem o conceito de rede? Quais são 

os indicadores mais ou menos objetivos, a partir dos quais se podem avaliar 

as intervenções realizadas no âmbito das redes de atenção?   

Destacam-se na literatura algumas definições. No âmbito da saúde, 

existe uma forte tendência a se considerar a "Rede" como a lógica do 

sistema de funcionamento (ou gerenciamento) dos serviços de saúde 

(Dabas E. 2010). Assim, as redes podem ser vistas como sistemas, bem 

definidos em relação a um objetivo claro.  No entanto, na área das ciências 

sociais, as redes se concebem como formas de interação social, definidas 

por um intercâmbio dinâmico que se produz entre pessoas, grupos e 

instituições (Dabas &Yanco, 2001). A partir dessas relações e interações vão 

se configurando sua existência, em relações de apoio social (Sluzki, 1997). 

Este intercâmbio dinâmico entre atores de um coletivo (família, equipe de 

trabalho, vizinhos, organizações como hospitais, escolas, centros 

comunitários, entre outros) possibilita a sinergia dos recursos, criando novas 

alternativas que fortalecem a trama da vida. Assim, o termo rede pode ser 

aplicado a dois fenômenos diferentes, por um lado, as interações 

espontâneas que acontecem num determinado contexto e, por outro, ao 
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propósito de que essas interações aconteçam de modo mais organizado, 

ampliando o grau de complexidade e criando uma nova dimensão (Dornell, 

2005).  

As redes podem também ser caracterizadas como sistemas abertos, 

que se modificam de acordo com as decisões e mudanças que se produzem 

entre seus membros. Isto pode acontecer porque dentro da dinâmica das 

redes a participação horizontal é valorizada positivamente, como também a 

necessidade de abordagem interdisciplinar e intersetorial (Dabas, 2010). 

Deste modo, pode-se considerá-las no plano da estratégia de abordagem, 

ou seja, a direção a partir da qual se conduz uma prática. Esta estratégia 

definiria suas ações conforme as informações que vão recebendo do 

contexto e os acontecimentos que sobrevenham no curso da ação. Tendo 

estas considerações, pode-se compreender o trabalho em rede, como 

aqueles arranjos organizativos que privilegiam em sua logística de trabalho 

a horizontalidade na organização e tomada de decisões, a circulação da 

coordenação das ações conforme as necessidades que a comunidade 

apresenta e o território como a variável indissociável da planificação e 

execução na tarefa cotidiana.   

No âmbito específico dos problemas relacionados ao consumo de 

álcool e outras drogas, pode-se citar o conceito de Rede Subjetiva 

comunitária, proposto por Efrem Milanese (Milanese, 2013), segundo o qual, 

a rede subjetiva comunitária é constituída por aqueles com quem uma 

pessoa considera ter relações reciprocamente amigáveis. Não são 

necessariamente amigos, mas a relação é amigável. Trata-se, portanto, de 

uma ‘relação percebida’ a partir do ponto de vista do operador de saúde. 

Assim, o modo de gestão da rede é uma mudança importante de paradigma 

no gerenciamento de sistemas, superando o modelo anterior, uma vez que 

inclui a participação e a heterarquia (Dabas, 2010).   

Assim, a disseminação do termo rede, somada à insuficiência de 

estudos sobre a questão, remetem ao questionamento sobre a clareza com 

que este termo é utilizado, seja como arranjos de serviços da saúde para 

atenção de usuários (Mendes E. V., 2011; OPAS O. 2010) ou como uma 

intervenção que favoreça as pessoas com problemas relacionados ao 
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consumo de álcool e outras drogas, mediante uma concepção ampliada de 

rede, onde são considerados tanto os serviços como os vínculos pessoais e 

comunitários dos usuários (Milanese, 2013; Moura, 2009). Este ponto de 

vista considera as redes sociais como parte do processo de cuidado das 

pessoas com problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. 

Em recente revisão sistemática sobre o tema, é indicada a necessidade de 

mais estudos sobre o tema das redes, sua implementação no cuidado, tanto 

no tratamento, como na prevenção e promoção da saúde (Pereira Loures et 

al., 2016).   

Os diversos atores envolvidos na abordagem do uso problemático de 

álcool e outras drogas demandam a necessidade do trabalho em rede. Mas, 

quando falam do trabalho em rede, quais são as ideias que isto envolve? 

Estão todos os profissionais dizendo a mesma coisa? Qual é o significado 

que trabalhar em rede tem para os profissionais? Um modo de abordar estas 

perguntas pode ser subsidiado pela teoria das representações sociais, 

entendendo elas como uma modalidade particular do conhecimento, da 

organização psíquica de conhecimentos, que ajuda na compreensão da 

realidade física e social, na elaboração de comportamentos e a comunicação 

dos indivíduos, na integração grupal ou na relação cotidiana de intercâmbios 

(Moscovici, 1979). Nessa direção, Jodelet (1985) apresenta uma definição 

clássica onde entende as representações sociais como um fenômeno social, 

como formas de conhecimentos práticos que se manifestam mediante 

elementos da cognição – imagens, conceitos, categorias – que possibilitam 

a comunicação e a compreensão do contexto ao representarem a 

construção de uma realidade compartilhada (Spink, M. 1993; Jodelet, D. 

1985). 

A investigação sobre representações sociais buscava estudar o 

processo de penetração da psicanálise, como discurso científico, na 

sociedade francesa dos anos cinquenta. Assim, conseguiu explicar como o 

conhecimento cientifico é transformado pelo social e, ao mesmo tempo, 

modifica o social mediante dois processos: a objetivação e a ancoragem. A 

objetivação, se refere à construção de uma imagem ou esquema concreto, 

que ajude a identificar com mais nitidez o abstrato de uma teoria cientifica, 
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formando um núcleo figurativo que se naturaliza. A imagem leva junto uma 

carga de afetos, valores e condições de naturalidade. Assim, os conceitos 

tornam-se categorias de linguagem e entendimento. Em última instância, a 

objetivação intenta explicar o passo de um conhecimento cientifico ao 

domínio público. A ancoragem é um processo que explica a ligação do 

conhecimento científico ao cotidiano grupal ou social, de uma maneira 

natural e dinâmica. Designa a inserção da ciência na hierarquia dos valores 

da sociedade. Neste processo, a sociedade muda o objeto social por um 

instrumento que pode dispor, e este objeto se coloca na escala de 

preferência nas relações sociais existentes, ou seja, com um caráter 

instrumental na realidade cotidiana, consegue ter influência nas condutas e 

práticas sociais (Mora, 2002; Moscovici, 1979).  

As representações sociais também podem ser analisadas através de 

três dimensões: informação, campo de representação e atitude. A 

informação refere-se à organização do conhecimento, dimensão do conceito 

que possui um grupo em relação ao objeto social. O campo de 

representação remite a ideia de imagem, ao conteúdo concreto e limitado 

das proposições de um aspecto preciso do objeto de representação. Por 

último a atitude se refere ao componente motivacional e afetivo na 

conformação da representação; implica uma orientação – favorável ou não 

favorável – sobre seu objeto e por extensão um efeito nos comportamentos 

e atitudes dos sujeitos e dos grupos sociais. Contudo, a representação social 

adquire uma função reguladora na mudança social e no sistema 

interpretativo que orienta a conduta coletiva.   

Considerando-se a multiplicidade de conceitos e compreensões 

envolvidos na temática das redes, sua recente disseminação no plano da 

prática profissional cotidiana e sua recorrente evocação como diretriz na 

abordagem de questões relacionadas ao álcool e outras drogas, este estudo 

se propôs a fazer uma aproximação das representações sociais que os 

profissionais têm sobre o conceito de rede. Observou-se como o processo 

de apropriação deste conceito dentro de um coletivo social específico vai 

configurando ou influindo nas interações cotidianas de trabalho. Indagou-se 

também sobre os obstáculos e estratégias de superação que se apresentam 
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no cotidiano das práticas profissionais.  Partiu-se do pressuposto de que a 

configuração do trabalho em rede está relacionada às representações dos 

profissionais, favorecendo ou obstaculizando a construção de processos de 

redes no cotidiano.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral  

 

Compreender as representações dos profissionais sobre as redes 

como abordagem para ao cuidado a pessoas com problemas 

relacionados ao consumo de álcool e outras drogas, seus obstáculos 

e estratégias de superação, na cidade de São Paulo.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

• Estudo 1:   

Explorar as representações sociais que têm sobre rede os 

profissionais que atuam na atenção integral às pessoas com uso 

problemático de drogas sobre as redes de cuidado da cidade de São 

Paulo.   

 

• Estudo 2:   

Identificar os obstáculos percebidos na articulação da rede no 

atendimento de pessoas com consumo problemático de drogas e as 

estratégias de superação utilizadas, pelos profissionais que atuam na 

rede.  

 

 

  



10 
 

 

 
3. ESTUDOS  

 

3.1 Estudo 1. Representações Sociais dos profissionais de São Paulo 

sobre rede de cuidados a usuários de drogas  

 

Maria Valeria Contreras, Alessandra Bonadio, Danilo Locatelli, Eroy Silva, 
Ana Regina Noto  
 
RESUMO  
 

Introdução: Profissionais envolvidos na abordagem do uso problemático de 

álcool e outras drogas demandam trabalho em rede. Essa lógica de trabalho 

é considerada um dos principais desafios contemporâneos e enfrenta 

diversos obstáculos na prática profissional. Objetivo: Este estudo teve por 

objetivo conhecer as representações sociais de profissionais atuantes em 

serviços públicos da cidade de São Paulo sobre o trabalho em rede na 

abordagem de questões relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas. 

Métodos: Foi utilizada uma metodologia mista: a) análise de 

correspondência de questionário de evocação hierarquizada, e b) análise de 

conteúdo de grupos focais. Participaram 179 profissionais da rede pública 

da cidade de São Paulo, recrutados para um curso de formação sobre 

drogas, por atuarem direta ou indiretamente com pessoas em uso 

problemático de álcool e outras drogas. Resultados: Na análise de 

correspondência, prevaleceu uma visão positiva da rede, associada à ideia 

de trabalho em equipe multidisciplinar para atender às demandas dos 

usuários, principalmente na lógica do encaminhamento entre serviços. Entre 

os aspectos avaliados pelos profissionais como negativos, destacaram os 

usuários (referidos frequentemente como carentes e com dificuldades) e a 

falta de estrutura dos equipamentos (recursos materiais e humanos). As 

representações sociais emergentes nos Grupos Focais apontam, de forma 

convergente, para a rede como um mecanismo estagnado e reativo, no qual 

o usuário deve se inserir, aderir e circular mediante encaminhamentos. 
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Discussão: Se considerarmos as representações sociais como formações 

discursivas que modulam comportamentos e a comunicação dos indivíduos, 

este estudo mostrou a necessidade de processos formativos que favoreçam 

a reflexão –construção/desconstrução – dos conceitos envolvidos no 

trabalho em rede, na lógica dos cuidados integrais e da garantia de direitos, 

buscando-se potencializar a participação ativa e o empoderamento dos 

usuários e da comunidade.   

 

Palavras-chave: Representação social – ação intersetorial– assistência 

integral à saúde– transtornos relacionados ao consumo de drogas– equipes 

multiprofissionais  
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ABSTRACT  
 
Introduction: Professionals involved in assisting people with substance-

related disorders point out the relevance of an integrated approach. 

However, such an integrated and comprehensive approach is nowadays 

considered a huge challenge to be addressed in their daily routines. 

Objective: The purpose of this study was to understand the social 

representations of professionals working in public services in the city of São 

Paulo concerning the integrated approach to individuals with substance-

related disorders. Methods: A mixed methodology was used: a) 

correspondence analysis of hierarchical evocation questionnaires, and b) 

focus groups content analysis. It took part in the research 179 professionals 

working in the public system of São Paulo with individuals suffering from 

alcohol or other drugs-related problems. They were participating in a training 

course on addiction issues. Results: The correspondence analysis pointed 

out a positive view of the integrated care, associated to the multidisciplinary 

team work to better assist people´s demands, mainly in the logic of referrals 

between services. Among the aspects evaluated by the professionals as 

negatives, they highlighted the users (often referred to as needy and with 

many difficulties) and the services structure deficiencies (material and human 

resources). The social representations emerged in the Focus Groups also 

pointed out, in a convergent way, to the network as a stagnant and reactive 

mechanism, in which the user is inserted and adhered through referrals. 

Discussion: If we consider social representations as discursive formations 

that modulate individuals´ behavior and communication, this study showed 

the need of training courses that promote reflection - construction / 

deconstruction - about the concepts involved in the integrated care, from the 

perspective of comprehensive care and rights guarantee. This could favor 

the active participation and the empowerment of users and community.  

Key-words: social representation – intersectoral action – comprehensive 

healthcare – substance-related disorders – multidisciplinary teamwork 
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INTRODUÇÃO:  

 
Aspectos relacionados ao consumo de drogas acarretam elevado 

custo econômico e social, tanto no cenário brasileiro, quanto mundial. 

Segundo o Informe Mundial sobre Drogas (UNDOC, 2015), estima-se que 

246 milhões de pessoas, com idades entre 15 e 64 anos, consumiram drogas 

em 2013. Destes, um em cada dez usuários se encontra em situação de 

consumo problemático e apenas um em cada seis tem acesso a tratamento 

especializado, havendo um déficit na oferta de serviços.   

O Relatório Brasileiro sobre Drogas (SENAD, 2009) revela que em 

2005 a prevalência do consumo de drogas na vida foi de 74,6% para o álcool 

e 22,8% para as outras drogas, exceto álcool e tabaco. Já o grau de 

dependência ao álcool encontrou-se em 12,3%; e a dependência às outras 

drogas, 2,1% - à exceção do tabaco. Com base nesses dados, podem-se 

identificar duas questões: por um lado, a prevalência do consumo de drogas 

tornando-se uma importante questão de saúde pública; e por outro, a 

necessidade de avaliação e aprimoramento das condições de abordagem e 

tratamento das questões relacionadas ao consumo.  

Quanto às características do fenômeno do consumo de drogas, o 

avanço da ciência mostrou a sua complexidade, apresentando associação 

de fatores tanto biológicos e psicológicos, como ambientais (Stoltenberg, 

2014). Considerando-se a origem multifatorial, torna-se necessário sua 

abordagem a partir de uma ótica integral, multiprofissional e intersetorial 

(UNDOC, 2015; SENAD, 2009).    

Para as políticas de saúde latino-americanas, a Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS) enfatiza a necessidade da implementação 

de “Redes Integradas de Saúde”, compreendidas como: “uma rede de 

organizações que presta, ou faz os arranjos para prestar, serviços de saúde 

equitativos e integrais a uma população definida, e que está disposta a 

prestar contas por seus resultados clínicos e econômicos e pelo estado de 

saúde da população a que serve” (OPAS, 2010). Neste mesmo relatório, a 

OPAS alerta para o risco de práticas fragmentadas e pouco eficazes, 
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reconhecendo o caráter intersetorial e multidisciplinar das questões de 

saúde (OPAS, 2010).  

Em consonância com a diretriz da OPAS, o Ministério da Saúde do 

Brasil instituiu em 2010, a Rede De Atenção à Saúde (RAS), como arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, em densidades diferentes de 

tecnologia, que visam garantir a integralidade do cuidado (BRASIL, 2010). A 

RAS tem entre suas redes prioritárias a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), instituída em 2011 no âmbito do SUS. Baseada na Política Nacional 

de saúde mental do país que contempla, prioritariamente, a assistência aos 

usuários de álcool e outras drogas, desde um cuidado intersetorial 

envolvendo vários ministérios. A RAPS visa promover a reabilitação e 

reinserção dos usuários mediante dispositivos extra-hospitalares, focados 

na atenção comunitária e na articulação de serviços de saúde e sociais, 

especialmente em pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas 

com problemas decorrentes do consumo de álcool e outras drogas e seus 

familiares, a partir dos princípios da Reforma Psiquiátrica (Hirdes, 2009). 

Contudo, o funcionamento da RAPS ainda é incipiente e os profissionais que 

trabalham, direta ou indiretamente, com usuários de drogas, referem o 

trabalho em rede como um dos principais desafios identificados no cuidado 

dessas pessoas (Matta et al, 2017).    

Em recente revisão da literatura sobre o tema, Antunes da Costa e 

colaboradores (2015) destacaram o fenômeno de reificação das redes como 

forma de organização dos serviços, como se as mesmas justificassem por si 

só um modo assertivo de trabalho, idealizadas como ‘salvadoras da pátria’ 

(Costa et al, 2015). Adicionalmente, pontuam a escassez de pesquisas 

destinadas a compreender especificamente as redes assistenciais, e 

também a necessidade de fortalecer e melhorar os serviços públicos 

assistenciais sobre drogas, com diretrizes baseadas em evidências. Tais 

dados são corroborados por outro estudo recente de revisão sistemática da 

literatura sobre o tema, indicando a necessidade de mais estudos sobre a 

temática das redes, sua implementação no cuidado, tanto no âmbito do 
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tratamento, como da prevenção e da promoção da saúde (Loures et al., 

2016).  

Os diversos atores envolvidos na abordagem do uso problemático de 

álcool e outras drogas demandam a necessidade do trabalho em rede. 

Assim, a disseminação do termo rede, somada à insuficiência de estudos 

sobre a questão, remetem ao questionamento sobre a clareza com que este 

termo é utilizado, seja como arranjos de serviços da saúde para atenção de 

usuários (Mendes, 2011; OPAS, 2010) ou a partir de uma concepção 

ampliada de rede, que valoriza tanto os serviços como os vínculos pessoais 

e comunitários dos usuários (Milanese, 2013; Moura, 2009). Este ponto de 

vista compreende as redes sociais como parte do processo de cuidado das 

pessoas com uso problemático de drogas.   

Considerando-se a multiplicidade de conceitos e compreensões 

envolvidos na temática das redes, sua recente disseminação no plano da 

prática profissional cotidiana e sua recorrente evocação como diretriz na 

abordagem de questões relacionadas ao álcool e outras drogas, a teoria das 

representações sociais (Mora, 2002) pode auxiliar no processo de 

compreensão da imagem/representação existente sobre este conceito. 

Entende-se como representação social uma modalidade particular de 

conhecimento, de organização psíquica de conhecimentos, que ajuda na 

compreensão da realidade física e social, na elaboração de comportamentos 

e na comunicação dos indivíduos, solidárias à integração grupal, ou nas 

relações cotidianas de trocas (Moscovici, 1979). 

Este estudo teve por objetivo conhecer as representações sociais de 

profissionais atuantes em serviços públicos sobre o trabalho em rede na 

abordagem de questões relacionadas ao álcool e outras drogas, na cidade 

de São Paulo. Pretende-se assim esclarecer e refletir criticamente sobre o 

processo de apropriação do conceito de redes, dentro de um coletivo social 

específico, e como ele poderia influir na configuração das interações 

cotidianas de trabalho.   
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MÉTODOS:  

Trata-se de um estudo exploratório de natureza descritiva, com 

utilização de métodos mistos de pesquisa, visando conhecer as 

representações sociais dos profissionais atuantes na rede pública. 

Considerando-se a natureza complexa dos problemas relacionados ao 

consumo de álcool e outras drogas, optou-se pela utilização da abordagem 

quantitativa aliada à abordagem qualitativa de pesquisa para melhor 

compreensão do fenômeno. A partir da estratégia de triangulação 

concomitante (Creswel, 2010), os dados qualitativos e quantitativos foram 

coletados simultaneamente. 

Os dados foram coletados e analisados mediante: a) Análise de 

correspondência de Evocação Hierarquizada e b) Análise de Conteúdo de 

Grupos Focais.  

 

Participantes:  

O estudo foi realizado com profissionais atuantes na rede pública da 

cidade de São Paulo, de setores que atendem direta ou indiretamente 

pessoas com uso problemático de drogas: saúde, educação, justiça, sistema 

penitenciário e assistência social. Os profissionais participaram da pesquisa 

ao iniciarem, por indicação de seus gestores, os cursos de formação em 

álcool e outras drogas, oferecidos pelo Centro Regional de Referência 

(CRR), para Educação Permanente em Política sobre Drogas, na UNIFESP. 

Os CRRs constituem uma parceria entre o Governo Federal, incluindo 

diversos setores, e as universidades públicas, focalizando a educação 

permanente de equipes multiprofissionais, quanto à temática dos problemas 

relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. No primeiro dia de início 

do curso, os profissionais foram divididos aleatoriamente, mediante 

amostragem consecutiva, para uma das abordagens metodológicas: 

questionário ou grupo focal.  

 

Coleta de dados:   

•Questionário (Anexo 3) 
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O questionário de evocação hierarquizada (Torres Stockl, 2010) visa 

obter elementos para a análise da representação social, mediante 

manifestações verbais espontâneas por escrito, que se espera que sejam 

naturais e livres e, portanto, mais autênticas. A técnica consistiu em 

apresentar aos sujeitos uma frase indutora, “Rede na abordagem de 

questões relacionadas ao álcool e outras drogas”, solicitando-os a escrever 

as quatro primeiras palavras que viessem à sua mente. Em seguida, 

deveriam avaliá-las de acordo com a importância que, para eles, as palavras 

tinham em relação ao tema indutor - sendo 1 a de maior importância e 4 a 

de menor importância (Torres Stockl, 2010). Por se tratar de uma associação 

livre de termos, espera-se que apareçam elementos latentes ou implícitos, 

que em outras produções discursivas poderiam ser encobertos. Além disso, 

o caráter espontâneo e a dimensão projetiva da técnica facilitam o acesso 

ao universo semântico do objeto em questão.   

A aplicação do instrumento consistiu em três fases:   

a) Escrita das quatro primeiras palavras que associavam ao termo indutor:  

“Rede na abordagem das questões relacionadas ao álcool e outras drogas”.  

b) Ordenação das palavras de acordo com o grau de importância, sendo 1 

a maior graduação e 4 a menor. Solicitou-se também que indicassem 

uma valoração (positiva ou negativa) para cada um dos termos.   

c) Por fim, solicitou-se que escrevessem o sentido de cada um dos termos.   

 

•Grupos focais 

Neste estudo, também foi utilizada a técnica de Grupos Focais, considerada 

uma ferramenta adequada ao objetivo de conhecer a percepção, os 

significados atribuídos, a vivência pessoal e os conceitos subjetivos dos 

profissionais sobre sua atuação, mediante seus discursos em entrevistas 

simultâneas (Stewart & Shamdasani, 2014).  

Foram realizados 8 grupos focais, entre março e abril de 2016, nas 

dependências do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP). Cada grupo foi composto em média por 10 

pessoas e realizado a partir de um roteiro de perguntas abertas, com o 
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objetivo de compreender a visão dos participantes sobre os desafios das 

redes na atenção a usuários de álcool e outras drogas, explorando suas 

crenças sobre rede; a identificação dos obstáculos que percebiam na 

articulação da rede de seu território; e a visualização de estratégias de 

superação comumente utilizadas por eles.   

Os grupos foram conduzidos por dois pesquisadores do Núcleo de 

Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias (NEPSIS-UNIFESP), um 

moderando e o outro observando a entrevista. As sessões tiveram em média 

60 minutos e foram gravadas em áudio, para posterior transcrição literal e 

análise de conteúdo.   

 

Análise de dados:   

•Análise  de  correspondência  dos  questionários  de 

 evocação hierarquizada 

A análise de correspondência (Batista, 2004) é uma técnica de 

representação gráfica, mediante a qual se pode identificar as relações 

multidimensionais das distâncias X² entre as categorias das variáveis, 

possibilitando o estabelecimento de perfis. Esta análise permite examinar as 

relações entre linhas e colunas da tabela de categorias, de maneira 

simultânea, estabelecendo as correlações entre as mesmas. Cabe destacar 

que esta técnica é essencialmente de caráter descritivo, portanto, não é 

possível realizar inferências de causa-efeito, nem interpretações de risco.  

As categorias aparecem representadas num gráfico por um ponto. 

Aquelas que aparecem mais próximas são as que têm maior relação entre 

si, comparando-se com aquelas que aparecem com maior distância. Quando 

duas categorias de uma mesma variável ocupam o mesmo lugar no gráfico, 

significa que estas são iguais em termos de carga de massa do total das 

observações realizadas, independentemente do conteúdo semântico que lhe 

tenha sido atribuído. Qualquer categoria pode ser analisada separadamente 

das outras, tomando-se esta como referência; em consequência, são 

analisadas aquelas categorias que aparecem próximas organizando os 

perfis.   



19 
 

 

Neste estudo, pretendeu-se analisar a representação social que os 

profissionais tinham sobre o trabalho em rede, analisando a primeira palavra 

na ordem de importância que eles deram conjuntamente à valoração 

correspondente. Para analisar os perfis, utilizou-se como referência a 

distância/proximidade entre as categorias e as valorações atribuídas a cada 

agrupamento de categorias. Deste modo, foi possível descrever o conteúdo 

semântico da representação social e também a valoração que os 

profissionais atribuíram a ele.   

As palavras emergentes foram organizadas em categorias, segundo a 

ordem de importância que os profissionais lhes atribuíram e segundo as 

valorações que lhes deram. Como as palavras foram de ampla diversidade, 

optou-se por agrupá-las a partir dos sinônimos, respeitando-se o sentido que 

as mesmas possuíam, segundo os participantes do estudo. No total, ficaram 

24 termos que continham o universo de palavras que apareceu nesta 

amostra e que foram as categorias analisadas posteriormente, mediante a 

análise de correspondência. As categorias conservaram a valoração 

(positiva ou negativa) atribuída pelos profissionais.   

O processo foi realizado mediante triangulação de dados com três 

psicólogos pertencentes à equipe de pesquisa.   

 

•Análise de conteúdo dos grupos focais  

Realizou-se a análise de conteúdo (Bardin, 2009; Campos, 2004) 

contemplando-se as seguintes atividades: a) leitura flutuante - a fim de 

acessar os conteúdos explicitados pelos entrevistados e também os 

conteúdos presentes de modo implícito, contraditório ou em “ausências” 

silenciadas. b) leitura sistemática com a finalidade de organizar e identificar 

indicadores para inferir as concepções dos participantes sobre o tema 

pesquisado. c) processo de codificação das unidades de registro, 

classificação dos elementos por suas semelhanças e diferenças e 

codificação e categorização dos elementos em função de suas categorias 

comuns à relevância e à repetição de elementos nos discursos. Cada um 

dos passos de análise foi realizado em triangulação por pares. A análise de 
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conteúdo dos Grupos Focais constituiu-se dado complementar à análise de 

correspondência, na medida em que apresentou a possibilidade de 

discussão entre os dados gerados de modo quantitativo e o sentido subjetivo 

dado pelos profissionais à temática do estudo. Desta maneira, o processo 

foi realizado a partir de triangulação de métodos e de pares.   

 

Aspectos éticos  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo, processo nº 0197/2016 (Anexo 1). A 

participação na pesquisa foi voluntária e o sigilo quanto à identidade pessoal 

e as informações fornecidas foram garantidos a partir do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2).   

 

RESULTADOS:   

Participantes:   

Participaram do estudo 180 profissionais, sendo 77,6% mulheres, 

com média de idade de 42 anos, sendo a maioria assistentes sociais (48%) 

e psicólogos (27,1%). A área de atuação predominante foi assistência social 

(48,2%) e justiça (30,6%). No primeiro dia do curso, os participantes foram 

divididos aleatoriamente (por amostragem consecutiva) em dois grupos, 

constituindo um total de 92 participantes para o método de análise de 

correspondência, e 88 participantes nos grupos focais. Os dois grupos foram 

similares em relação às características descritas na Tabela 1.   
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Tabela 1: Caracterização sócio-demográfica dos profissionais que 

responderam aos questionários de evocação hierarquizada (N=92) e dos que 

participaram dos grupos focais (N=88).  

 

 Questionários  Grupos Focais  TOTAL  

Participantes  N=82*  N=88 N=180 

Sexo Feminino % 84  73  78  

Média de idade 
(anos)  

41 (39-43)  43 (41-46)  42  

Média de tempo no 
serviço (meses)  

77 (59-97)  85 (65-105)  81  

Atuação direta com 
usuários %  

82  82  82  

 Profissão  (%)  

 Assistentes 
sociais  

28  32  30  

 Psicólogos  26  28  27  

 Pedagogos  22  21  21  

 Saúde  5  3  4  

 Outros  2  3  3  

 Sem graduação  17  13  15  

 Serviços  (%)  

 Assistência 
social   

48  49  48  

 Judicial   29  32  31  

 Educação  8  10  9  

 Sist. 
Penitenciário  

11  8  9  

 Saúde   4  1  3  

 Função At ual (%)  

 Técnico  29  39  34  

 Orientadora 
social  

20  16  18  
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 Diretor/Coord.  21  15  18  

 Psicólogo  15  18  16  

 Agente 
penitenciário  

8  8  8  

 Supervisora  5  3  4  

 Outros   2  1  2  

*Foram excluídos 10 participantes que não preencheram as informações sobre 
dados demográficos.  
 

a) Análise de correspondência   

Participantes: participaram desta etapa do estudo 93 profissionais, 

sendo um dos questionários excluído por não apresentar respostas 

inteligíveis (Tabela 1). Deste modo, foi analisado um total de 92 

questionários. 

A análise de correspondência da palavra de maior importância, segundo 

os profissionais participantes da investigação, originou duas dimensões - 

claramente diferenciadas - na distribuição das categorias de análise. Na 

Figura 1, próximo ao quadrante superior-esquerdo, estão concentradas as 

palavras avaliadas como “positivas”, nas seguintes categorias que formam 

um mesmo sentido: Equipe, multidisciplinar, contextualização, 

encaminhamento e articulação. Cabe destacar que ocuparam o mesmo 

ponto as categorias: Equipe, multidisciplinar, contextualização e 

encaminhamento. O fato de estas categorias ocuparem um mesmo espaço 

indica uma forte relação entre elas, já que as suas distribuições de massa 

nestas observações seriam iguais, independentemente do seu conteúdo 

semântico.   

Na mesma Figura 1, próximo ao quadrante inferior-direito, estão 

concentradas as palavras avaliadas como “negativas”, compondo as 

seguintes categorias: usuário e falta de estrutura. Ou seja, os aspectos 

negativos da percepção dos profissionais aparecem associados com as 

pessoas destinatárias dos serviços e com as condições estruturais 

(materiais) da rede, que foi avaliada como insuficiente, do ponto de vista dos 

profissionais, para responder ao nível de demanda existente. Cabe destacar 
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a distância que existe entre ambos os núcleos de sentido, indicando que 

pouco teriam associação com o outro.   

Por fim, longe desses dois núcleos, ficou a categoria “Políticas Públicas”, 

associada pelos profissionais ao trabalho em rede. Porém, a distância que 

apresenta em relação às outras categorias demonstra uma associação 

neutra (nem positiva, nem negativa), como se ela pouco tivesse a ver com 

esta modalidade de trabalho. 

Foi também realizada uma análise da frequência das valorações que os 

profissionais relacionaram aos termos associados à rede. De acordo com 

esta análise, rede teria mais atributos positivos, (93%) do que negativos 

(7%).   

 
Figura 1: Associação da palavra de maior importância e sua consequente 
valoração de acordo com a resposta dos participantes no questionário de 
evocação hierarquizada.    

 

Também foi realizada a análise de correspondência de acordo com a 

formação dos diferentes participantes do estudo. As formações 
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predominantes resultaram em três grupos de profissionais, a saber: 

assistentes sociais, psicólogos e pedagogos.   

 

 

 

Assistentes sociais: N=23  

A análise de correspondência mostra que a representação social sobre o 

trabalho em rede dos assistentes sociais é diversificada (Figura 2), 

apresentando vários termos no gráfico. Tomando como ponto de referência 

a valoração positiva, pode-se considerar o seguinte sentido: rede como uma 

intervenção, cuja ação é o encaminhamento entre serviços. Em outro núcleo, 

pode-se observar equipe, associada à solução e educação. Mais distante, 

encontram-se os termos cidadania responsável e políticas públicas 

(quadrante superior – esquerdo); intersetorialidade (quadrante inferior – 

esquerdo) e articulação (centro).  

Tomando como referência a valoração negativa, encontra-se o termo 

usuário.  Aparecem mais afastadas as noções de intersetorialidade, políticas 

públicas e cidadania responsável como componentes no trabalho em rede.     
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Figura 2: Associação da palavra de maior importância e sua consequente 

valoração de acordo com a resposta de assistentes sociais no questionário 

de evocação hierarquizada.    

 

Psicólogos: N=21  

Segundo a análise de correspondência do grupo de psicólogos que 

participaram do estudo, a representação social do trabalho em rede, 

segundo apresenta o gráfico, compõe-se pelos seguintes conceitos: a) 

tomando como referência a valoração positiva: equipe, multidisciplinar, 

cidadania responsável e troca de saberes; b) Tomando como referência a 

valoração negativa: sem estrutura.   

 

 

Figura 3: Associação da palavra de maior importância e sua consequente 

valoração de acordo com a resposta de psicólogos no questionário de 

evocação hierarquizada.    

 

Pedagogos: N=18  

De acordo com a análise de correspondência dos pedagogos que 

participaram do estudo, a representação social que têm sobre o trabalho em 

rede pode ser descrita nos seguintes termos: a) Tomando como referência 

a valoração positiva: um trabalho em equipe, contextualizado, com um 
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sentido de cidadania responsável e com a ação do encaminhamento; b) 

tomando como referência a valoração negativa, está o usuário. Distante 

aparece a categoria políticas públicas, como parte associada ao conceito de 

rede, com pouca associação e com uma valoração neutra (aparece distante 

das valorações tanto positivas como negativas).   

 

 

 

 

 

Figura 4: Associação da palavra de maior importância e sua consequente 

valoração de acordo com a resposta de pedagogos no questionário de 

evocação hierarquizada.    

 

b) Grupos focais (GFs)  

 

Participantes: Participaram desta etapa 87 profissionais (Tabela 1) 

selecionados mediante sorteio da lista de presença no primeiro dia de início 

do curso. Os grupos focais foram conduzidos por pesquisadores vinculados 

ao NEPSIS-UNIFESP e com experiência em pesquisa qualitativa. Destaca-
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se, ainda, que o grau de vinculação entre a equipe de pesquisa e as pessoas 

que participaram deste estudo não constituiu interdependência ou 

subordinação de nenhum tipo.   

A rede, em todos os grupos, foi predominantemente definida como um 

conjunto de serviços da rede pública, voltado ao cuidado e/ou à proteção, 

que atua de acordo as demandas da população vulnerável, muitas vezes 

referida como “carente”.   

Dentro dessa visão, são evidenciados três importantes eixos: 

1. Os serviços públicos como as unidades que compõem a rede: Dos 8 GFs, 

os serviços públicos foram mencionados em todos como unidades que 

compõem a rede. Em alguns poucos casos, são também mencionados 

recursos da comunidade, como igrejas e ONGs.  

 
“a gente entende como rede, a escola, a igreja, os órgãos 

de defesa, então: Conselho tutelar, os CREAS, os CRAS, 

as instituições da área de saúde e aí por diante” (GF2)  

 

“no trabalho de rede pressupõem-se diversos segmentos 

institucionais trabalhando de forma articulada.” (GF5)   

 

2. A população como alvo de cuidado ou proteção da rede: A população é 

pontuada como o alvo do trabalho da rede. Em algumas falas, essa 

população é definida como “carente” de recursos, fazendo-se inclusive uma 

distinção entre a saúde “pública” e “privada”, onde a primeira nunca seria 

requerida por pessoas em melhor situação socioeconômica e sempre por 

pessoas de recursos escassos.  

 
“A rede é como um todo, pra quem precisa, obviamente, a 

população mais carente que acessa a UBS, as creches... 

Normalmente, dificilmente você vai ver um rico acessar esse 

tipo de serviço, mas... está aberto pra todos nós acessar.” 

(GF1)  
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“o trabalho em rede seria essa articulação de todos os 

serviços necessários de políticas públicas para aquele 

indivíduo” (GF3)  

 

3. A articulação definida como encaminhamentos de demandas emergentes: 

Na fala dos profissionais, a rede vai se tecendo conforme as demandas dos 

usuários, ou seja, a rede teria que se configurar de acordo às necessidades 

de cada caso. Ainda, a rede estaria “montada”, “estagnada” no sentido de 

que ela já é uma entidade construída, que fica no aguardo para os 

profissionais acioná-la de acordo com a demanda, pontuando como 

mecanismo de ação o encaminhamento.   

“A rede no nosso caso seria os pontos que a gente tem e os 

locais em que a gente encaminha” (GF5)   

 
“... a questão é que fazer o encaminhamento. Existe lá um 

trabalho na rede, você faz o encaminhamento, a mãe chega lá 

desesperada pedindo auxilio, que já tentou de tudo, já 

conversou, já foi no conselho, já tentou no posto de saúde, o 

problema é como fazer esse usuário adolescente aderir o 

tratamento, porque sem isso ela não consegue nem levar ele 

ao atendimento, a rede” (GF7).   

 

DISCUSSÃO:   

 

De acordo com a análise de correspondência, a visão dos profissionais sobre 

o conceito de Rede se relacionou ao valor positivo dos conceitos de “equipe 

multidisciplinar, contextualizado, visando a articulação para uma ação que 

aparece como a principal, a saber; o encaminhamento” e ao valor negativo 

aos usuários dos serviços e a escassa estrutura”. A análise de 

correspondência realizada a partir da formação dos participantes 

(assistentes sociais, psicólogos e pedagogos) mostrou semelhanças entre 

eles, quanto à sua representação do trabalho em rede.    
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A partir da análise de conteúdo dos grupos focais, a representação de rede 

mais evidente foi a de “um conjunto de serviços da rede pública, voltado para 

o cuidado e/ou a proteção, que atua de acordo às demandas da população 

vulnerável, muitas vezes referida como ‘carente’ sendo sua ação mais 

destacada o encaminhamento”.  

Além da triangulação metodológica, também foi feita a triangulação por 

pares, cuidado que aumenta a confiabilidade dos resultados observados. Os 

achados também são fortalecidos pela participação de profissionais 

atuantes em distintos setores da rede pública, com distintas formações – 

psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, enfermeiros, entre outros- que 

se desenvolvem em equipes multidisciplinares e em diferentes funções. 

Entre as limitações do estudo, pode-se mencionar que os participantes 

foram indicados pelos gestores de seus serviços e a amostra é limitada só 

ao setor de funcionários públicos do município de São Paulo, ficando fora 

deste estudo outros atores da rede, entre eles, usuários, familiares e 

lideranças comunitárias.   

Pode-se observar nas análises das representações que os elementos que 

compõem a rede são na maioria positivos, prevalecendo uma visão de rede 

como um modo por se, assertivo de trabalho. Isto se encontra em 

concordância com o exposto por Antunes da Costa e colaboradores (2015), 

enquanto uma visão idealizada da rede, conotando uma forma de trabalho 

que, por princípio, seria assertiva. Os profissionais entendem a rede como 

um artifício de trabalho constituído principalmente de recursos estruturais e 

profissionais – serviços e equipes por natureza positiva– onde, segundo 

eles, a população destinatária mantém com a rede uma relação distante e 

negativa, evidenciando-se o estigma e preconceito voltado para as pessoas 

que consomem drogas (Van Boekel, 2013; Ronzani, 2012). Sendo a rede 

um artifício valorizado predominantemente de maneira positiva pelos 

profissionais, cabe a reflexão sobre a constante sensação de sofrimento e 

impotência que relatam estar associada com esta modalidade de 

intervenção. Enquanto a população alvo parece ficar numa relação de 

passividade, sendo meros receptores dos serviços oferecidos pela rede, a 
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atuação da rede parece ser principalmente reativa, onde suas intervenções 

se configuram na base das demandas de cada caso em questão. Embora 

esta modalidade de trabalho atendesse às singularidades próprias da vida 

dos usuários, visando sua integralidade, esta construção mental se 

demonstra distante da conceituação teórica do trabalho em rede, na qual se 

destaca a participação ativa e o empoderamento dos usuários e das 

comunidades, conforme os princípios enfatizados pela Reforma Psiquiátrica 

(Hirdes, 2009).Neste ponto, cabe a reflexão sobre a lógica de trabalho de 

discussão de caso, por uma instância de trabalho em rede tendente a uma 

política integrada de ações que aconteçam de fato tanto no tratamento, 

como na promoção de saúde comunitária (BRASIL, 2010).  

Segundo estes resultados, a rede parece significar a soma de profissionais 

e de serviços fornecidos pelo Estado. Longe de desconsiderar o papel legal 

do Estado na garantia de direitos, esta visão se constituiria limitada, 

enquanto deixa de lado diferentes atores da comunidade que, 

comprometidos com o cuidado integral de pessoas com problemas 

relacionados ao consumo e com o potencial de utilização dos vínculos das 

redes sociais, podem oferecer um adequado cuidado em seus distintos 

níveis: tratamento, prevenção e promoção da saúde (Antunes da Costa et 

al., 2015; Moura, 2009). Também se referência a esta visão o conceito de 

rede promovido por Milanese (2013), que supõe o trabalho conjunto com o 

usuário como parceiro, num esquema que estrutura um dispositivo de rede 

subjetiva comunitária que atua como suporte social para o acompanhamento 

dos casos e cujo desafio conceitual, metodológico e prático é desenvolver a 

assistência numa lógica horizontal, ou seja, os serviços do Estado 

trabalhando com a comunidade e não para a comunidade. Assim, pode-se 

destacar a natureza da intersetorialidade, - dos marcos teóricos e ético-

político do trabalho em rede, enquanto a necessidade de articulação de 

organizações tanto governamentais, como não governamentais e 

comunitárias, visando o atendimento integral das pessoas (Souza, 2015). 

Por fim, com base nos dados anteriormente discutidos, pode-se incluir a 

reflexão em relação aos processos de institucionalização da RAPS, como 
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dispositivos de portas abertas oriundos do processo da Reforma 

Psiquiátrica, que preconiza a desinstitucionalização como uma ruptura do 

paradigma clínico (causalidade linear doença/cura – problema/solução) para 

outro focado em projetos de cidadania, reabilitação e reinserção social 

(Goldberg, 1994), deslocamento da ênfase no processo de “cura” para a 

reconstrução de um sujeito histórico, em constante reconstrução na sua 

existência-sofrimento (Rotelli, 1994).  

No entanto, pelo olhar dos profissionais, a rede apareceria assim como um 

artifício “estagnado”, num lugar onde o usuário tem que se inserir, aderir e 

circular– mediante encaminhamento – por esses serviços. Seriam vestígios 

da antiga institucionalização hospitalar? Se considerarmos as 

representações sociais como as formações discursivas que têm como 

função a elaboração dos comportamentos e a comunicação dos indivíduos 

(Mora, 2002) interacionando o conhecimento científico com fatores 

ideológicos e do contexto sócio-histórico, esta ideia renova o seu sentido ao 

considerar que a apropriação de um conceito não acontece de modo linear, 

mas sim mediante um processo dialético entre o novo e o antigo, entre os 

pressupostos e achados científicos e as valorações e crenças culturais. 

Neste interstício, demonstra relevância este estudo ao mostrar que a 

possibilidade de se apropriarem do conceito de rede implica um processo de 

formação permanente, para refletir sobre aquilo que, desde o sentido 

comum, se acredita esclarecido, pois o uso cotidiano de um conceito, 

embora comporte a compreensão de suas distintas arestas, acontece de fato 

permeado pelas conotações culturais que a questão envolve consigo. Assim, 

nas implicações práticas, este estudo mostrou a necessidade de se 

aprimorar os processos formativos aos atores da rede, a partir do enfoque 

da educação permanente. Propor dispositivos de formação participativa, que 

propiciem a reflexão –construção/desconstrução – sobre os conceitos 

envolvidos no trabalho em rede, tentando subverter os esquemas cognitivos 

hierárquicos em uma lógica de construção de processos horizontais, de 

cuidados integrais e garantias de direitos, valorizando a comunidade como 

protagonista. Evidencia-se também a necessidade de uma formação 
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multidisciplinar que facilite aos profissionais lidar adequadamente com a 

complexidade do consumo de drogas na atualidade, através dos princípios 

da humanização e da atenção psicossocial.  

Quanto às perspectivas de estudos futuros, pode-se indicar o 

desenvolvimento e acompanhamento de processos formativos centrados na 

educação permanente voltados, por um lado, à conceituação de rede como 

arranjos administrativos e por outro, a um conceito ampliado de rede, onde 

a rede social seja parte do cuidado, da prevenção e da promoção de saúde. 
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3.2. Estudo 2. Obstáculos e estratégias na rede de atenção a pessoas 

que usam drogas: Entre o ideal e o possível.  

 

Maria Valeria Contreras, Alessandra Bonadio, Danilo Polvoretti Locatelli, 
Yone Moura, Ana Regina Noto  

 
RESUMO  
 

Introdução: O consumo problemático de álcool e outras drogas representa 

um dos principais desafios para a saúde pública. A abordagem em rede tem 

sido considerada a abordagem de escolha para lidar com esta problemática. 

Porém, ainda são escassos os estudos que avaliam o desenvolvimento 

desta modalidade de intervenção. Objetivo: Este estudo teve por objetivo 

identificar os obstáculos percebidos na articulação de redes e as estratégias 

de superação utilizadas, por profissionais que atuam na rede de atenção a 

pessoas com consumo problemático de drogas. Métodos: Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, realizada a partir 

de Grupos Focais (GFs), com 88 profissionais atuantes na assistência a 

usuários de drogas, na rede pública da cidade de São Paulo. Os GFs foram 

conduzidos no início de um processo formativo sobre o tema das drogas, do 

qual os profissionais participavam. Os dados gerados nos grupos foram 

submetidos a análise de conteúdo e triangulação por pares. Resultados: 

Foram identificados obstáculos de natureza estrutural (falta de vagas e 

serviços) e processual (estigma e preconceito; fragilidade de formação 

específica sobre o tema das drogas; alta rotatividade dos profissionais; 

´coleguismo´; falta de comunicação entre secretarias e trabalho burocrático). 

Como estratégias de superação, apontaram os espaços de capacitação e 

supervisão institucional; a avaliação dos serviços e a presença, nas equipes, 

de uma pessoa responsável pelas articulações da rede local. Foram 

valorizados os espaços de capacitação presencial, por favorecerem o 

conhecimento dos serviços e dos profissionais, ampliando seus recursos 

para as articulações da rede. Também indicaram a necessidade de aumento 

do número de vagas e quantidade de profissionais nos serviços. Discussão: 

Considerando-se que os obstáculos processuais emergiram com grande 
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frequência, os processos formativos baseados nos princípios da Educação 

Permanente destacam-se como valioso recurso ao enfrentamento das 

dificuldades vivenciadas pelos profissionais. Conjuntamente aos aspectos 

teóricos, é pertinente que tais cursos proponham atividades que favoreçam 

encontros entre diferentes serviços e profissionais; abordem questões 

relacionadas ao estigma e ao preconceito presentes em relação às pessoas 

que consomem drogas; ao desenvolvimento de habilidades de 

comunicação, escuta empática e trabalho em equipe; e à reflexão crítica 

sobre as expectativas que se constroem em relação à imagem da rede, que 

por vezes pode atuar como mais um obstáculo.   

 

Palavras-chave: rede – ação intersetorial – assistência integral à saúde – 

transtornos relacionados ao uso de drogas – equipes multiprofissionais 
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ABSTRACT  

 
Background: The problematic alcohol and other drugs use represents one 

of the main challenges in the public health sector. The care network approach 

has been considered a strategic approach to face this problem. However, 

there are still few studies that evaluate the development of this modality of 

intervention. Aim: To identify the perceived obstacles in the network care 

articulation and overcoming strategies used by professionals working in the 

care network systems for people with problematic substance use. Methods: 

This is a qualitative research - exploratory and descriptive - carried out 

through Focal Groups (FGs), with 88 professionals involved in the assistance 

of people who use drugs, in the public network system of São Paulo city. The 

FGs were conducted at the beginning of a training process on addiction 

issues, in which the professionals were taking part. The data were submitted 

to content analysis and peer review. Findings: It was identified structural 

obstacles (services overloaded and lack of services) and process obstacles 

(stigma and prejudice; poor specific training on addiction issues; high 

turnover of professionals; personal relationship; poor communication 

between different sectors and bureaucratic work). As strategies to 

overcoming these obstacles, the professionals pointed out the relevance of 

training courses and institutional supervision; continuing services evaluation; 

and the presence, in each teamwork, of a person responsible for conducting 

the local care network articulation. The relevance of the face-to-face learning 

has also emerged as an important aspect, compared to e-learning, since it 

favors the knowledge of different services and professionals. They also 

indicated the need of increasing the access to the services, as well as the 

number of staff members. Discussion: Given that process obstacles have 

predominated, the training courses based on the principles of Permanent 

Education stand out as a valuable resource for helping professionals to face 

the difficulties experienced. Besides the theoretical aspects, it is pertinent 

that such courses also propose activities that favor meetings between 

different services and professionals; addresses issues related to stigma and 

prejudice against people who use drugs; works the development of 
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communication skills, empathic listening and teamwork abilities; and also 

favor the critical reflection about the expectations concerning the concept of 

care networks, which can sometimes work as another obstacle. 

Key words: care network – intersectoral action – comprehensive healthcare 

– substance-related disorders – multidisciplinary teamwork 
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INTRODUÇÃO 

 

A questão do consumo de drogas é um tema de permanente debate público 

e apresenta conflitos entorno aos enfoques para a compreensão do 

fenômeno, soluções e tratamentos. Segundo a UNDOC, do total de pessoas 

que consumiram drogas no mundo no ano 2013 (246 milhões entre 15 e 64 

anos), um de cada dez se encontra em situação de consumo problemático. 

Destes, só um de cada seis tem acesso a tratamento especializado 

(UNDOC, 2015).   

As ações em redes, comparadas a ações de um sistema fragmentado, 

apresentam melhores resultados na qualidade do cuidado da população na 

área da saúde (Mendes, 2010). As vantagens se apresentam tanto no plano 

clínico como sanitário, reduzindo custos dos sistemas e aumentando a 

satisfação dos usuários.  

No Brasil, a organização da rede assistencial de saúde preconiza os 

princípios de integralidade e da intersetorialidade, pontuando a necessidade 

de trabalho articulado entre diversos setores, governamentais e 

comunitários, com o objetivo de oferecer atenção integral da saúde das 

pessoas (Souza, 2015). Nesse sentido, de acordo com a Política Nacional 

de Saúde Mental, trata-se de uma abordagem que pontua o tratamento 

integral do sujeito, não só da doença, pretendendo construir condições 

concretas de melhora na qualidade de vida, nas possibilidades de 

sociabilidade e de subjetividade (Amarante, 1995). Acompanhando esta 

lógica de trabalho, em 2007, instituiu-se a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, considerando os processos formativos, na dialética 

problematização-aprendizagem significativa, procurando a transformação 

das práticas de saúde (Lima Junior et. al., 2015). Embora debates e ações 

em Rede tenham avançado na área da Saúde, são necessários estudos 

mais aprofundados em relação às redes de atenção intersetorial 

especificamente dirigida à população com problemas relativos ao consumo 

de álcool e outras drogas (Costa et. al., 2015).  O uso e a dependência são 

fenômenos multifatoriais que exigem atenção ancorada em múltiplas áreas 
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como saúde, educação, antropologia, economia, história, dada sua 

complexidade (Stoltenberg, 2014). Observa-se a necessidade de novos 

estudos que acrescentem a compreensão das condições reais do processo, 

visando contribuir para o aprimoramento dos serviços de saúde e cuidados 

psicossociais (Costa et al., 2015; Pereira Loures et. al., 2016).  

Com o propósito de melhorar as condições dos serviços para pessoas com 

problemas decorrentes ao consumo de álcool e outras drogas, foram criadas 

pelo Governo do Brasil, os Centros Regionais de Referência (CRRs), que 

oferecem capacitação presencial para profissionais de diferentes setores. 

Estudos realizados pelo CRR, no município de São Paulo, mostraram que 

os profissionais consideram a rede como um de seus maiores desafios 

atuais (Matta et al., 2017; Contreras et al., 2016). Foi observado também que 

os profissionais percebem a rede como uma ação articulada de serviços, 

baseada em encaminhamentos intersetoriais, em resposta às demandas da 

população tida como vulnerável (Contreras et al, 2016). Embora esta não 

seja um conceito formal do trabalho em rede, foi a visão predominante na 

percepção destes profissionais. Dentro dessa representação social de rede, 

ainda que parcial, os profissionais referem vários desafios e estratégias 

ainda pouco explorados na literatura científica.  

Assim, iniciou-se este estudo com o propósito de identificar e compreender, 

na visão de profissionais atuantes na rede pública de diferentes setores, os 

principais obstáculos e estratégias de superação do trabalho em rede na 

atenção aos usuários de álcool e outras drogas, na cidade de São Paulo.  

  

MÉTODO  

 

O estudo foi baseado em pesquisa qualitativa, sendo de natureza 

exploratória e descritiva. Foi escolhido o método de Grupos Focais (GFs) 

por permitir estudar, em perspectiva coletiva, as experiências dos atores que 

atuam no trabalho em rede de atenção (direta ou indireta) aos usuários de 

drogas, mediante a análise discursiva. A estratégia de GFs foi escolhida por 

ser adequada para explorar coletivamente os conhecimentos e experiências 
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de pessoas que compartilham situações similares ou interatuam num 

mesmo ambiente (Hamui-Sutton, 2013).  Assim, a partir das entrevistas 

realizadas nos GFs, pretendeu-se conhecera perspectiva do trabalho em 

rede, seus obstáculos e possibilidades, segundo a vivência dos 

profissionais.  

Os grupos focais foram conduzidos por uma dupla de pesquisadores (um 

moderando e outro observando a entrevista) vinculados ao Núcleo de 

Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias (NEPSIS), da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), com experiência em pesquisa qualitativa. 

Destaca-se, ainda, que o grau de vinculação entre a equipe de pesquisa e 

as pessoas que participaram deste estudo não constituiu interdependência 

ou subordinação de nenhum tipo.   

 
Participantes  

 

O estudo foi realizado com profissionais atuantes na rede pública da cidade 

de São Paulo, de setores que atendem direta ou indiretamente pessoas com 

uso problemático de drogas: saúde, educação, justiça, sistema penitenciário 

e assistência social. Os profissionais participaram da pesquisa ao iniciarem, 

por indicação de seus gestores, os cursos de formação em álcool e outras 

drogas, oferecidos pelo Centro Regional de Referência (CRR), na UNIFESP. 

Os CRRs constituem uma parceria entre o Governo Federal, incluindo 

diversos setores, e as universidades públicas, focalizando a educação 

permanente de equipes multiprofissionais, quanto à temática do abuso de 

drogas. No primeiro dia de início do curso, os profissionais foram divididos 

aleatoriamente, mediante amostragem sistemática, para a conformação dos 

grupos focais. O sorteio foi feito a partir da lista de presença no primeiro dia 

de início dos cursos oferecidos. Foram compostos oito GFs, com no máximo 

12 participantes cada.   

 

Coleta de dados  

 

Os grupos focais foram desenvolvidos entre os meses de março e abril de  
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2016, no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São 

Paulo. Os mesmos foram guiados por um roteiro semi-estruturado, a partir 

das seguintes perguntas norteadoras: funcionamento da rede no cotidiano 

de trabalho; obstáculos e estratégias de superação utilizadas; compreensão 

sobre seu papel para o funcionamento da rede. As sessões duraram em 

média 60 minutos. Foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas 

na íntegra para a realização da análise de conteúdo.  

 

Analise de dados  

Foi realizada a análise de conteúdo temática dos grupos focais (Bardin, 

2009), realizando-se a leitura flutuante, para posterior processo de 

categorização de unidades de registro e de elementos conforme a repetição, 

semelhanças e diferenças nos discursos. O processo na íntegra foi realizado 

em triangulação por pares, no qual participaram três pesquisadores do 

NEPSIS, com experiência na execução desta técnica. Os grupos focais 

foram organizados mediante um código alfanumérico, contendo a sigla “GF” 

e o número correspondente a cada grupo, de 1 ao 8 (GF1, GF2, GF3, GF4, 

GF5, GF6, GF7, GF8).  

 

Aspectos éticos  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo, processo nº 0197/2016. A participação na pesquisa 

foi voluntária e o sigilo quanto à identidade pessoal e as informações 

fornecidas foram garantidos a partir do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecidos.  

 
RESULTADOS  

 

Participantes 

 

Participaram dos grupos focais num total de 88 profissionais, sendo 73% 

mulheres, com média de idade de 43 anos, atuando predominantemente nas 

áreas de serviço social (49%) e justiça (32%). Quanto à formação 
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profissional, predominaram assistentes sociais (32%) e psicólogos (28%), 

conforme descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1: Caracterização sócio-demográfica e ocupacional dos profissionais 

que participaram dos grupos focais (N=87).  

 

Características  F  %  
N 88 100  
Sexo *  

Masculino  23  27  
Feminino  63 73  

Idade  43 (± des v 
padrão)  

Mínimo   41   
Máximo  46  

Tempo no Serviço (Messes)  85 (± des v 
padrão)  

Mínimo  65  
Máximo  105  

Atuação direta  F  %  
Sim   72  82  
Não  16  18  
Profissão*   

Assistente Social  28  32   
Psicólogo  25  28  
Pedagogo  18  21  
Outros  6  19  

Serviço     
Assistência Social   43  49  
Judicial  28  32  
Educação   9  10  
Serviço Penitenciário  7  8  
Outros   1  

* variáveis não informadas: 02para o sexo e 11para profissão.  

 

Mediante a análise de conteúdo, foram identificadas as seguintes categorias 

de análise relacionadas à atuação em rede: Obstáculos à atuação em rede 

(estruturais, processuais e relacionais); estratégias de superação dos 

obstáculos na prática cotidiana; e o papel dos profissionais na rede.   
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1. Obstáculos à atuação em rede   

Os profissionais frequentemente se referiram à atuação em rede a partir dos 

obstáculos enfrentados nos cotidianos de trabalho. Esta temática 

predominou em todos os grupos focais, evidenciando o mal-estar e o 

sofrimento dos profissionais vinculado ao exercício de seu trabalho. Entre os 

obstáculos emergentes, destacaram: a falta de recursos materiais e 

humanos nos serviços; o estigma e preconceito em relação aos usuários de 

drogas; a falta de preparo das equipes sobre o tema; a alta rotatividade dos 

profissionais nos serviços; as dificuldades de comunicação, intra e 

interserviços; e a burocracia envolvida no funcionamento das instituições.  

Ainda como obstáculos ao desenvolvimento do trabalho, apontaram os 

próprios usuários dos serviços, em função da dificuldade de adesão aos 

tratamentos disponibilizados e da complexidade usualmente envolvida nesta 

assistência.   

A fragmentação da rede, em decorrência da escassez de recursos e das 

dificuldades de comunicação entre os serviços, também foi apontada como 

um importante obstáculo, conjuntamente à dinâmica “informal” de 

funcionamento da rede, onde prevaleceriam as redes pessoais (amizades 

ou conhecidos), sobre as redes institucionais (baseadas nas funções 

institucionais desempenhadas pelas pessoas).  

O breve panorama dos obstáculos apontados pelos profissionais permite 

entrever duas dimensões diferentes ao exercício de seus trabalhos, 

pautadas em obstáculos estruturais e obstáculos processuais, conforme se 

apresenta a seguir.   

 

Obstáculos Estruturais 

 

Foram classificados como obstáculos estruturais aqueles vinculados às 

condições de trabalho, a exemplo das dificuldades relacionadas ao escasso 

número de vagas nos serviços, à falta de profissionais e à distância dos 

serviços, dificultando o acesso, tanto do profissional, quanto do usuário do 

serviço. Isso pode ser exposto nos seguintes depoimentos:   
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“a maior dificuldade no meu campo de atuação, que nós enfrentamos, é a 

falta de vagas para poder tirar esse indivíduo da rua e iniciar todo esse 

processo que a gente está falando”. (GF4)   

“os CRAS, os CREAS estão trabalhando, realmente, com número reduzido 

de técnicos, num território muito grande, uma abrangência muito grande. 

Então a rede fica fragmentada em todos os sentidos. E é lógico que o 

usuário desse serviço que acaba sofrendo. E o técnico também sofre.” 

(GF3) 

Obstáculos Processuais e Relacionais  

 

Foram considerados obstáculos processuais à atuação em rede aqueles 

relacionados à percepção dos profissionais sobre processos e relações, 

como: os usuários, marcado por preconceito e estigma; a fragilidade da 

formação técnica sobre o tema das drogas; aspectos relacionados à 

dinâmica do trabalho, como alta rotatividade dos profissionais, coleguismo, 

dificuldades na comunicação e na adesão dos usuários aos serviços 

especializados. 

A influência do estigma e preconceito dos profissionais de diferentes 

serviços da rede, em relação aos usuários, é evidenciada na fala a seguir:  

 

“As entidades de acolhimento também não querem uma criança, um 

adolescente usuário de drogas, tem a questão do estigma do preconceito 

não só das entidades de acolhimento, como nas escolas também” (GF5).   

 

As dificuldades relacionadas ao contato com o usuário parecem ficar 

potencializadas diante do que emergiu como falta de compromisso de 

diversos profissionais com o trabalho realizado:  

“a gente percebe que as pessoas ficam penduradas nos cargos, o que a 

gente chama de cabide de emprego, ele não tem compromisso com a 

população que está vulnerável, que está precisando de cuidado.” (GF1).   
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Quanto à dinâmica de trabalho, mencionaram a rotatividade dos 

profissionais nos serviços, dificultando a articulação da rede pelas mudanças 

permanentes das pessoas:  

 “há uma rotatividade de profissionais enorme. Porque eles adoecem, não 

querem ficar no serviço” (GF2)  

A alta rotatividade dos profissionais parece impactar ainda mais o cotidiano 

de trabalho dos profissionais na medida em que pontuaram o “coleguismo” 

como uma prática corrente. Esta seria uma característica “informal” da rede, 

que os profissionais apontaram como mais um obstáculo para a realização 

de seu trabalho. Esta condição, mencionada como “coleguismo”, refere-se à 

ajuda que recebem de colegas com quem têm relações amigáveis, ao invés 

de ser com qualquer um que esteja simplesmente cumprindo uma função no 

seu serviço:  

“A gente ainda trabalha muito com o coleguismo, eu conheço o funcionário 

daquele serviço então aí eu consigo uma vaga, não por que realmente é um 

direito e isso não garante que a gente atenda a todos.” (GF1)  

A falta de comunicação entre as secretarias emergiu como outro obstáculo 

importante à articulação da rede:  

“falta muita conversa entre as secretarias, muitas parcerias, porque fica 

muito ainda ‘ah estamos fazendo’, mas no real, quando a gente está ali 

trabalhando diretamente com a população, isso não acontece” (GF1).   

Outra questão que mencionaram foi o trabalho burocrático que, às vezes, 

dificulta a realização dos atendimentos:  

“você até tem o profissional, mas ele fica preso no burocrático porque não 

consegue fazer o prático. Na nossa unidade, o maior problema é esse. É tanto 

relatório, é tanto pedido, é tanto não sei o quê” (GF4)  
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Em relação aos usuários, as características que identificaram como 

obstáculos relacionavam-se à falta de adesão das pessoas aos serviços 

especializados e às terapêuticas disponíveis: 

“Em se tratando de dificuldade, eu sinto muita dificuldade por parte dos 

usuários. Eles não aderem. A gente faz os encaminhamentos pro CAPS, 

CAPS-ad... Porque têm serviços que, pra poder desenvolver um trabalho, 

eles têm que passar pelo CAPS, têm que ter um tratamento no CAPS, pra 

depois eles irem pra esses serviços, que talvez tenham um resultado até 

melhor, mas não acontece isso.” (GF1)  

 
Estratégias de Superação 

 

Os profissionais também foram indagados a respeito das estratégias que 

eles empregam para superar os obstáculos cotidianos. Na maioria dos 

grupos focais, identificou-se como uma estratégia de superação os espaços 

de formação/capacitação profissional, como também a atualização de 

informações sobre a rede (serviços e suas funções). Em menor medida, 

foram mencionadas a supervisão institucional, a avaliação de qualidade dos 

serviços e a necessidade de ampliação da rede.   

 

“Então a formação é muito importante para enfrentar a dificuldade que você 

tem com a escola. Então vários professores começaram a pensar “não, 

realmente, isso também é meu papel. “Meu papel não é só ensinar”. “Então 

acho que tem também na educação alguns profissionais que você consegue 

fazer essa articulação.” (GF3)  

 

É valorizada a informação, a atualização e o conhecimento da rede e da 

função de cada um dos serviços.   

“A ideia de você primeiro fazer com que os gerentes do serviço entendam a 

importância do trabalho em rede, depois levar pros trabalhadores sociais e 

apresentar os serviços antes de querer discutir qualquer coisa, apresentar 
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o serviço que existe, de uma forma didática, interessante, que eles 

consigam entender minimamente essa rede e aí depois começar a fazer um 

trabalho em si de rede.” (GF3).   

Quanto aos espaços de formação, destacaram os cursos presenciais, 

associados à possibilidade de conhecer colegas dos distintos serviços do 

território, atuando como um facilitador na hora de articular a rede:  

“O conhecimento da rede. A partir do momento que a gente está se 

conhecendo, um dia se eu ligar lá para ele, ele vai lembrar-se de mim...” 

(GF2).   

 

Por outro lado, também mencionaram a importância da supervisão 

institucional e dos cuidados com os cuidadores, por meio de espaços de 

escuta e intercâmbio, onde os diferentes olhares possam contribuir para a 

construção de conhecimento.  

“Supervisão institucional. Acho que todo profissional precisa de um cuidado, 

de um olhar de fora que possa avaliar sem se envolver na situação. Eu acho 

que isso seria, assim, fundamental, mas pouquíssimos serviços 

disponibilizam esse recurso. Acho que, tanto o cuidado para os indivíduos, 

talvez uma psicoterapia ou um espaço de escuta, dos profissionais também, 

como a supervisão.” (GF1).  

“Propiciar estas rodas de conversa onde a gente pode escutar as 

inquietações de cada um, os limites, os nossos impasses, então do mesmo 

jeito que a gente está no judiciário e sente que falha lá, talvez quem está 

fora do judiciário também veja coisas no judiciário que a gente não está 

vendo, então acho que poder ter este contato com os profissionais das áreas 

diversas, eu acho um caminho interessante no sentido de costurar um 

pouquinho mais esta rede , até de fato ser alimentada.” (GF7)  

Como sugestões de futuras intervenções com o objetivo de superar os 

desafios da rede, destacaram-se: a necessidade de avaliação do serviço em 
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termos de qualidade, como também os aspectos motivacionais dos 

trabalhadores.  

“Eu penso também, mais do que numericamente, mas talvez, converter as 

metas numéricas em metas de valores, para que a qualidade do profissional 

que atende pudesse mudar que ele não estivesse preocupado com números 

que ele tem que render até o fim do mês, mas que pudesse, de fato, estar 

preocupado com a qualidade do atendimento e o sucesso... Acho que algo 

nesse sentido seria benéfico” (GF1). 

“A rede, eu acho, ela tem que ser alguma coisa motivacional, senão ela não 

se mantém, então sei lá, uma coisa que as pessoas sentem necessidade, 

todo mundo tem uma questão em relação à saúde, e aí se chama um grupo 

que tenta articular, ou a assistência, todo mundo tem uma questão que se 

tenta articular, então tem que ter uma motivação, para que ela se mantenha 

e que as pessoas tenham compromisso em relação a ela” (GF5).  

 

Uma das estratégias mencionada em um GF seria ter na equipe um 

facilitador, ou seja, uma pessoa que conhecesse a rede, que entendesse e 

acreditasse na modalidade de trabalho em rede, para ser o responsável por 

‘acionar’ a rede:  

“Nós temos um facilitador... é nossa chefa. Ela domina a região, ela sabe o 

que tem, então ela é uma pessoa que está bem... Neste caso, vamos ter 

uma reunião com a rede, vamos chamar os serviços, vamos discutir o que 

fazer nessa situação. O que é possível fazer para a criança não ser 

institucionalizada.” (GF5)  

Também foi mencionada com muita frequência a necessidade de ampliação 

da rede, em todos os sentidos: número de serviços, número de profissionais.  

“A rede, em primeiro, tinha que ser ampliada em todos os sentidos. Tanto 

os idosos, crianças, população de rua, você ter mais serviços. Segundo, os 

próprios profissionais deveriam também sim passar sempre por uma 
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avaliação, um retorno, referência contra referência... e o papel dele diante...” 

(GF1)  

Papel dos profissionais na rede  

Na maioria dos grupos focais, os profissionais se referiram ao seu papel na 

rede associado a fazer articulações, feitas de acordo com as demandas que 

surgem e com as singularidades de cada caso, visando oferecer um 

atendimento completo e singularizado.   

“De articular... Apesar de ser uma rede fragmentada, o nosso papel é bem 

esse... é articular...O indivíduo não é só educação, não é só saúde, não é 

só habitação. O indivíduo é um universo. Então o papel, eu vejo dessa 

forma, do assistente social, principalmente é de tentar articular esses 

parceiros da rede para tentar dar um atendimento completo ao nosso 

usuário.” (GF4)  

Por outro lado, emergiram também nos GFs, predominantemente entre 

profissionais da educação e do sistema penitenciário, o entendimento de que 

seu papel na rede corresponderia estritamente à tarefa específica que eles 

realizam em seus serviços, e não à dinâmica do funcionamento da rede:  

 

“Eu tento conscientizar melhor o usuário, tento mostrar o nível de perdas 

que ele já teve e que ele pode ter, tanto na saúde física, mental quanto na 

saúde social dele, tento mostrar para ele em que ele pode melhorar 

deixando a dependência, então é mais a questão de conscientização dele, 

de apoio” (GF8).  

DISCUSSÃO 

      De acordo com a análise de conteúdo, o trabalho em rede, da forma 

como é compreendido pelos profissionais, os confronta com frequentes 

obstáculos, sendo referido como motivo de mal-estar e sofrimento ao não 

alcançarem seus objetivos. Mencionaram o estigma e o preconceito; a falta 

de preparo em relação ao tema das drogas; a alta rotatividade dos 
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profissionais nos serviços e o coleguismo; a falta de comunicação entre 

secretarias e o trabalho burocrático (por exemplo, os relatórios); e a 

insuficiência no número de vagas e de profissionais nos serviços. Diante 

destes obstáculos, emergiram como possibilidades de superação espaços 

de capacitação, supervisão institucional, avaliação dos serviços e a 

presença nas equipes de uma pessoa responsável por organizar as 

articulações da rede local; “alguém que conheça e acredite na rede”. Foram 

valorizados os espaços de capacitação presencial, por facilitarem o 

conhecimento dos profissionais de distintos serviços, ampliando o 

conhecimento e a atualização da rede. Neste sentido, vale destacar que o 

‘coleguismo’– identificado pelos profissionais como um obstáculo – 

paradoxalmente opera também como facilitador. Outra estratégia apontada 

como necessária foi o incremento de números de vagas e de profissionais 

nos serviços. Em relação ao papel dos profissionais na rede, pontuaram, por 

um lado, fazer as articulações necessárias e, por outro, conscientizar os 

usuários a melhorar suas vidas deixando a dependência.   

Uma das forças deste estudo está na metodologia empregada. O fato 

de a coleta de dados ter sido executada por pesquisadores com ampla 

experiência em condução de grupos focais e da análise dos dados ter sido 

feita a partir de triangulação por pares, aumenta a confiabilidade dos 

resultados emergentes. Além disso, a heterogeneidade da amostra 

constituiu outro ponto forte do estudo, na medida em que possibilitou acessar 

distintos olhares profissionais, ao agregar pessoas de diferentes áreas de 

formação e atuação profissional. De acordo com os dados apresentados na 

Tabela 1, observa-se que as maiorias dos profissionais participantes deste 

estudo atuam de maneira direta com pessoas com problemas relacionados 

ao consumo de álcool e outras drogas, tendo uma experiência mínima de 

cinco anos e máxima de nove anos. Por atuarem em diversos setores da 

rede pública e desenvolvendo diferentes funções, evidencia-se a relevância 

de sua atuação junto à rede intersetorial de assistência a pessoas com 

problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas.  
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No entanto, por se tratar de um estudo qualitativo, de natureza descritiva, os 

resultados não podem ser generalizados. Outra fragilidade do estudo refere-

se ao fato de a amostra limitar-se a funcionários públicos do município de 

São Paulo, com predomínio de trabalhadores da assistência social. 

Os obstáculos referidos neste estudo estão em concordância com 

resultados observados por Antunes da Costa e colaboradores (2015), que 

identificaram dificuldades para atuação em rede relacionadas: ao número 

insuficiente de leitos em diversos equipamentos para atender às demandas, 

dificuldades na comunicação entre secretarias, insuficiência no preparo dos 

profissionais, conjuntamente ao estigma e preconceito em relação a pessoas 

com uso problemático. Poder-se-ia dizer que estes obstáculos se enxergam 

como fora do alcance da própria prática, relacionados com esferas de 

decisões que não são pertinentes com sua função (as secretarias não 

dialogam), não há vagas ou profissionais suficientes (não depende 

diretamente deles prover destes recursos), os colegas têm estigma, 

preconceito e às vezes falta de comprometimento.  A necessidade de 

preparo na área do cuidado a pessoas com uso problemático é um obstáculo 

percebido também como próprio. Diante estes obstáculos, foram 

mencionados também sentimentos de sofrimento, impotência e frustração 

no trabalho em rede. Embora este seja motivo de mal-estar, considerando-

se as vivências dos profissionais o dispositivo da rede permanece 

inquestionável como maneira assertiva de agir na área, prevalecendo a 

percepção quase de caráter imanente da rede como ferramenta assertiva de 

trabalho, percepção solidária com uma imagem idealizada da rede que foi 

mencionada em estudos anteriores (Antunes da Costa et. al. 2015; 

Contreras et. al., 2016), onde os aspectos negativos que apreciam tinham a 

ver com agentes “externos” da rede; por um lado os usuários (que não 

aderem) e, por outro lado, os recursos materiais e humanos (que são 

escassos). Cabe mencionar que esta visão idealizada está associada com 

uma ideia de rede de serviços que articulam por meio de encaminhamentos, 

onde a função dos usuários foi de receptor de cuidado e o papel da 

comunidade quase nulo.   
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Por outro lado, pode-se mencionar que os obstáculos estruturais 

apontados neste estudo foram poucos, sendo a grande maioria os de 

natureza processuais e, portanto, possível de ser modificados a partir do 

trabalho cotidiano deles. Questões referidas à comunicação, a alta 

rotatividade dos profissionais nos serviços, o coleguismo, à falta de formação 

especifica e presença de estigma e preconceito dos profissionais são 

indicadas como obstáculos no trabalho com pessoas com uso problemático 

de drogas. Diante destes obstáculos, identifica-se, na fala dos profissionais, 

estratégias de superação vinculadas a espaços de supervisão e avaliação 

institucional, bem como a formação permanente. Em relação aos cursos de 

capacitação, destacam-se os espaços de formação presencial, por 

favorecem a articulação das redes, ao possibilitar que profissionais de 

diferentes serviços convivam e se conheçam pessoalmente. Além de 

ganharem maior clareza sobre as características e funcionamento dos 

diferentes serviços da rede. Neste ponto, chamam o coleguismo, uma vez 

indicado como obstáculo, de estratégia de superação na medida em que o 

vínculo entre pessoas facilita os encaminhamentos. Esta estratégia se 

encontra em concordância com a concepção da rede como rede de 

conversações, na qual o dialogo mesmo é a técnica de trabalho passível de 

ser operada por qualquer profissional, constituindo-se cada conversa em um 

nó da rede, achando os sentidos na convergência das diversidades 

(Teixeira, 2005).   

A partir da sua representação social de rede, os profissionais 

percebem seu papel na rede relacionado à articulação das ações com o 

propósito de oferecer um atendimento completo aos usuários. Embora a 

articulação seja uma das ações vitais do trabalho em rede, essa articulação 

aparece associada à visão da rede restrita a encaminhamentos lineares, 

uma lógica de ação reativa dos usuários (Contreras et al., 2016), onde estes 

aparecem como receptores passivos do cuidado. Isto traz consigo o 

inevitável debate na interseção da ciência e da ética, num contexto onde as 

pessoas já não podem ser consideradas como objeto passivo de cuidados, 

mas sim como cidadãos portadores de direitos, e onde as práticas em saúde 
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devem atender ao maior desenvolvimento possível da autonomia das 

pessoas e do exercício de seus direitos, garantindo o bem-estar individual e 

social e a distribuição justa (ou o mais justa possível) dos bens da cultura 

administrados pelo Estado (Marcolino, 2008). Apesar das mudanças nas 

considerações teóricas e legais tenderem ao tratamento humanitário, que 

persiga a recuperação do maior grau de autonomia das pessoas e sua 

inclusão na comunidade (Hirdes, 2009), parece que esse olhar fica longe 

das possibilidades de ação dos profissionais no trabalho com pessoas com 

problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. Os sujeitos 

usuários dos serviços parecem constituir-se simplesmente como receptores 

passivos das orientações e tentativas de conscientizações que os 

profissionais exerceriam sobre eles. Isto remete ao questionamento sobre 

as possibilidades concretas, no contexto atual, para um trabalho 

efetivamente articulado em rede e quais seriam as condições necessárias 

para se poder alcançar a inclusão das pessoas em suas comunidades de 

maneira saudável. Raramente a rede é considerada como um espaço de 

reflexão e de construção coletiva, em uma lógica de planejamento 

antecipado, que possa agir além dos “casos” e que entenda a ação da 

política pública como um todo, a exemplo de políticas de ação integradas ou 

ações de promoção de saúde, desenvolvimento social e prevenção como 

parte das linhas de ação da rede (OPAS, 2010).  

Assim, e lembrando que o pensamento é o que define as ações, às 

vezes, esta mesma ideia de rede que aparece seja um obstáculo, ao 

significar um conceito que a limita, pois recorta nela sua potência de sinergia 

mediante o maior compromisso da comunidade e dos usuários nos 

processos de saúde nos territórios. Se fosse possível enxergar este conceito 

como obstáculo, problematizá-lo e reconstruí-lo no diálogo, no planejamento 

de ações proativas, tendentes a gerar condições de saúde, - além de 

responder as demandas - poderia ser um caminho de superação ao alcance 

dos profissionais no cotidiano.   

Longe de desacreditar na rede como modelo de trabalho, este estudo 

aponta a necessidade de mais estudos que acrescentem à compreensão do 
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tema das redes de atenção às pessoas com uso problemático de drogas, e 

a consequente melhora na saúde e bem-estar da população destinatária dos 

serviços do estado, como também dos funcionários dos diversos serviços da 

rede pública. Destaca-se a necessidade de continuar e fortalecer os espaços 

de educação permanente e a formação multiprofissional destinado aos 

profissionais, desde a graduação. Uma formação que vise, para além de 

conteúdos teóricos, o desenvolvimento de habilidades de trabalho em 

equipe e de relacionamento interpessoal, como escuta empática, tolerância 

e respeito às diferenças, mediação de conflitos, além da clareza de que a 

dependência é um fenômeno multidimensional e complexo, exigindo, 

portanto, abordagens múltiplas e integradas, que necessariamente 

envolvam diversos setores e atores sociais. Se a percepção da 

complexidade envolvida no tema das drogas não se faz clara, a tendência é 

que os profissionais e serviços se fechem em suas práticas, pontuais e 

isoladas, perdendo de vista o potencial de transformação pautado no 

trabalho coletivo e integrado. Neste sentido, tornam-se fundamentais o 

conhecimento e a compreensão da política da RAPS e de seus fluxos de 

assistência, pois para o desenho de respostas efetivas para o desafio de 

acessibilidade do usuário a rede de cuidados, as redes a atenção primaria 

da saúde e outras políticas setoriais são indispensáveis. Sem a articulação 

e cooperação intersetorial o acesso efetivo à prevenção e tratamento não 

estão garantidos. Nesse contexto, é importante que os cursos de formação 

proporcionem a ampliação do conceito de rede, mediante a concepção 

teórica e também na aplicação na prática. A rede pode ser ativada, por 

exemplo, por meio de visitas entre serviços, como forma de estimular a 

atuação e a construção coletiva de soluções para questões tão complexas 

como as que emergem no campo do uso problemático de drogas. Pode ser 

favorecida também a reflexão crítica sobre a realidade vivenciada 

cotidianamente e possibilitar a transformação de teorias em pratica e de 

práticas em teorias, mediante o processo de ação–reflexão- ação, condição 

primordial para a superação dos obstáculos (Matta et al, 2017; Lima Junior, 

et. al., 2015).  
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Finalizando, como sugestão para estudos futuros, destaca-se a 

necessidade da escuta de outros atores fundamentais na rede, a exemplo 

dos próprios usuários, seus familiares e lideranças comunitárias. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir desta pesquisa, foi possível realizar uma aproximação da 

representação social que profissionais da rede pública da cidade de São 

Paulo têm sobre o trabalho em rede, e os obstáculos e as estratégias de 

superação que encontram no cotidiano. Para os profissionais que 

participaram do estudo, a rede é compreendida como um conjunto de 

serviços para o cuidado e proteção de pessoas, muitas vezes percebidas 

como carentes. Esta rede se caracteriza por uma abordagem de equipe 

multidisciplinar que responde às demandas da população, tendo como 

principal ação a articulação definida pelo encaminhamento entre serviços. A 

literatura destaca o trabalho em rede como aqueles arranjos organizativos 

que têm como diretriz a horizontalidade no planejamento das ações de 

saúde e tomada de decisões; uma coordenação variável, que acompanha 

as necessidades da comunidade e que tem o território como ator privilegiado 

no planejamento e execução das ações. Porém, na representação social dos 

profissionais, o trabalho em rede raramente apareceu associado à 

organização horizontal das ações, aparecendo, antes, associado a uma 

dinâmica de trabalho na qual é privilegiada a articulação linear entre 

serviços, nos quais os usuários devem se inserir e circular. A rede apareceu 

como uma entidade estagnada, acionada diante da demanda do usuário, ou 

seja, como uma modalidade reativa aos problemas, não sendo privilegiada 

a capacidade de sinergia preventiva e de promoção da saúde, que a 

articulação com a comunidade e as instituições do território poderia propiciar. 

Neste modelo, o papel dos profissionais circunscreve-se à articulação e 

orientação dos usuários.   

Cabe destacar que, embora apresente diversos obstáculos (materiais 

e processuais) que são fonte de mal-estar, frustração e sofrimento para os 

profissionais, a rede guarda, entre eles, uma imagem altamente positiva, 

quase inquestionável em sua efetividade para atender problemas 

relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. Além dos obstáculos 

materiais (falta de serviços ou de profissionais), identificaram maior 

quantidade de obstáculos processuais, tais como dificuldades na 
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comunicação, falta de formação específica sobre o tema, estigma e 

preconceito em relação aos usuários. Entre as estratégias de superação 

vislumbradas, valorizaram os espaços de capacitação que propiciem, por um 

lado, uma formação multidisciplinar, com um olhar ampliado da rede, que 

considere em sua lógica de trabalho a participação ativa da comunidade 

como atores chaves nos processos de saúde/doença; e por outro lado, a 

visão do consumo problemático de drogas desde uma perspectiva 

multidimensional, que considere os fatores biológicos, psicológicos e 

ambientais, como também o reconhecimento dos construtos morais da 

nossa cultura, que intervêm na construção do estigma e preconceito 

observados. Além disso, privilegiaram os cursos de formação presenciais, 

por facilitarem o conhecimento e reconhecimento dos territórios, dos 

serviços existentes neles, das funções específicas que cada um tem e, 

principalmente, das pessoas que neles trabalham, favorecendo a partir daí 

a construção da rede viva do território, ou seja, as pessoas que conversam 

e constroem estratégias de cuidado compartilhadas.   

Os dois estudos realizados são convergentes com os dados 

presentes na literatura, evidenciando a relevância da abordagem em rede 

para os cuidados de problemas relacionados ao consumo de álcool e outras 

drogas e a necessidade de estudos que avaliem este tema. São necessários 

especificamente estudos que acompanhem os processos de trabalho em 

rede no âmbito da saúde mental, considerando-se sua incipiência, em 

comparação às abordagens da psiquiatria clássica ou de outros âmbitos da 

saúde; além de pesquisas que avaliem os processos formativos sobre este 

tema. Os estudos apontaram também a relevância da continuidade de 

processos formativos presenciais sobre o tema das redes de atenção, 

possibilitando o intercâmbio entre os profissionais e favorecendo a atuação 

em rede, desde o processo formativo. Também destacaram a relevância de 

uma formação multiprofissional, pautada nos princípios da Educação 

Permanente, que favoreça a compreensão do uso problemático de drogas 

desde sua complexidade biopsicossocial, contribuindo assim para reduzir o 

estigma e preconceito que muitas vezes obstaculiza o cuidado para pessoas 

usuárias de drogas.   
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Entre as implicações práticas deste estudo, pode-se mencionar a 

visualização da necessidade de continuidade de processos formativos 

enfatizando os princípios que sustentam o trabalho em rede, e os aspectos 

relacionados à complexidade e especificidade do tratamento de pessoas 

com problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas, como 

forma de diminuir o estigma e o preconceito mencionado pelos profissionais. 

Além disso, também se identificou a relevância de se focalizar, nos 

processos formativos, o desenvolvimento de habilidades de comunicação e 

trabalho em equipe, questões emergentes como obstáculos processuais ao 

trabalho em rede.    
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Anexo 1 – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 3 – Questionário de evocação hierarquizada   

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


