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Resumo 

O uso de psicoativos está presente na humanidade desde 6 mil anos a.C. Conforme 
o avanço das civilizações, em sua moral, valores e ética, e a modificação dos padrões 
econômico, político e tecnológico, aceleradas pela globalização e pelo neoliberalismo, 
mudanças ocorreram no desdobramento da vida dos sujeitos e em sua relação com o 
uso, sendo necessária a criação de Políticas Públicas para minimizar os danos 
causados por essa teia de relações. Estando o Serviço Social como profissão inserida 
na divisão sociotécnica do trabalho, o campo dos serviços públicos ainda é o que mais 
emprega a categoria dos assistentes sociais, colocando-os na linha de frente de 
atuação e cuidado com a população que faz uso de psicoativos e os desdobramentos 
desse uso em seu cotidiano. A presente pesquisa teve a intenção de analisar a 
concepção de cuidado e sua relação com o Projeto Ético Político Profissional, a partir 
do trabalho profissional no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas 
II do município de Santos. A pesquisa em questão é qualitativa, com levantamento 
bibliográfico e documental da literatura existente. Posteriormente, foi realizada uma 
entrevista não estruturada e não diretiva com a profissional do Serviço Social inserida 
no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas II do município de 
Santos, com a finalidade de captar as coerências e contradições do que fora 
encontrado na pesquisa bibliográfica, trazidas na realidade material do discurso sobre 
a ação da profissional com os sujeitos, para analisar a concepção de cuidado e sua 
relação com o Projeto Ético Político à partir do exercício profissional no Centro de 
Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas II do Município de Santos. Foi 
percebido na pesquisa que o PEP coaduna com os direcionamentos de um cuidado 
integral, não manicomial e de direcionamento não proibicionista dos sujeitos que 
fazem uso de psicoativos, sustentado pelo Código de Ética Profissional, fruto de um 
Projeto Ético Político hegemônico nos últimos 40 anos, e pelo avanço das discussões 
relativas a esse direcionamento do cuidado no âmbito coletivo da profissão em seus 
conselhos de classe, que se fazem presente em suas notas, publicações e 
documentos oficiais da categoria. 
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Abstract 
The use of psychoactive drugs has been present in humanity since 6,000 years b.C. 
as civilizations advance, in their morals, values and ethics, and the modification of 
economic, political and technological standards, accelerated by globalization and 
neoliberalism, changes have occurred in the unfolding of subjects' lives and in their 
relationship with use, requiring the creation of Public Policies to minimize the damage 
caused by this web of relationships. Since Social Work is a profession inserted in the 
socio-technical division of work, the field of public services is still the one that most 
employs the category of social workers, placing them in the front line of action and care 
for the population that uses psychoactive and the consequences of this use in their 
daily lives. This research aimed to analyze the concept of care and its relationship with 
the Professional Political Ethical Project, based on professional work at the 
Psychosocial Care Center for Alcohol and Other Drugs II in the city of Santos. The 
research in question is qualitative, with a bibliographic and documentary survey of the 
existing literature. Subsequently, an unstructured and non-directive interview was 
carried out with the Social Service professional inserted in the Psychosocial Care 
Center for Alcohol and Other Drugs II in the municipality of Santos, in order to capture 
the coherences and contradictions of what had been found in the bibliographic 
research, brought into the material reality of the discourse on the professional's action 
with the subjects, to analyze the concept of care and its relationship with the Political 
Ethical Project from the professional exercise in the Psychosocial Care Center for 
Alcohol and Other Drugs II of the Municipality of Santos . It was noticed in the research 
that the Professional Political Ethical Project is consistent with the guidelines for 
comprehensive care, not asylum and non-prohibitionist guidance for subjects who use 
psychoactive drugs, supported by the Code of Professional Ethics, the result of a 
hegemonic Political Ethical Project in the last 40 years, and by the advancement of 
discussions related to this direction of care in the collective scope of the profession in 
its class councils, which are present in its notes, publications and official documents of 
the category. 
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Sumário 

Introdução 13 

Capítulo 1. Os caminhos do cuidado na Reforma Psiquiátrica Brasileira: um 

campo em disputa 23 

1.1 Os marcos da Saúde Mental e a abertura para o campo de atenção aos 

usuários de psicoativos 24 

1.2 A trajetória do cuidado na Saúde Mental Brasileira no campo específico de 

atendimento aos usuários de psicoativos 49 

Capítulo 2. O Projeto Profissional e o Conselho da Classe: um esforço coletivo 

para a possibilidade de um outro modo de cuidar 65 

2.1. Projeto Ético Político e as publicações da categoria: com qual cuidado 

estamos dialogando 71 

Capítulo 3. O Projeto Ético-Político Profissional, psicoativos e cuidado: qual a 

sua relação nos desdobramentos do trabalho profissional? 84 

3.1 O cuidado no trabalho profissional da/do assistente social com usuários de 

psicoativos num CAPS AD em Santos 877 

Considerações Finais 116 

REFERÊNCIAS 125 

Anexo 1 134 

Anexo 2 137 

Anexo 3 138 

 

 
 
 
 
 
 
 



13 

Introdução 

A presença dos psicoativos1 na sociedade, existe aproximadamente há mais 

de 6 mil anos a. C. (DEGASPERI, 2013). Eles deram origem a religiões, percorreram 

o planeta com o comércio, provocaram guerras, mudaram a cultura, a música e a 

moda. Porém, desde o século XX essas relações se modificaram ao mesmo passo 

das crises do modelo econômico, social e político vigente, trazendo conotações 

diferentes ao uso e aos usuários dessas substâncias. 

Os psicoativos, enquanto substâncias que fazem parte da sociedade a mais 

tempo do que a existência do próprio modo de produção capitalista2 e teve sua relação 

modificada junto aos sujeitos bem como a sociedade, foi alterando suas sociabilidades 

e relações de produção. 

Atualmente, essa relação é permeada pela sociabilidade deste modo de 

produção e reprodução da vida material e imaterial dos sujeitos, traduzida em relações 

não somente econômicas, mas sociais e políticas, causando na vida dos sujeitos 

sociais danos incalculáveis, chegando a ser mortais, não porque os psicoativos sejam 

“o mal da sociedade” e o objeto em si a cause, mas porque esse modo de vida atual, 

dessa sociabilidade, transforma em mercadoria a ser consumida todas as relações 

sociais que temos, afetos e desafetos, expropriando tudo o que produzimos 

materialmente e imaterialmente, produzindo desigualdades extremas e a reificação 

dos sujeitos. 

Partindo então do exposto acima e estando inserida enquanto assistente social 

de um dispositivo de Saúde Mental, que busca “tratar” os sujeitos que fazem uso 

problemático3 de psicoativos que ocorre a seguinte inquietação: Como a/o assistente 

 
1Utiliza-se o referencial de psicoativos construído por Rodrigues (2012) e sustentado pela análise de 

Brites (2017) no que tange a esse conceito atribuir-se a um produto natural ou quimicamente 

manipulado, consumidos com a finalidade de alteração do sistema nervoso central. Será utilizado o 

caráter lícito ou ilícito dos psicoativos quando se fizer necessário em meio à discussão, evitando assim 

a atribuição automática da palavra droga e sua definição farmacêutica, bem como não será utilizada a 

ideia de “tóxico” ou “entorpecente”, trazida pela legislação policial. Lança-se mão do termo “drogas”, 

somente para fins das descrições utilizadas nos documentos legislativos e das Políticas Públicas, para 

que essas não sejam alteradas em sua essência. 
2Os psicoativos existem há 6.000 a.C. (DEGASPERI, 2013) este modelo social econômico existe a 

menos de 7 séculos d.C. (MARX, 2000). 
3Com a intenção de retirar o enfoque biomédico atrelado ao uso de psicoativos, adotaremos neste 

trabalho a nomenclatura “uso problemático de psicoativos”, ao invés de “uso abusivo” ou “dependente 
de psicoativos” (ZALAF; FONSECA, 2009).  
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social “cuida” de um sujeito que faz uso de substâncias psicoativas em um serviço de 

Saúde Mental?  

Qual é então a concepção de cuidado presente no trabalho profissional nesse 

campo e sua relação com o Projeto Ético Político da Profissão? Quais são os 

princípios que norteiam a nossa ação de cuidar, tendo em vista que a profissão possui 

um Projeto Ético Político hegemônico que tem sustentado nos últimos 40 anos um 

modo de ver os sujeitos sociais aportado numa perspectiva de emancipação humana 

e política. 

É a partir daí que se estrutura o objetivo desta pesquisa, que buscou analisar a 

concepção de cuidado e sua relação com o Projeto Ético Político a partir do exercício 

profissional no Centro de Atenção Psicossocial para usuários de Álcool e outras 

Drogas no município de Santos. 

No início de minhas inquietações sobre o tema acerca dos psicoativos e os 

dispositivos de saúde, percebo que este campo de cuidado está em disputa 

permanente. Embora eles possuam legislações que garantam similaridades com o 

defendido pelo projeto profissional, estas não parecem tão simples ao serem 

colocados na prática cotidiana dos serviços.  

O olhar médico-centrado e criminalizador dos sujeitos presente no cotidiano 

dos serviços, reiterado por práticas coletivas do modo como os serviços se organizam, 

parecem não favorecer em nada o usuário. Ao contrário, elas corroboram com 

cuidados que aprisionam, criminalizam e individualizam os resultantes do uso de 

psicoativos na sociedade em que vivemos.  

Em 2018, quando o site do Observatório Brasileiro de Informações Sobre 

Drogas (OBID) estava disponível4, encontramos uma análise do “perfil dos usuários 

em território nacional” identificando que em média os usuários – de modo geral – 

possuem 30 anos, cerca de 78% são homens e 80% não são brancos. Nas capitais, 

esses sujeitos usam o crack e/ou similares, de modo contínuo e problemático, há 

cerca de 7 anos, enquanto nas cidades do interior foi relatado o uso há quase 5 anos 

em média. Outros dados disponíveis no site são que os usuários têm pouco acesso 

aos serviços de atenção e tratamento ao uso prejudicial de psicoativos, sendo cerca 

 
4 G1. Governo tira do ar site com levantamentos nacionais sobre uso de drogas no Brasil. 

Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/06/04/governo-tira-do-ar-site-com-

levantamentos-nacionais-sobre-o-uso-de-drogas-no-brasil.ghtml. Acesso em: 12 jul. 2021. 
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de 6% de acesso aos serviços de Saúde Mental especializados e 4% acessando as 

Comunidades Terapêuticas.  

Segundo Silveira & Silveira (2016), esses psicoativos causam alterações e 

variam de acordo com as características da pessoa que as usa, de qual psicoativo é 

utilizada e em que quantidade; do efeito que se espera deste e das circunstâncias em 

que é consumido. Podemos dizer então que a historicidade dos sujeitos, bem como 

os processos de reprodução da vida material, também serão um componente 

importante a ser analisado ao falarmos sobre os “efeitos” na vida dos sujeitos. Os 

efeitos produzidos pelo uso de psicoativos dependem de diversos fatores: tipo e 

quantidade da substância utilizada; via de utilização da substância, características 

biopsicológicas do usuário e condições ambientais de onde o uso ocorre. 

Podemos considerar, então, que as inúmeras formas de uso dos psicoativos 

feito pelos sujeitos sociais se interrelacionam na esfera da reprodução da vida social, 

demandando para as Políticas Públicas respostas e serviços, campo este em que a/o 

Assistente Social exerce seu trabalho profissional. 

Por que seria, então, importante para a profissão discutir em que perspectiva 

de cuidado ela tem atuado junto à população que, em meio ao seu uso social, tem 

percalços importantes que impactam suas vidas diretamente?  

Denominamos “percalços" os resultantes da expressão da questão social5, 

acrescido por esse uso social de psicoativos (que é muitas vezes intenso). Este sujeito 

se encontra inserido numa sociabilidade capitalista da mercantilização da vida que 

produz desemprego, violências, situação de rua, quebra de vínculos familiares, no 

entanto, para este sujeito, os percalços ocorrem em maior intensidade já que este é 

visto como um indesejável social e não como um sujeito social que necessita de 

cuidados. 

A partir de 2001, com a lei 10.216, ocorre a destinação de espaços específicos 

de cuidado em Saúde Mental e para pessoas com uso problemático de psicoativos 

foram criados em 2002 os denominados Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e 

outras Drogas (CAPS AD), mas ainda de nível II de atenção, o que será explicado 

 
5 Utilizamos a definição de Iamamoto (2001, p.10) sobre questão social como o conjunto das 

expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis 

sem a intermediação do Estado. A Questão tem sua gênese no caráter coletivo da produção, 

contraposto à apropriação privada da própria atividade humana – o trabalho –, das condições 

necessárias à sua realização, assim como de seus frutos. 
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mais adiante, tendo esse, na composição de suas equipes, assistentes sociais, para 

a realização da integralidade do cuidado. 

A atenção integral é traduzida por meio da totalidade do cuidado com vistas a 

produção de vida, produção do humano, construção da teia de relações e encontros 

que conforma a vida, algo que se constrói, societariamente, e não somente 

individualmente, de forma não julgadora de fortalecimento de autonomia para essa 

população. (FEUERWERKER, 2017). 

Destarte, neste estudo, destacar-se-á atuação profissional de assistentes 

sociais no CAPS AD (com enfoque no cuidado), equipamento esse que faz parte da 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que visa o cuidado e assistência aos adultos 

que fazem uso de psicoativos e seus familiares.  

No Sistema Único de Saúde (SUS), os equipamentos da Rede como os CAPS 

contam com equipe multiprofissional, sendo um desafio para o Serviço Social, pois na 

área da Saúde Mental brasileira observa-se uma hegemonia dos saberes psi, onde 

maciçamente as demais categorias profissionais são direcionadas para esta clínica 

específica, na qual se difere a profissão (ROBAINA, 2010), vide psicologia, 

enfermagem, psiquiatria e terapia ocupacional, que são alguns dos núcleos 

profissionais que fazem parte destas equipes.  

Sendo escassa a produção do conhecimento específico para essa área de 

atuação (DEGASPERI, 2013), mas em uma crescente nos últimos anos, e a 

necessidade de respostas sociais das políticas sociais para essa população, coloca-

se em evidência o papel do Serviço Social na Saúde Mental e seu compromisso ético-

político. 

Acredito que há pertinência do estudo do trabalho do profissional do Serviço 

Social nos campos de Saúde Mental no que tange o uso de psicoativo pelos sujeitos, 

problematizando a questão do cuidado, como contribuição profissional na área, 

embasados pelo Projeto Ético Político Profissional (PEP), a fim de demonstrar as 

atribuições para um cuidado integral, antimanicomial e antiproibicionista contribuindo 

para os enfrentamentos da questão social e suas expressões na atualidade. 

Enquanto assistentes sociais, temos como objeto de intervenção as múltiplas 

expressões da questão social (IAMAMOTO, 2007), utilizando as políticas sociais como 

estratégia para o enfrentamento possível para estas expressões, acrescentando que 

é no cuidado aos usuários de psicoativos que estão inseridos nas políticas públicas 

que esse enfrentamento ocorre bem como as disputas de projetos societários, logo, 
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de cuidado, interagem com o processo de objetividade de vida e subjetividade dos 

sujeitos. 

Temos como objetivo geral desta pesquisa analisar a concepção de cuidado e 

sua relação com o PEP a partir do exercício profissional nos CAPS AD. 

Para que pudéssemos então realizar essa análise, partiremos como ponto 

inicial que o sujeito da pesquisa está inserido como Assistente Social, que atua no 

Centro de Atenção Psicossocial para usuários de psicoativos, adultos e em 

conformidade com a Portaria do município em que é inserido.  

A escolha por este equipamento de Saúde se deu pela complexidade das ações 

atribuídas ao mesmo, pois os CAPS AD está como um serviço da RAPS que dentro 

do âmbito do SUS são ligados à Política de Saúde Mental atuando na complexidade 

do cuidado, direto aos usuários de psicoativos, como reitera o artigo 7º da legislação 

da RAPS, que o coloca como “ponto de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na 

atenção psicossocial especializada é o Centro de Atenção Psicossocial”. (BRASIL, 

2011b). 

A inserção do profissional ocorre pela garantia legal que nos serviços tipo CAPS 

AD III as equipes multiprofissionais tenham como possíveis componentes os 

seguintes profissionais de nível superior: psicólogo, assistente social, enfermeiro, 

terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional de nível superior que consiga 

promover o cuidado do usuário por via do que a Portaria denomina de “projeto 

terapêutico singular”. Nota-se que é um indicativo a presença da/do assistente social 

nos CAPS AD III e não uma obrigatoriedade, portanto buscamos o serviço que 

dispusesse desse profissional como parte de sua equipe. 

 Entende-se que o recorte metodológico do estudo da atuação da/do Assistente 

Social no cuidado às pessoas que fazem uso de psicoativos só poderá ser 

compreendido na sua essência por meio de uma pesquisa qualitativa, que, neste 

estudo, é entendida como um método capaz de incorporar significados e intenções 

que consideram o contexto no qual está inserido. (MINAYO, 1994). 

O sujeito da pesquisa será a profissional do Serviço Social que está inserido 

num CAPS AD da RAPS. Elencamos o único serviço deste tipo, em um Município 

específico da região da Baixada Santista, do Estado de São Paulo. O município 

escolhido foi a cidade de Santos, tendo em vista a sua importância na história da 

reforma psiquiátrica e luta antimanicomial no Sudeste e no Brasil.   
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A cidade de Santos fora a primeira – nos marcos do movimento da Luta 

Antimanicomial na década de 80 – a ter o Núcleo de Apoio Psicossocial (NAPS) do 

Brasil6 e em 1989, também a primeira cidade a fechar um Hospital Psiquiátrico no 

país: a Casa de Saúde Anchieta, conhecida como “Casa dos Horrores”. Nessa casa, 

ocorreram as mais diversas atrocidades aos sujeitos com transtornos psíquicos e com 

comorbidades em relação ao uso de psicoativos, o que reforça a importância da 

cidade para a Reforma Psiquiátrica Brasileira e reforço em meio a Luta 

Antimanicomial. 

O serviço dentro desse município foi: CAPS AD II o único serviço do tipo CAPS 

AD adulto da cidade de Santos, que contém um profissional do Serviço Social. 

Com vistas a uma pesquisa qualitativa, foi realizado num primeiro momento, 

levantamento bibliográfico e documental da literatura existente. Posteriormente, leitura 

de referenciais bibliográficos, legislações e documentos referentes a inserção da/do 

assistente social no SUS, e em CAPS AD, os parâmetros de atuação da/do Assistente 

Social, as produções atuais sobre a prática do cuidado em Saúde Mental realizada 

por assistentes sociais. Além disso, os registros e documentos do Ministério da Saúde 

sobre o processo do desenvolvimento da RAPS no país, mais especificamente dos 

serviços de saúde direcionados ao cuidado com as pessoas que fazem uso de 

psicoativos.  

 Em um segundo momento, foi realizada pesquisa documental junto aos 

materiais no site do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), com as palavras-

chave: “psicoativos” e “drogas”. Foram encontradas publicações no site de modo mais 

explícito desde o ano de 2010. 

No total, foram encontrados: três entrevistas; dez notas (entre notas de repúdio 

e notas explicativas); treze CFESS Manifesta; dois Seminários; três Encontros 

Nacionais; duas cartas assinadas pela instituição, relacionadas a ações referentes ao 

tema desta pesquisa; sete matérias publicadas no site sobre o assunto; um periódico 

próprio que continha artigos sobre o tema; duas assinaturas de abaixo assinado e dois 

Relatórios relacionados ao tema; 

 Destacamos, também, outras publicações e ações importantes do CFESS em 

relação ao tema: Carta de Recife, do ano de 2013; Os Congressos Brasileiros de 

 
6 Documento do Ministério da Saúde: Reforma Psiquiátrica e política de Saúde Mental no Brasil 

Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas Brasília, 
07 a 10 de novembro de 2005; 
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Assistentes Sociais (CBAS) dos anos de 2013 e 2016, que trouxeram mesas com 

discussões importantíssimas sobre o tema; A participação do CFESS na Frente 

Nacional Sobre Drogas e Direitos Humanos em 2012; O livreto Bandeiras de Luta e a 

colaboração na Cartilha de Direitos à Saúde Mental do Ministério Público. 

 Por fim, foi realizada entrevista não estruturada, não diretiva com a profissional 

do serviço justificado acima, com a finalidade de captar as coerências e contradições 

do que fora encontrado na pesquisa bibliográfica e documental, trazida na realidade 

material do discurso da ação dos profissionais para com os sujeitos.  

 A entrevista se deu com a utilização de tópicos temáticos que foram 

apresentados à profissional para que a mesma discorresse livremente sobre eles.  

Conforme salienta Richardson (2012) sobre esse tipo de metodologia, no qual 

A entrevista não estruturada, também chamada entrevista em profundidade, 
em vez de responder à pergunta por meio de diversas alternativas pré-
formuladas, visa obter do entrevistado o que ele considera os aspectos mais 
relevantes de determinado problema: as suas descrições de uma situação 
em estudo. Por meio de uma conversação guiada, pretende-se obter 
informações detalhadas que possam ser utilizadas em uma análise 
qualitativa. A entrevista não estruturada procura saber que, como e por que 
algo ocorre, era lugar de determinar a frequência de certas ocorrências, nas 
quais o pesquisador acredita. (Richardson, 2012. p.208) 

 As temáticas para a entrevista foram apresentadas à profissional, em molde de 

tópicos previamente desenvolvidas pela pesquisadora com o objetivo de compilar 

elementos específicos e importantes para a análise das ações frente ao descrito nas 

documentações consultadas, com data e horário previamente combinados, garantindo 

um momento de reflexão. 

 Os tópicos apresentados foram: Cotidiano de trabalho no CAPS AD; 

Perspectiva de cuidado em Saúde Mental; Saúde Mental e Projeto Ético-Político; 

Exercício Profissional e Saúde Mental; Exercício Profissional em CAPS AD; 

Substâncias Psicoativas; A Política de Saúde Mental em Santos no início da Reforma 

Psiquiátrica; A Política de Saúde Mental em Santos na atualidade e O trabalho 

profissional em equipe multiprofissional.  

         Os dados coletados por meio da entrevista não estruturada não diretiva, foram 

analisados por meio da metodologia de análise de conteúdo. (BARDIN, 1977) 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado 
por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação 
muito vasto: as comunicações. (BARDIN, 1977.p. 31) 
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        E conforme o consubstanciado por Bardin (1977) que coloca sobre a intenção da 

análise de conteúdo ser a partir da inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a 

indicadores (quantitativos ou não), tendo em vista o acumulo teórico já realizado sobre 

o tema a ser analisado.   

Em decorrência da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 (Corona Vírus – 

Covid-19) que perdura desde meados de março de 2020 até o presente momento no 

país, até a data da entrevista, não pudemos realizá-la de modo presencial, devido às 

medidas de distanciamento social. Esta foi realizada via Google Meet, plataforma na 

qual a entrevistada sentiu-se mais segura, sendo possível a gravação do conteúdo.   

Este projeto foi encaminhado e aprovado pela Comissão de Avaliação e 

Acompanhamento de pesquisas e Projetos de Extensão (CAAPP) da Coordenadoria 

de Formação e Gerenciamento de Recursos Humanos – Saúde (COFORM) da 

Secretaria Municipal de Saúde de Santos, bem como registrada na Plataforma Brasil 

e ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, aprovado 

sob número do CAEE 40712920.5.0000.5505. 

Ao concordar em participar, a profissional assinou o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Nesta pesquisa, o TCLE foi aplicado de modo digitalizado a priori 

e, posteriormente, na fase de abertura da cidade de Santos, a profissional o assinou 

por meio físico. 

Conforme constatado para a realização da pesquisa, o município de Santos só 

conta com uma profissional do Serviço Social no serviço supracitado. Para tanto, na 

análise da entrevista, a pessoa será referida como profissional do Serviço Social ou a 

assistente social. Decidimos desse modo, pois acreditamos não haver necessidade 

de um nome fictício para o sujeito da pesquisa, tendo em vista que essa medida é 

somente para manter o anonimato da profissional para a pesquisa. 

A partir da pesquisa bibliográfica documental e da entrevista, como resultado, 

a dissertação se apresenta em 3 capítulos e as considerações finais. 

No primeiro capítulo, buscamos compreender o histórico da Saúde Mental no 

Brasil e como ocorreu a construção dos cuidados dos usuários de psicoativos, 

descrevendo quais foram os caminhos que a Saúde Mental percorreu no Brasil até 

desembocar nos CAPS AD e nas políticas de cuidado adjacentes que o sustentam, 

como por exemplo, a Política de Redução de Danos. Acreditamos que este caminho 

que tomamos fora o mais adequado para que pudéssemos demonstrar e localizar o 
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“chão” da pesquisa, no qual a/o assistente social está. Este capítulo também contou 

com um subitem relacionado especificamente ao cuidado enquanto categoria, e como 

esse se expressa nos diferentes momentos históricos da trajetória da Saúde Mental 

no Brasil, trazendo, por quais direcionamentos esses cuidados ocorrem, podendo ser 

antimanicomiais, manicomiais, com um viés antiproibicionista ou proibicionista. 

No segundo capítulo, buscamos identificar no PEP quais são as perspectivas 

de cuidados dos usuários de psicoativos, trazendo, a partir do projeto hegemônico do 

Serviço Social dos últimos 40 anos, elementos que demonstram como esse defende 

e se posiciona enquanto atenção aos usuários de psicoativos. Para isso, contamos 

com os posicionamentos da categoria a partir de suas entidades representativas e 

qual a perspectiva de cuidado demonstram, afinado ou não com um cuidado integral, 

antimanicomial e antiproibicionista das Políticas Públicas.  

No terceiro e último capítulo desta dissertação, buscamos analisar no trabalho 

profissional a relação com essas concepções de cuidados. Buscamos compreender o 

trabalho profissional e como ele dialoga com o nosso projeto profissional e se a 

atuação diante da política pública e da orientação da categoria tem coerência e está 

identificada com essa concepção de cuidado integral, antimanicomial e 

antiproibicionista.  

Nas considerações finais fazemos nossas reflexões acerca do que foi 

encontrado ao longo da pesquisa. De modo a explicitar que as concepções de cuidado 

que estão em disputa no campo resvalam no trabalho profissional mas que com um 

projeto de profissão hegemônico que  sustenta um cuidado com um direcionamento 

em conformidade com o proposto pela Reforma Psiquiátrica, a profissional pode 

utilizar-se de sua autonomia relativa apoiada pelos posicionamentos coletivos da 

profissão, que são sustentados a partir da constante afirmação da hegemonia desse 

projeto, de uma possibilidade de cuidado que vislumbra a emancipação dos sujeitos 

sociais, mesmo em meio às dificuldades expostas societariamente. 

Nesta pesquisa não foi possível, embora muito necessário, perpassar pelo 

debate da interseccionalidade7, devido a condições objetivas e materiais da 

pesquisadora e de como se optou por desenvolver a pesquisa, para que isso fosse 

feito com a dedicação e respeito que o debate merece, sabemos então que será 

elemento faltante para a análise do trabalho.  

 
7 Acúmulo teórico realizado por Akotirene (2019), Passos (2020), entre outros. 
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Por fim, esperamos que este estudo contribua para a afirmação da 

possibilidade de um cuidado integral aos usuários a partir de um direcionamento não 

manicomial e não proibicionista ofertado pelo assistente social, pois mesmo em meio 

a uma disputa que desponta para uma hegemonia de um cuidado contrário à 

liberdade, a profissão tem feito inúmeras discussões sustentadas pelo seu Projeto 

ético Político de um cuidado que não puna e nem criminalize esse sujeito. Desejo 

também que este estudo traga fôlego aos colegas que estão na linha de frente, assim 

como eu, para manter o direcionamento num cuidado em liberdade e em consonância 

aos direitos humanos. Não estamos sozinhos nessa luta, nem nós e muito menos os 

usuários. 

Boa leitura! 
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Capítulo 1. Os caminhos do cuidado na Reforma Psiquiátrica Brasileira: um 

campo em disputa 

“O moço de terno diz: é guerra às drogas, 
O povo da periferia grita: é guerra aos pobres! 

E nesses 7 anos muita coisa piorou, 
Tem fuzil sempre apontado pro coco de morador, 

Não existe diálogo, a culpa é sempre do favelado, 
É revistado, enquadrado, taxado de otário. 

Agora te pergunto: para que todo esse Estado se o consumo não diminuiu, pelo contrário só 
expandiu 

Há tempos eles dizem: vamos proibir, só que da proibição nasce o tráfico, os chefão não tão 
aqui 

E olha lá, outro avião foi encontrado, só que dessa vez com mais de 600 quilos de cocaína de 
um Ministro, que eu nunca ouvi falar na vida. 

Tá preso? 
Não. Prenderam Rafael Braga, foi mais fácil, né, capitão?” 

Mc Martina, 
Manos e Minas - Slam, 2017 

 
 
 

Este primeiro capítulo busca brevemente sintetizar os marcos históricos mais 

importantes da Saúde Mental na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, para que 

seja possível compreender de que forma os mesmos reverberaram no Brasil, em 

especial na região Sudeste do país e mais especificamente no Estado de São Paulo 

– compreendendo que a capital paulista foi um dos polos do processo da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. Entendemos que, de acordo com cada tempo histórico, 

desenvolveram-se processos de fortalecimento de modelos de atendimento aos 

usuários de psicoativos que traduziram as diferentes formas do cuidado a essa 

população. 

Entendemos que a ação do cuidado em saúde, especificamente no campo da 

Saúde Mental, está em disputa – disputa agudizada pelos processos de desmonte de 

políticas de Saúde Mental, álcool e outras drogas, em uma conjuntura de regressão 

de direitos e desestabilização da democracia. Desse modo, neste capítulo 

explanamos sobre a existência do que se identifica, ao longo do percurso de estudo 

teórico, como “tipos de cuidado em Saúde Mental”, em especial dos usuários de 

psicoativos, podendo ser: manicomial, o cuidado ofertado nas instituições totais e 

proibicionista: derivado da proibição relacionada aos psicoativos ou antimanicomial, 

um cuidado em liberdade (mesmo na sociedade capitalista e antiproibicionista, que 

contrapõe-se ao proibicionismo e compreende o psicoativo como parte da 

historicidade dos sujeitos, implicado no processo social. 

Desse modo, rememora-se que, em todas essas esferas citadas, tidas como 
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cuidados, existem os âmbitos de um cuidado individual e coletivo dos sujeitos e da 

sociedade. Logo, as correlações de forças presentes na dinâmica de classes também 

atingem e concorrem a todo o momento, não sendo possível que os quatro eixos de 

análise citados sejam estanques desde o momento em que surgem, pois continuam, 

a cada medida, refazendo-se ao longo dos anos e décadas. 

 

1.1 Os marcos da Saúde Mental e a abertura para o campo de atenção aos 

usuários de psicoativos 

Para que se compreenda a dimensão dos profissionais, equipamentos, 

legislações e políticas de cuidado e tratamento em Saúde Mental dos usuários de 

psicoativos que se verificam na atualidade, é importante elucidar quais as influências 

que o Brasil incorporou ao trilhar o seu próprio caminho na Saúde Mental, no tocante 

ao cuidado em saúde dos sujeitos tidos como loucos – isto é, aqueles que eram 

relegados à exclusão social por não corresponderem às lógicas de produção e 

sociabilidade vigentes (Foucault, 2019) –, bem como, a posteriori, como este se deu 

em relação àqueles que fazem uso problemático de psicoativos, circundados pelos 

desdobramentos histórico-sociais da sociedade atual, capitalista, assim como das que 

a antecederam. 

Para tanto, é necessário discorrer sobre as aproximações brasileiras com a 

loucura, não para explorar uma discussão já realizada excessivamente, mas para 

entender os pontos teóricos a partir dos quais os conceitos de cuidado vão surgindo, 

desembocando nos sujeitos que fazem uso de psicoativos. Neste sentido, é 

fundamental abordar o processo histórico que primeiramente estigmatizou e excluiu a 

loucura e que, na atualidade, vem ganhando contornos indeléveis na figura do sujeito 

usuário de substâncias psicoativas, sustentada pela “Guerra às Drogas”. 

É justamente’ por meio dessa elaboração que buscamos compreender, ainda 

que brevemente, os primeiros contatos com a loucura e a forma de geri-la (derivada 

de um “cuidado” asilar), para localizar as influências e, finalmente, analisar como a 

premissa fundamental do processo histórico é a base de toda a discussão sobre o 

cuidado destinado ao sujeito usuário de psicoativos. Cuidado esse que perpassa o 

modo como o sistema político-econômico capitalista produz seus desdobramentos no 

cotidiano, tanto material quanto subjetivamente, em direção aos sujeitos. 
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Segundo Foucault8 (2019), a relação histórica das sociedades com a loucura é 

longa e vem de muito antes do século XX. O autor traça um percurso sobre o que 

apreende das formas de concepção e tratamento da loucura nas sociedades 

ocidentais: no período do Renascimento, a loucura tinha relação com o sagrado; já no 

período Clássico9, era entendida como desrazão; e na Modernidade, passou à 

condição de doença mental. 

De acordo com Barbosa, Martinhago, Hoepfner et. al. (2016), o processo asilar 

de institucionalização dos sujeitos tidos como loucos teve seu nascimento na Idade 

Média, em um movimento que Foucault (2019) caracteriza como a "Nau dos Loucos", 

fundamentando essa seletiva exclusão. O termo "Nau dos Loucos" surgiu do fato de 

que os loucos eram colocados em grandes barcos em alto mar, sendo a água 

considerada o movimento de limpeza e afastamento da loucura, tida como um mal 

moral e social. 

Para Foucault (2019), o isolamento e o afastamento do louco mar adentro foi 

substituído pela criação de locais que viriam a funcionar necessariamente para a 

contenção dessa figura: “a internação é uma criação institucional própria ao século 

XVII. [...] Como medida econômica e precaução social, ela tem valor de invenção.” (p. 

78). 

Foi apenas no final da Era Moderna, treze séculos depois (séculos IV ao XVII), 

em 1656, que o rei da França inaugurou o primeiro Hospital Geral, mudando de vez 

as características da instituição hospitalar, pois, desde a Idade Média e com o advento 

das Santas Casas, no século XV, essas instituições não eram voltadas para a “cura” 

e tratamento, e também não estavam sob controle médico. 

As intervenções de cuidado que se têm conhecimento hoje não aconteciam 

naquela época, pois os hospitais eram destinados apenas a acolher os desabrigados, 

pobres e doentes, como uma instituição de caridade que prestava assistência material 

e religiosa e que, por consequência, contribuía para evitar a disseminação de 

doenças. “Protegendo” a população, “o hospital era o lugar para se receber os últimos 

cuidados e o último sacramento, um morredouro” (BARBOSA et al, 2016, p. 179). 

 
8 Nesta pesquisa nos utilizaremos do acúmulo teórico já realizado por Michel Foucault (1926-1984) 

para nos embasar no que tange a história da loucura, contudo nos utilizaremos como direcionamento 
para a análise do materialismo histórico dialético, desenvolvido por Karl Marx (1818-1883) e Friedrich 
Engels (1820-1895), no que concerne a importância de se considerar os desdobramentos histórico-
sociais na vida dos sujeitos. 
9 O período ‘Clássico’ em que faz referência Foucault em seu História da Loucura na Idade Clássica 

(2019) é entendido como o período da Idade Média, seguindo a lógica da historicidade francesa. 
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No Hospital Geral eram circundados todos aqueles que eram considerados 

riscos sociais, ou seja, pessoas que arriscavam a ordem social da época. Portanto, é 

nessa mudança do final da Baixa Idade Média e do fim do feudalismo que se consolida 

e aperfeiçoa a forma de gerir a loucura, implicada em seu aparato social na instituição 

do Hospital Geral. Essa transformação está associada às primeiras formas do 

capitalismo no começo da Idade Moderna. Oriunda dessa mudança econômico-social, 

a maneira de se relacionar com a loucura produziu consequentemente novos modos 

de desigualdade e “indesejáveis” foram surgindo, devido ao pauperismo crescente na 

época (MENEZES, 2014, p. 292). 

Desse modo, é na Idade Moderna que essa forma de “escolher” quem deveria 

estar no Hospital Geral ou não foi nomeada por Foucault (2019) como “O Grande 

Enclausuramento” (ou "A Grande Internação"). Não bastava a repressão e o controle 

da mobilidade e/ou a detenção pontual. Apesar de continuarem a ser defendidas e 

praticadas, essas ações foram complementadas pela exclusão dos indivíduos 

entendidos como uma ameaça àquele modo de sociabilidade vigente e em expansão 

(MENEZES, 2014, p. 292). 

O aumento contínuo, por razões socioeconómicas, da problemática da 
pobreza/vagabundagem, evidenciando a existência crescente de um 
problema intrinsecamente insolúvel, implicou a adoção de novas estratégias, 
designadamente o reforço do trabalho forçado e a institucionalização. Se a 
localização ou retorno à origem e as punições não resolviam, não 
conseguiam domesticar o flagelo da pobreza/vagabundagem, aos poderes 
públicos restava uma última solução – o enclausuramento dos indivíduos e, 
com isto, dos riscos sociais em que os mesmos se traduziam para o bom 
funcionamento da sociedade. (MENEZES, 2014, p. 293) 

Até a Idade Moderna, a internação tinha sido expressa timidamente e aplicada 

de modo não tão frequente. Mas, a partir do desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, em franco crescimento, assim como do nascimento dos Hospitais Gerais 

e das prisões para gerir esses sujeitos tidos como indesejáveis – como nos exemplifica 

Foucault (2014; 2019) –, é a partir desse movimento oriundo do modo de produção 

vigente que o binômio exclusão/enclausuramento passa a ser concretizado de um 

modo regular, não utilizando necessariamente o sistema judicial, mas sim o dispositivo 

hospitalar como símbolo máximo do combate aos riscos sociais. 

Esse “novo” serviço tinha uma finalidade específica: enclausurar os 

indesejáveis em um sistema em plena expansão, sustentado também por uma 
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questão de natureza moral, resultante de um pensamento conservador10 inerente à 

época. Assim sendo, qualquer um que ameaçasse o avançar desse sistema seria e 

será dele excluído (MENEZES, 2014, p. 234). É nesse momento histórico em que o 

capitalismo na Europa se desenvolvia em sua fase inicial, dando indícios do que a 

desigualdade poderia causar aos sujeitos, que o Hospital Geral se coloca como uma 

instituição moral encarregada de castigar, de corrigir certa “falha” moral que não 

“merece” nem o tribunal dos homens, não podendo ser corrigida apenas pela 

severidade da penitência (MENEZES, 2014, p. 295). 

Estas instituições eram reguladas por um regime extremamente severo onde 
o objetivo primo era a correção pelo trabalho e por via da instrução religiosa; 
as mesmas possuíam distintas seções que, de per si, conectavam objetivos 
diferenciados: uma para os mendigos, outra para os menores 
institucionalizados pelas famílias para serem corrigidos, outra para as 
mulheres mendigas, alcoólicas ou prostitutas. Isto é, simultaneamente asilo 
para os pobres, manufatura de trabalho e instituição penal. (MENEZES, 2014, 
p. 295) 

Os “indesejáveis” tinham e têm nome: eram as pessoas em situação de rua; 

crianças e adolescentes que já estavam em outras instituições penais, mas que nem 

a penalidade jurídica “deu cabo de consertar”; mulheres em situação de rua que 

faziam uso de psicoativos e eram profissionais do sexo. De alguma forma, traduzir as 

terminologias de outrora para os tempos atuais nos dá um parâmetro de que os 

sujeitos colocados no Hospital Geral por serem considerados “indesejáveis” ao 

sistema vigente, no início da expansão do capitalismo, seguem sendo similares na 

atualidade. Inclusive, realizamos aqui a crítica de que se aumentou consideravelmente 

o número de sujeitos em diversos modos de enclausuramento11. 

No final do século XVIII, com a Revolução Francesa e o novo espírito da época, 

inspirado pelos ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, uma quantidade 

 
10 Cardoso (2013, p.107) situa o pensamento conservador de modo a compreendê-lo em sua 

radicalização, não simplificando seu conceito pelo significado da palavra conservar, a autora traz que 
o conservadorismo irrompe em um determinado momento histórico em respostas às transformações 
resultantes da Revolução Francesa, representado principalmente pelo inglês Edmund Burke, que traz 
em seus escritos uma ‘brutal crítica à democracia e uma apologia à manutenção da ordem, da família, 
da Igreja e da propriedade privada’. Já que este pensamento (...)propõe a retomada do passado como 
orientadora do presente, o qual perde seu valor perante o passado, pois esse seria a fonte de todo o 
conhecimento. Conhecimento que provém apenas da experiência, da tradição, da vivência e do 
sentimento(...) No conservadorismo valoriza-se a autoridade, a hierarquia, a ordem, a repressão e a 
disciplina, negando “ [...] a razão, a democracia, a liberdade com igualdade, a indústria, a tecnologia, o 
divórcio, a emancipação da mulher, enfim, todas as conquistas da época moderna” (CARDOSO, 
2013:107-108) 
11 Segundo dados extraídos do site do INFOPEN (http:// http://antigo.depen.gov.br), atualizado em 25 

jun. 2020, existem no Brasil 748.009 pessoas privadas de liberdade no Brasil. Até o momento da escrita 
desta pesquisa o site não disponibilizou dados do ano de 2021. 
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grande de médicos – que antes se dedicavam majoritariamente à nobreza – passou a 

atuar em hospitais, iniciando-se a exigência de uma reorganização hospitalar para a 

regularização da situação dos enclausurados. 

 Aos poucos, a medicina se apropriou do hospital, que passou a ser lugar de 

tratamento, distanciando-se das antigas funções de caridade e controle social. Em 

pouco tempo, o hospital se tornou uma instituição médica por excelência, ampliando 

o conhecimento que esses profissionais tinham sobre as doenças e aperfeiçoando, 

através da medicina, o controle social dos sujeitos ali internados. A partir dessa 

construção, os hospitais tentaram se tornar ambientes em que os médicos 

procuravam ao máximo controlar as variáveis para a comprovação de suas hipóteses 

(BARBOSA et. al., 2016, p. 180). 

Conforme Foucault (2019), o que se verifica nesse movimento é “um novo olhar 

sobre o hospital considerado como máquina de curar e que, se produz efeitos 

patológicos, deve ser corrigido” (p. 101). É também seguindo essa lógica que as 

autoras citadas anteriormente também caminham, delineando as construções 

históricas em torno das instituições totais e suas funções sociais, políticas e 

econômicas: 

Assim, na sociedade disciplinar, as instituições modernas – como a prisão, a 
escola, as fábricas e o hospital – passaram a ser o locus do adestramento 
dos corpos com vistas a potencializar suas forças e aumentar sua eficiência, 
sendo que, nesse contexto, mais precisamente em torno de 1780, o hospital 
passou a ser uma espécie de instrumento terapêutico, propiciando o 
surgimento de uma nova proposta de trabalho: a prática da visita e da 
observação sistemática e comparada, com o objetivo de cura [...] As práticas 
de reorganização hospitalar por meio da disciplina – técnica de exercício de 
poder – passaram a ser confiadas ao médico, o que consequentemente 
contribuiu para a transformação do saber e do exercício da medicina. 
(BARBOSA et al, 2016, p. 180) 

Com o desenvolvimento da Modernidade, apreende-se que o processo do 

Grande Enclausuramento tem uma correlação indireta com o hospital moderno. 

Porém, este, na atualidade, é medicalizado e governado pela figura do médico, já que, 

mesmo com mudanças significativas em sua estrutura, a premissa asilar e de 

alienação dos sujeitos com a justificativa do tratamento continua ocorrendo, agora de 

forma atualizada. 

Dessa maneira, o processo oriundo da Grande Internação se estabelece no 

cruzamento do contexto das mudanças sociais, políticas e econômicas relativas à 

modernidade, marcado pela ética do trabalho como antídoto contra a pobreza 

(AMARANTE, 2007, p. 32). Nota-se que se discorre aqui sobre o Hospital Geral e, 
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tendo em vista o que concerne a suas mudanças teórico-práticas, o Hospital Geral 

Psiquiátrico – que nunca deixou de ser o manicômio – não modifica em si suas 

estruturas com essa “mudança” da construção do saber médico para dentro do 

Hospital Geral. Isso porque, conforme citado anteriormente, a premissa de violação 

em nome do “tratamento” das instituições asilares não acompanha, do mesmo modo, 

essas mudanças estruturais que se configuram apenas como de ordem prática, e não 

como de fato uma mudança no modo de se relacionar com a loucura. 

Propiciando o surgimento de uma nova proposta de trabalho: a prática da 
visita e da observação sistemática e comparada, com o objetivo de cura, 
desta forma, o médico tornou-se o responsável pela organização hospitalar 
que, por sua vez, tornou-se um laboratório de pesquisas, espaço de exames, 
tratamento, ensino-aprendizagem da medicina e saber sobre as doenças. A 
instituição que era filantrópica passou a ter um novo caráter: o de hospital 
médico. Em decorrência destas transformações nascem os primeiros 
hospitais psiquiátricos cujo princípio para o tratamento dos doentes mentais 
passou a ser a hospitalização integral – o isolamento. A exclusão ocorre 
através da internação, que é o que caracteriza a institucionalização. 
(BARBOSA et al, 2016, p. 180) 

O processo de cuidado ofertado aos sujeitos loucos – e na atualidade também 

aos usuários de psicoativos, entendendo esse processo histórico – fez-se e faz-se a 

partir de premissas teórico-práticas, desde o momento em que o Hospital Geral se 

torna, em alguma medida, um espaço “curativo” restrito ao saber médico e a suas 

práticas, que visam compreender o motivo pelo qual os sujeitos adoecem. Desse 

modo, modifica-se a intenção social da instituição hospitalar; contudo, a intenção da 

medicina de segregar o que é do corpo e o que é da mente acaba por direcionar certos 

sujeitos específicos para outro tipo de hospital, o Hospital Psiquiátrico, com vistas a 

buscar a compreensão e uma possível “cura” para aqueles que lá estão. 

Com a atualização da forma de se relacionar com a loucura através da 

medicina, nesse momento histórico, os sujeitos loucos não somente estão excluídos 

da sociedade por serem compreendidos como “indesejáveis” diretamente, mas por 

serem “indesejáveis” dentro de um campo específico, o campo da medicina geral, que 

posteriormente ficaria aos cuidados da psiquiatria como uma instituição total, tal como 

aponta Goffman (2008). 

Compreendendo esse surgimento, a psiquiatria como saber médico tem início 

na Era Moderna, na qual eclodiram diversas mudanças de paradigmas estruturais da 

sociedade, e é justamente nesse contexto que Philippe Pinel conduziu seu trabalho 

como diretor do Hospital Geral de Paris, a partir de 1793. Considerado o pai da 

psiquiatria e um dos responsáveis pela clínica médica moderna, Pinel teve a famosa 
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atitude de desacorrentar os loucos. Ele abordou e teorizou a loucura como um 

fenômeno de alienação, “um distúrbio no âmbito das paixões, capaz de produzir 

desarmonia na mente e na possibilidade de perceber a realidade” (AMARANTE, 2007, 

p.30). 

Pinel fundou as premissas do ‘tratamento moral’, isto é, as estratégias 
disciplinares desenvolvidas no interior do asilo psiquiátrico, tais como as 
duchas, o cárcere, o isolamento e a camisa de força, como forma de 
normalizar os doentes e permitir a dominação das paixões e a recuperação 
da razão. (BARBOSA et al, 2016, p. 180) 

Apreende-se, de acordo com as autoras, que o “modelo pineliano” estabelecia 

a doença como um problema de ordem moral e inaugurava um tratamento da mesma 

forma adjetivado. Observamos que esse modo de cuidado é ofertado de modo 

“estruturado” pouco tempo depois da eclosão da Revolução Francesa, tendo em vista 

que nessa realizou-se uma intenção de ruptura com um modelo de sociedade, que, 

outrora, era pautado por direcionadores que funcionavam apenas para uma classe 

social específica. Ou seja, a classe social dominante recém-derrubada valia-se de 

aplicar um “tratamento moral” àqueles acreditados por ela por seus passíveis 

comportamentos “imorais” e “irracionais”. 

Nesse sentido, entendendo que existiam diversas “espécies” de alienados, 

Pinel coloca que o isolamento é fundamental, a fim de executar regulações de 

policiamento interno e observar a sucessão de sintomas para descrevê-los, 

defendendo que as causas da alienação mental estariam no meio social, podendo, 

então, estarem no seio da revolução que ocorria no período citado. Logo, o isolamento 

seria fundamental para poder proteger o paciente; outro motivo para isolá-lo seria o 

de permitir o conhecimento da alienação em seu estado puro, sem interferências 

externas (AMARANTE, 2007, p. 33). 

Acreditando que as regras impostas no asilo eram em si terapêuticas, Pinel 

sustenta a ação do tratamento moral com base nos horários, no regimento, nas regras 

de conduta, frisando toda a “soma de princípios e medidas que, impostos aos 

alienados, pretendiam reeducar a mente, afastar os delírios e as ilusões e chamar a 

consciência à realidade” (AMARANTE, 2007, p. 33). Essa fundamentação para esse 

tipo de terapêutica, ou seja, esse modo de cuidado, possui uma implicação política: 

na época da Revolução Francesa, o conceito de cidadania estava sendo construído e 

o pensamento que outrora sustentava a sociedade havia sido interrompido por outros 

ideais. 

Contudo, as mudanças propostas na revolução não chegaram aos “alienados”, 
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já que estes não eram admitidos como cidadãos. A condição deles implicava na perda 

do livre-arbítrio e da liberdade. Se alguma pessoa sofria de alienação mental, deveria 

permanecer isolada do resto da sociedade, submetida aos tratamentos imputados 

pelas instituições asilares (MANGOLINI; ESPÓSITO; BONOMI, 2014), apreendendo-

se, desse modo, como as formas de “tratamento” e “cuidado” com o sujeito louco 

ganhavam contornos cada vez mais visíveis e que decisivamente influenciariam os 

modelos de cuidado na atualidade – bem como que a premissa desse cuidado se dá 

no horizonte de processos históricos, políticos e econômicos, dos quais é derivada. 

Pinel acreditava que existia a influência da hereditariedade na evolução do 

“distúrbio mental”, da mesma forma que apontava as causas morais como as mais 

prováveis para a alienação. Assim, para explicar a loucura, o conhecido alienista 

(AMARANTE, 2007) identificou três causas fundamentais. Seriam elas: as causas 

físicas que se ligavam às fisiológicas, as causas ligadas à hereditariedade e as causas 

morais (paixões intensas, excessos de todos os tipos, irregularidades dos costumes e 

hábitos da vida). A partir do movimento de Pinel de libertação dos loucos, o que se 

observou e ainda se observa na atualidade é que o discurso ora proferido de 

“tratamento moral” é ainda um fundamental denominador comum na premissa do 

cuidado direcionado aos sujeitos em Saúde Mental (CASTEL, 1991). 

Percorrendo esse sentido histórico, durante todo o século XIX, a figura de 

outros alienistas – atualmente denominados psiquiatras – deu continuidade a tais 

conceitos a partir das observações feitas por Pinel. Apesar da ênfase dada à questão 

de a hereditariedade ter variado, na segunda metade do século XIX, ela ainda era 

apontada como um fator-chave no desenvolvimento das denominadas “perturbações 

mentais”. Mesmo na atualidade, algumas teorias insistem em sustentar o 

“componente hereditário” para o embasamento de suas práticas, bem como teóricos 

que direcionaram e foram precursores dessas mesmas teorias psiquiátricas, como 

aponta Amarante (2007). 

É justamente pensando na figura desses outros alienistas que alguns nomes 

importantes chamam a atenção, como Jean-Etienne Esquirol, o precursor da 

Psiquiatria, junto com Auguste Morel (1809-1873) e Édouard Séguin (1812-1880), a 

escola francesa iniciada por Pinel. Esses tentavam “penetrar a mente humana”, com 

o intuito de compreender os transtornos do humor e da melancolia como importantes 

agentes que conduzem à perda do juízo. Esses alienistas, discípulos de Pinel, foram 

conhecidos como os que “elevaram pela primeira vez os alienados à condição de 
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homens” (BRASIL, 2003, p. 16), começando a fomentar as mudanças de tratamento 

e cuidado destinado aos sujeitos loucos. 

É dessa forma que um desses discípulos de Pinel, mais precisamente Esquirol, 

ficou conhecido como um reformador de asilos e hospícios franceses – inclusive, 

fundou o primeiro curso para o tratamento das enfermidades mentais e também lutou 

pela aprovação da primeira Lei de Alienados na França. Seu trabalho influenciou 

também a criação do Hospício de Pedro II, a primeira instituição brasileira de 

assistência aos doentes mentais, no ano de 1852 (BRASIL, 2001). 

Já no que concerne à figura de Emil Kraepelin, ele foi o primeiro a realizar a 

descrição dos sintomas clínicos, sua evolução e a análise anátomo-patológica, 

servindo de referência a muitas gerações de especialistas em doenças mentais, pois 

isolou as formas básicas da “enfermidade psíquica” (psicose maníaco-depressiva e 

demência precoce) e promoveu a separação entre demência senil e paralisia geral 

(BRASIL, 2001). 

Assim, Kraepelin, ao dirigir durante muitos anos a Clínica de Munique, onde 

buscou oferecer aos pacientes um ambiente semelhante ao doméstico, influenciou a 

formulação da primeira legislação brasileira de assistência às doenças mentais, 

contribuindo para o desdobramento de outras formas de tratamento e cuidado aos 

sujeitos loucos, ainda que mantendo presentes as características asilares dos 

hospitais psiquiátricos (OTTONELLI, 2020, p. 50). 

É assim que as instituições destinadas ao tratamento dos transtornos mentais 

permaneceriam hegemônicas até meados do século XX, utilizando-se da internação 

como principal condição de tratamento. Além de permanecerem isolados do resto 

do mundo, os pacientes eram submetidos a regras extremamente rígidas e a 

condições desumanas, conforme exposto por Amarante (2007) no que concerne ao 

debate do desenvolvimento do hospital sob o sistema capitalista: 

Ao longo dos séculos XIX e XX, paralelamente ao desenvolvimento das 
instituições no modo capitalista de produção, entre as quais, na área de 
saúde, o hospital tem lugar central, ocorreu a consolidação do modelo asilar 
como hegemônico na psiquiatria. Esse modelo caracterizou-se pela ênfase 
nas determinações orgânicas das doenças mentais; pela negação da 
existência de um sujeito; pela dissociação entre o indivíduo doente, seu 
sofrimento e seus contextos social e cultural, fato que resultou na anulação 
do sujeito como participante do tratamento – eminentemente medicamentoso 
e dirigido ao organismo doente. (AMARANTE, 2007, p. 34) 

Justamente com o final da 2ª Guerra Mundial, a semelhança entre os campos 

de concentração e os manicômios passou a chamar a atenção da sociedade. As 
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condições de ausência de dignidade humana oferecidas aos pacientes psiquiátricos 

nos hospícios despertaram preocupações com relação à impotência terapêutica da 

psiquiatria, evidenciada pelos altos índices de cronificação dos sujeitos com doenças 

mentais e de inabilitados socialmente, o que ocasionou o surgimento de movimentos 

de contestação do saber e das práticas psiquiátricas no cenário mundial, na tentativa 

de redimensionar seu campo teórico-assistencial (AMARANTE, 2007). 

Entende-se aqui o processo histórico de modo mais nevrálgico, pois, após a 2ª 

Guerra Mundial, o continente europeu ficou destruído, já que muitas mortes 

ocorreram. Para o sistema capitalista, não há importância na morte em si, mas sim no 

que esta causa ao sistema – no caso, a diminuição do exército industrial de reserva, 

devido à ausência física das pessoas, e aqueles que da guerra retornaram não 

estavam “aptos” para a venda de sua força de trabalho. 

Não havia contingente humano suficiente para a produção de mais-valia para 

o capital. Por isso, o cuidado psiquiátrico foi questionado, já que esse impossibilitou o 

retorno para a produção. E foi justamente nas figuras internadas nos hospitais gerais 

que se encontraram as respostas para as demandas de mão de obra nesse 

desdobramento do período da guerra, conforme aponta também Amarante (2007, p. 

42), ao citar que “finda a guerra, os jovens deveriam passar de soldados a 

trabalhadores, e para tanto deveriam ser tratados em suas enfermidades”. 

Em decorrência de profundas mudanças na reorganização do capitalismo, 

particularmente nos países industrializados do Ocidente, e do aumento do poder 

político da classe trabalhadora, a ação social do Estado se transformou. Pela primeira 

vez na história da proteção social praticada em sociedades de classe, o Estado 

capitalista assumiu uma configuração anti-hegemônica à época: revelou-se uma 

instituição que, sem renegar o capitalismo, objetivava formalmente zelar pelo bem-

estar humano, seja garantindo direitos sociais, seja implementando políticas sociais 

abrangentes, como saúde, educação, emprego e moradia  – compreendendo que todo 

esse processo apenas se dá no sentido que alimenta o próprio sistema capitalista, 

mantido através da venda da força de trabalho. Daí o esforço perante o bem-estar dos 

sujeitos: justamente para se manter em vigor a máquina capitalista em funcionamento 

(PEREIRA, 2013). 

É nesse contexto do pós-guerra e da necessidade de se repensar a mão de 

obra, conforme consubstancia Amarante (2007), que se iniciam as reformas 

psiquiátricas no entorno do globo, nesse cenário de tentativas de reformulação dos 
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modelos adotados pela psiquiatria clássica como formas de ofertar um novo modo de 

cuidar dos usuários que estavam nos manicômios. 

A psicoterapia institucional e as comunidades terapêuticas investiram em 
reformas restritas ao âmbito asilar, a psiquiatria de setor e a psiquiatria 
preventiva representaram um nível de superação das reformas referidas ao 
espaço asilar; e a antipsiquiatria e a psiquiatria democrática italiana, por sua 
vez, instauraram rupturas com os movimentos anteriores, colocando em 
questão o próprio dispositivo médico-psiquiátrico e as instituições e os 
dispositivos terapêuticos a ele relacionados. (AMARANTE, 2007, p. 52) 

Essas tentativas de reformas psiquiátricas foram fundamentais no processo de 

fomento à crítica ao modelo asilar e à psiquiatria. As que tiveram mais visibilidade 

ocorreram na França, Estados Unidos da América, Inglaterra e Itália. A experiência 

italiana de desinstitucionalização em psiquiatria e sua crítica radical ao manicômio são 

inspiradoras e revelam a possibilidade de ruptura com os antigos paradigmas, pois as 

diferentes estratégias tinham em comum a criação de serviços extra-hospitalares, que 

realizassem o tratamento de maneira preventiva e descentralizada. De modo geral, 

todos os movimentos foram reformistas e mesmo assim eram distintos entre si, pois 

possuíam focos e estratégias diferentes (AMARANTE, 2007, p. 56). 

Alguns deles tinham premissas e propostas semelhantes, como a 
Comunidade Terapêutica e a Psicoterapia Institucional, que consideravam 
que o problema era a forma de gestão da instituição hospitalar e, portanto, 
investiram em transformações na instituição. Já a Psiquiatria Preventiva e a 
Psiquiatria de Setor não acreditavam que o hospital deveria ser o principal 
meio de tratamento, e propuseram a criação de outros serviços, que iriam 
gradativamente diminuir a importância do hospital psiquiátrico. (AMARANTE, 
2007, p. 58) 

A chamada Psiquiatria Democrática12 e a Antipsiquiatria13 foram responsáveis 

pelas críticas mais radicais ao modelo asilar e à ciência psiquiátrica, com intenção não 

somente reformista, mas com caráter de rompimento com a instituição asilar e com o 

manicômio. Ambas não acreditavam que reformas poderiam melhorar as instituições 

de tratamento, pois elas eram apenas um efeito do modo como as sociedades lidavam 

com a loucura. Ao propor uma substituição completa, e não somente reformada das 

instituições hospitalares e de seus fundamentos, consideravam que a 

ciência psiquiátrica forjava uma doença, através da qual “se construiu o conjunto de 

 
12 De acordo com Amarante (2007), a Psiquiatria Democrática deriva principalmente da experiência 

pioneira de Franco Basaglia (1924-1980), no que concerne o cuidado crítico em liberdade, com a 
premissa de ideais revolucionários e tendo o modelo de produção vigente como uma das bases de 
discussão. 
13 Também para Amarante (2007), o movimento da Antipsiquiatria se desenvolveu no sentido de 

questionar todas as violências experienciadas pelos sujeitos loucos, não apenas no hospital psiquiátrico 
mas também na família e na comunidade, propondo a rejeição do termo “doença mental” em 
favorecimento da experiência do sujeito louco. 
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aparatos científicos, legislativos, administrativos (precisamente, a 'instituição'), todos 

referidos à doença.” (AMARANTE, 2007, p. 57). 

[...] a psiquiatria desde seu nascimento é em si uma técnica altamente 
repressiva que o Estado sempre usou para oprimir os doentes pobres, 
isto é, a classe operária que não produz.  (BASAGLIA,1985, p. 14) 

Essa colocação é de Franco Basaglia (1924-1980), que, em função dos 

trabalhos que desenvolvia na Itália, em 1961 deixou a Universidade de Pádova para 

dirigir o Hospital Psiquiátrico de Gorizia. Tendo como base a experiência da 

Comunidade Terapêutica desenvolvida por Maxwell Jones na Escócia, introduziu uma 

série de transformações naquela instituição e no Hospital Psiquiátrico Regional de 

Trieste, para onde se transferiu em 1971. Acabou com as medidas institucionais de 

repressão, promoveu reuniões entre médicos e pacientes, estabelecendo a 

possibilidade de abertura ao diálogo entre eles. Essa experiência ficou conhecida 

como uma das maiores revoluções em termos de cuidado em Saúde Mental em 

liberdade da época. 

Corroborando essa perspectiva, Barbosa, Martinhago, Hoepfner et. al. (2016) 

citam que foi justamente a figura de Basaglia a maior influência no processo de 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, partindo de seu confronto com o modelo asilar 

institucional e da própria psiquiatria tradicional, rompendo com os ideais 

manicomializantes e procurando um novo olhar para as perspectivas de cuidado 

centradas no sujeito, na rede e em território no que concerne ao debate do cuidado 

em Saúde Mental. Concordamos, nesse sentido, com Lancetti (2008), quando cita que 

a saúde “não é a medrosa luta contra a ‘doença’ ou o ‘desvio’, mas produção de vida, 

arte de (de)subjetivação, potência do encontro” (LANCETTI, 2008, p. 11). 

E foram justamente essas incidências oriundas da Europa citadas até aqui que 

serviram como a grande referência para o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil, 

quer seja no primeiro momento no movimento de enclausuramento, ainda vinculado 

aos ideais asilares e manicomiais que vigoravam, quer seja com o processo de 

desvinculação deste e o desenvolvimento de perspectivas de ruptura com essas 

bases de violação, tendo como um dos grandes pressupostos, especialmente em 

terras brasileiras, o movimento de redemocratização que entrava em vigor. 

Desse modo, no Brasil, a luta pela redemocratização do país, na segunda 

metade da década de 1970, foi o pano de fundo da Reforma Psiquiátrica brasileira. 

No ano de 1978, houve um episódio que foi o grande estopim para impulsionar o 

movimento que ficou conhecido como Movimento dos Trabalhadores em Saúde 
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Mental (MTSM), dando início à Reforma Psiquiátrica no Brasil, fomentando a base de 

luta para o cuidado em liberdade na Saúde Mental brasileira. 

Esse acontecimento ficou conhecido como “A Crise da DISAN14”, em 1978, que 

culminou com a demissão de 260 estagiários e profissionais das quatro unidades da 

DISAN, todas no Rio de Janeiro (Centro Psiquiátrico Pedro II – CPPII, Hospital Pinel, 

Colônia Juliano Moreira – CJM e Manicômio Judiciário Heitor Carrilho). Os 

profissionais deflagram uma greve (AMARANTE, 2020). 

A DISAN, que desde 1956/1957 não realiza concurso público, a partir de 1974 
com um quadro antigo e defasado, passa a contratar “bolsistas” com recursos 
da Campanha Nacional de Saúde Mental. Os “bolsistas” são profissionais 
graduados ou estudantes universitários que trabalham como médicos, 
psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, muitos dos quais com cargos 
de chefia e direção. Trabalham em condições precárias, em clima de 
ameaças e violências a eles próprios e aos pacientes destas instituições. São 
frequentes as denúncias de agressão, estupro, trabalho escravo e mortes não 
esclarecidas. (AMARANTE, 2020, p. 52) 

A partir da denúncia de três médicos bolsistas do CPPII, referente às 

atrocidades e irregularidades que ocorriam no local, registradas em livro de ocorrência 

do plantão do pronto-socorro, tornou-se pública a trágica situação do local. Essa 

manifestação acabou mobilizando profissionais de outras unidades e recebeu apoio 

do Movimento de Renovação Médica (REME) e do Centro Brasileiro dos Estudos de 

Saúde (CEBES) (AMARANTE, 2020). Como resultado desse apoio, após 

assembleias, discussões, comissões e inúmeras reuniões, acaba sendo organizado o 

Núcleo de Saúde Mental do Sindicato dos Médicos e o Núcleo de Saúde Mental do 

CEBES. 

O MTSM denuncia a precariedade dos serviços prestados à população, a falta 

de recursos das unidades e, consequentemente, a precária condição de trabalho. As 

questões de cunho trabalhista e humanitário causaram grande repercussão, o que fez 

com que a situação se mantivesse em destaque na grande imprensa por meses 

(AMARANTE, 2018). 

A pauta inicial de reivindicação gira em torno da regularização da situação 
trabalhista – visto que a situação de bolsista é ilegal –, aumento salarial, 
redução do número excessivo de consultas por turnos de trabalho, críticas à 
cronificação do manicômio e ao uso do eletrochoque, por melhores condições 
de assistência à população e pela humanização dos serviços. Ou seja, reflete 
um conjunto heterogêneo e ainda indefinido de denúncias e reivindicações 
que o faz oscilar entre um projeto de transformação psiquiátrica e outro de 
organização corporativa. (AMARANTE, 2018, p. 52) 

 
14 Divisão Nacional de Saúde Mental - Órgão do Ministério da Saúde responsável pela formulação das 

Políticas de Saúde do setor da Saúde Mental. 
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A crítica que Amarante (2018) coloca é essencial, pois, devido às inúmeras 

relações entre as instituições que estão no movimento, algumas pautas são distintas 

e outras convergem, não necessariamente para um caráter emancipatório e 

revolucionário. Porém, há de se concordar que nunca foram antagônicas em relação 

ao atendimento psiquiátrico e aos direitos dos trabalhadores. Amarante (2005) coloca 

no documento de Caracas algumas características importantes do MTSM: 

[...] é um movimento plural formado por trabalhadores integrantes do 
movimento sanitário, associações de familiares, sindicalistas, membros de 
associações de profissionais e pessoas com longo histórico de internações 
psiquiátricas, surge neste ano. É sobretudo este Movimento, através de 
variados campos de luta, que passa a protagonizar e a construir a partir deste 
período a denúncia da violência dos manicômios, da mercantilização da 
loucura, da hegemonia de uma rede privada de assistência e a construir 
coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo 
hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais. 
(BRASIL, 2005, p. 7) 

O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental tinha algumas pautas 

centrais: melhor garantia salarial, formação de recursos humanos, relações 

horizontalizadas entre instituição, usuários e profissionais, quebra do modelo médico 

centrado (com caráter biologicista) e melhores condições de atendimento ao usuário, 

com aumento do quadro de profissionais (AMARANTE, 2018). 

No mesmo ano, outra greve importante ocorre no âmbito da Saúde Mental 

Brasileira: a dos residentes de medicina, interrompendo o atendimento médico de 

diversas instituições e não somente no campo psiquiátrico. Porém, nesse momento 

político que o país vivenciava, em plena ditadura militar, é necessário observar as 

influências desse período em perspectivas de lutas mais democráticas, como foi o 

caso do movimento de Saúde Mental por uma sociedade sem manicômios, que, 

apesar do cenário extremamente restritivo, buscava resistir ainda às atrocidades do 

período. 

Foi nesse cenário que o MTSM perdeu força, embora suas lideranças se 

mantenham atuantes, pautando suas questões com outras entidades (AMARANTE, 

2018). Na busca de fortalecer a união dos movimentos democráticos em Saúde 

Mental, foi no V Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em outubro de 1978, que a 

oportunidade de unir movimentos similares de vários estados surgiu. Esse congresso 

ficou conhecido como o “Congresso da Abertura”, 

Pois pela primeira vez, os movimentos de Saúde Mental participam de um 
encontro dos setores considerados conversadores, organizados em torno da 
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), estabelecendo uma ‘frente ampla’ 
a favor das mudanças, dando ao congresso um caráter de discussão e 
organização político-ideológica, não apenas a questões relativas à política de 
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saúde mental, mas voltadas para a crítica ao regime político nacional. (...) 
Previsto para ser um encontro científico de psiquiatras ligados aos setores 
conservadores das universidades, aos consultórios e hospitais privados, e 
uns poucos identificados com a linha entendida como progressista, termina 
por ser ‘tomado de assalto’ pela militância dos movimentos e faz com que a 
entidade promotora, a ABP, tenha de servir de avalista para o projeto político 
do MTSM. (AMARANTE, 2020 p. 54) 

Ao final do congresso, em sua última plenária, é lido o Memorial da Associação 

Psiquiátrica da Bahia (APB, 1978). Esta foi a primeira federada da ABP a assumir 

nitidamente uma oposição política geral e setorial, que se pode definir como 

pertencente, naquele momento, ao pensamento do MTSM. Nesse sentido, há que se 

verificar o movimento realizado na conjuntura política, econômica e social brasileiras, 

com rebatimento decisivamente vinculado às perspectivas de luta por direitos em 

Saúde Mental no país, corroborando, assim, mais uma vez, uma estratégia de 

resistência frente a tempos tão regressivos como os apresentados naquele período 

(AMARANTE, 2018). 

Neste mote a universidade é denunciada pela perda de seu caráter crítico 
para o utilitarismo, advindo das pressões do mercado de saúde. Toda uma 
série de tensões e conflitos que envolvem agências, agentes e formas de 
legitimação diversas são construídos junto com interesses de ordem 
ideológica que criam a imagem de que todos teriam direito à saúde, o que 
representa verdadeiramente um simulacro. Nota-se, nestes primeiros 
documentos, o tom crítico, que vai da denúncia da psiquiatrização às 
reivindicações por melhorias técnicas. Enfim, os principais aspectos dizem 
respeito à política privatizante da saúde e das distorções à assistência daí 
advindas, tendo, consequentemente, a dicotomia entre uma psiquiatria para 
rico versus uma psiquiatria para o pobre. Neste movimento dual, o que se 
percebe é a realização da abordagem psiquiátrica como prática de controle e 
reprodução das desigualdades sociais. (AMARANTE, 2020 p. 54) 

Nota-se que no ano do acontecimento destacado como marco inaugural do 

MTSM, 1978, contavam-se já 14 anos do golpe militar no Brasil e 10 anos do decreto 

de Costa e Silva, o cruel Ato Institucional nº 5, o AI5. No mesmo ano do início do 

movimento, Geisel revoga o AI5, dando início a uma época da ditadura mais “branda”, 

já que o próximo presidente, João Figueiredo, faz promessas em seu governo de 

cunho conciliador e democrático (AMARANTE, 2020) – o que se detém na luta pela 

efetivação de direitos, ainda que no centro de um regime predominantemente 

ditatorial, sendo esses movimentos, especialmente no contexto da Saúde Mental 

(historicamente permeado por violências e estigmas), um forte ato de resistência e 

contestação perante a ideologia política presente no país, oriunda daquele regime. 
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No auge do contexto de uma ditadura militar reformada no país15, ocorre em 

Brasília a 8ª Conferência Nacional de Saúde (entre 17 e 21 de março de 1986). 

Diferentemente das conferências anteriores, que eram fechadas e com a presença 

somente de profissionais e tecnocratas do setor, pela primeira vez uma conferência 

teve o caráter de consulta e participação popular. Inaugurou-se, assim, o apoio e 

representação popular como um dos alicerces, junto à força dos movimentos sociais, 

do fortalecimento necessário que deu início ao desenvolvimento da democracia no 

país, contando com diversos representantes de vários setores da comunidade, fruto 

de diversas pré-conferências promovidas pelas mais distintas entidades e instituições 

da sociedade civil. 

A partir dessa conjuntura que se iniciou no período, uma nova concepção de 

saúde surgiu dessa conferência – a saúde como um direito do cidadão e dever do 

Estado, permitindo a definição de princípios básicos, como a universalização do 

acesso à saúde, a descentralização e a democratização, que implicaram em nova 

visão do Estado – como promotor de políticas de proteção social – e em nova visão 

de saúde – como sinônimo de qualidade de vida, não focada na doença. Com o 

desdobramento dessa conferência, outras foram propostas, com temáticas 

específicas, sendo a Saúde Mental uma delas (AMARANTE, 2007). 

Em dezembro de 1987, em Bauru, no interior de São Paulo, o II Congresso 

Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental discutiu a necessidade da radicalidade 

do cuidado desinstitucionalizado, não podendo perder de vista as pactuações e 

bandeiras de luta do MTSM. Como resultado desse Congresso, o lema “por uma 

sociedade sem manicômios” ressurgiu como o mote para as demais ações do 

movimento, assim como o documento destacado como a “Carta de Bauru” foi escrito, 

como um ordenamento pelo fim dos manicômios e do “tratamento” asilar aos sujeitos 

com questões de Saúde Mental (AMARANTE, 2020). 

A premissa de saúde e cuidado, organizada por esse documento, surgiu como 

um dos pilares da luta antimanicomial e pela efetividade do cuidado em liberdade 

voltado ao sujeito, à integração familiar, social e comunitária. Além disso, foi 

estabelecido o papel do Estado, numa perspectiva que inclusive pautou a própria 

Constituição de 1988, tendo a saúde como um direito fundamental e integral, 

 
15 Ainda que com uma reabertura democrática, fortalecida pelos movimentos sociais de luta pela 

efetivação de direitos tais como o movimento de trabalhadores em Saúde Mental, subvertendo essa 
lógica através de uma perspectiva mais democrática. 
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reafirmado para todos os cidadãos, inclusive no que concerne à Saúde Mental. 

Em 1989, o processo de reforma psiquiátrica assumiu repercussão nacional, 

mediante a intervenção da Secretaria de Saúde do Município de Santos (São Paulo), 

na Casa de Saúde Anchieta – Hospital Psiquiátrico Privado. Foram constatados maus-

tratos e mortes de pacientes no local e foi decretado o seu fechamento, o que 

reverberou nacionalmente, demonstrando de forma inequívoca a necessidade de 

construção de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva ao hospital psiquiátrico. 

Neste período, são implantados, no município de Santos, os chamados Núcleos 

de Atenção Psicossocial (NAPS), que funcionavam 24 horas por dia. Foram também 

criadas cooperativas, residências para os egressos do hospital e associações. A 

experiência do município de Santos passou a ser um marco no processo de Reforma 

Psiquiátrica brasileira. Tratou-se da primeira demonstração, com grande efeito, de que 

a Reforma Psiquiátrica, não sendo apenas uma retórica, era possível e exequível, no 

sentido de um cuidado genuíno em liberdade, pautado no desenvolvimento em rede 

e território dos serviços substitutivos em Saúde Mental, inspirados nos ideais 

basaglianos. 

 No mesmo ano, foi apresentado, no Congresso Nacional, um projeto de lei do 

deputado Paulo Delgado (PT/MG) que propõe a regulamentação dos direitos da 

pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. É 

o início das lutas do movimento da Reforma Psiquiátrica nos campos legislativo e 

normativo. Entende-se pontualmente que políticos que faziam parte do Partido dos 

Trabalhadores (PT), como o então deputado Paulo Delgado e Davi Capistrano Filho e 

Telma de Souza (prefeita da cidade de Santos quando houve a intervenção no 

Hospital Anchieta), dentre outros, foram importantes figuras para um grande avanço 

no campo legislativo e objetivo na Política de Saúde Mental, ainda que com muitos 

recrudescimentos da mesma, conforme observado de acordo com o movimento da 

conjuntura no país. 

Em 1990, ocorreu na Venezuela a “Convenção de Caracas”, resultando em 

uma Declaração Pan-Americana – a Declaração de Caracas, que forneceu a 

justificativa ideológica e, com suas recomendações, estimulou a discussão de 

alternativas técnicas no cuidado ao sujeito com doenças de caráter mental. A 

declaração aglutinou e deu força, organicidade e sustentação institucional, sob a 

chancela de organizações internacionais, aos movimentos reformistas contra o 

manicômio e pelo fortalecimento do cuidado em liberdade em nosso continente 
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(OPAS, 1990). 

A partir do ano de 1992, os movimentos sociais, inspirados pelo projeto de lei 

conhecido como Paulo Delgado – nome de seu formulador –, conseguem aprovar em 

vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição progressiva 

dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à Saúde Mental. É a partir 

desse período que a política do Ministério da Saúde para a Saúde Mental, 

acompanhando as diretrizes em construção da Reforma Psiquiátrica, começa a 

ganhar contornos mais definidos. 

É na década de 1990, marcada pelo compromisso firmado pelo Brasil na 

assinatura da Declaração de Caracas e pela realização da II Conferência Nacional de 

Saúde Mental, que passaram a entrar em vigor no país as primeiras normas federais 

regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, inspirados nas 

experiências dos primeiros Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Núcleos de 

Atenção Psicossocial (NAPS) e Hospitais-dia16, e as primeiras normas para 

fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos (VASCONCELOS, 2010). 

Mais especificamente no campo da política de saúde mental, na década de 
2000, tivemos avanços significativos, dada a articulação e pressão do 
movimento antimanicomial, particularmente no campo legal, na diversificação 
da agenda e na ampliação do número de serviços de atenção psicossocial. 
Contudo, o cenário de fundo indicado acima produziu acentuada rotatividade 
dos trabalhadores, uma forte institucionalização das práticas e um número 
baixo de serviços efetivamente substitutivos, como CAPS III, serviços 
residenciais e bolsas do programa De Volta pra Casa. A difusão do crack e 
as demandas por novos tipos de serviços adequados à complexidade do 
problema, após um período curtíssimo de entrada da saúde no campo das 
drogas, geraram uma onda de práticas manicomiais de internação forçada 
ou de internações em comunidades terapêuticas de cunho filantrópico, 
religioso ou mesmo lucrativo, que, mesmo quando voluntárias, são 
antagônicas aos ideais antimanicomiais. (VASCONCELOS, 2010, p. 64) 

Contudo, é somente em 2001 que ocorreu de fato a aprovação da Lei 10.216 

(em 6 de abril), conhecida também como Lei Paulo Delgado, pela qual foram 

reformulados os modelos de assistência em Saúde Mental, redirecionando o cuidado 

em instituições asilares como outrora, criando, assim, os Centros de Atenção 

 
16 O Hospital-dia (HD) é o regime de assistência intermediário entre a internação e o atendimento 

ambulatorial. Para a realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, o 
Hospital-dia é indicado quando a permanência do paciente na unidade é requerida por um período 
máximo de 12 horas (Portaria nº 44/GM/2001). Na assistência em Saúde Mental, o Hospital-dia deve 
abranger um conjunto diversificado de atividades desenvolvidas em até cinco dias da semana, com 
uma carga horária de oito horas diárias para cada paciente (Portaria SAS/MS n° 224/1992). Disponível 
em: 
http://www.ans.gov.br/aans/index.php?option=com_centraldeatendimento&view=pergunta&resposta=
465&historico=27812863. Acesso em 04/05/2021 às 15:48) 

 

http://www.ans.gov.br/aans/index.php?option=com_centraldeatendimento&view=pergunta&resposta=465&historico=27812863
http://www.ans.gov.br/aans/index.php?option=com_centraldeatendimento&view=pergunta&resposta=465&historico=27812863
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Psicossocial (CAPS), em 2002, pela Portaria nº 336, de 19 de janeiro de 2002 – 

serviços de caráter territorial, em meio aberto e substitutivos às instituições asilares. 

Importante ressaltar que nesse período é implementada e fortalecida no Brasil 

uma política destacadamente com tendências neoliberais, o que decisivamente 

refletirá no futuro das políticas sociais como um todo, especialmente na política de 

Saúde Mental, conforme será destacado na continuidade desta discussão. 

 Nesse caminho de avanço, percebe-se que, na especificidade da relação com 

o usuário de psicoativos, a trajetória foi um pouco mais longa: a Lei 10.216 não dispõe 

explicitamente sobre o tratamento aos sujeitos que fazem uso problemático de 

psicoativos em meio aberto em perspectiva antimanicomial – e é a passos lentos em 

relação à responsabilização do Estado pelo cuidado com essa população, em especial 

de modo mais ampliado  –, na mesma medida em que aprova a ampliação do 

financiamento de serviços não públicos para o cuidado desses sujeitos, fora do âmbito 

da seguridade social, fortalecendo o “tratamento” e o “cuidado” a esses sujeitos ainda 

no âmbito da violência, como no caso da ampliação dos recursos públicos para o 

financiamento das comunidades terapêuticas, conforme se observa na atualidade do 

debate. 

Retomada essa questão pela agenda de saúde pública brasileira, somente em 

2002 o Ministério da Saúde passou a implementar o Programa Nacional de Atenção 

Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas, havendo um hiato 

entre um decreto de 193817 e o programa supracitado, que se coloca em prática uma 

mudança no que concerne ao cuidado de forma não asilar a esses sujeitos. 

Esse programa18, no entanto, colocou a questão do uso de psicoativos 

diretamente atrelada à questão das Doenças Sexualmente Transmissíveis19 (DST), 

 
17 Artigo 29, parágrafo 1º, do Decreto- Lei n.º 891 (Brasil, 1938) :Os toxicômanos ou os intoxicados 

habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas, são passíveis de 
internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não. (...) A internação obrigatória se 
dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a necessidade 
de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública. Essa internação se verificará 
mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, só se tornando 
efetiva após decisão judicial. (BRASIL,1938) 
18 O texto desse Programa está atrelado a pasta do Ministério da Saúde, localizada na Coordenação 

Nacional de DST e Aids, quando foi escrita, em 2003. 
19 A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passou a ser adotada em substituição à 

expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma 
pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas.Ministério da Saúde. Disponível 
em: http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-
saoist#:~:text=As%20Infec%C3%A7%C3%B5es%20Sexualmente%20Transmiss%C3%ADveis%20(I
ST,uma%20pessoa%20que%20esteja%20infectada. Acesso em 04 maio 2021. 
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incentivando ações de cuidado pela denominada “rede de suporte social, tais como 

grupos de ajuda mútua e entidades filantrópicas”, pois advêm da primeira tentativa 

prática, hoje conhecida como Redução de Danos, que ocorrera em 1989 na cidade de 

Santos/SP, 

[...] com a distribuição de seringas estéreis entre usuários de drogas injetáveis 
com o objetivo de conter a disseminação do HIV/AIDS, e desde então foram 
desenvolvidas ações nesta perspectiva, sejam por instituições públicas ou por 
organizações da sociedade civil, e com apoio, sobretudo das diretrizes do 
Ministério da Saúde, por meio dos Programas Nacionais de DST/AIDS, 
Hepatites Virais e Saúde Mental. Estas ações também se ampliaram para 
diferentes drogas e diferentes formas de uso de drogas, saindo do foco do 
usuário de droga injetável. (Centro de Convivência É de Lei, 2004) 

As ações e iniciativas que colocam a Redução de Danos como norte para o 

cuidado dos usuários de psicoativos, sem subordiná-las à presença ou não de DST 

iniciaram-se com a Portaria nº 1.028, de 2005, que determinou de modo muito nítido 

ações relacionadas aos danos causados pelo uso de psicoativos que causam 

dependência (BRASIL, 2005). A estratégia de Redução de Danos para o cuidado de 

usuários de psicoativos é o oposto direto de um tratamento baseado na abstinência, 

pautada em um cuidado genuíno. 

Um modo de cuidado que promove ações voltadas para abstinência 

individualiza o usuário na perspectiva de sua relação com os psicoativos, como se os 

psicoativos não tivessem associação nenhuma com outros aspectos de sua vida, a 

não ser o consumo da substância em si. Oposta é a proposta da Redução de Danos, 

que descentra o foco do problema da erradicação e da abstinência, privilegiando o 

direito à saúde de todos e o respeito à expressão de escolhas na singularidade 

daquele que não deseja ou não consegue interromper o uso de psicoativos 

(MACHADO e BOARINI, 2013). 

Desde os anos que se seguiram a essa modificação até o presente momento, 
a estratégia de redução de danos vem conquistando espaço no âmbito das 
políticas públicas no País: foi contemplada no Plano Emergencial de 
Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e Outras Drogas 
no Sistema Único de Saúde – PEAD (Brasil, 2009) como meta e estratégia a 
ser seguida, e ainda no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack (Brasil, 
2010). Embora a estratégia de redução de danos não esteja prevista 
diretamente no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack, aparece 
subentendida no rol dessas estratégias e nas experiências bem-sucedidas 
tomadas como referência para as ações do plano. (MACHADO e BOARINI, 
2013, p. 589) 

Em relação ao cuidado de modo ampliado e dentro das estratégias de 

fechamento dos manicômios, propostas pela Reforma Psiquiátrica, estava e ainda se 

encontra a chamada Rede Substitutiva, compreendendo a substituição das 
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instituições asilares por serviços de saúde públicos de caráter comunitário. Esses 

equipamentos de saúde são os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)20, 

regulamentados pela Portaria nº 336, em 2002., fomentando a importância do cuidado 

em rede e território. 

Com a existência dos CAPS e suas diferentes modalidades, há o CAPS AD 

(Álcool e outras Drogas) Adulto, equipamento de Saúde Mental onde as pessoas que 

apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras 

drogas (BRASIL, 2014) serão atendidas, bem como suas famílias. Desde o ano em 

que foram instituídos os CAPS AD, outras legislações correlatas foram criadas, bem 

como a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD), em 2005, ligada ao 

Ministério da Justiça e Segurança Pública21, que tem como uma de suas 

competências: “articular e coordenar as atividades de prevenção do uso indevido, a 

atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas”. No entanto, a 

SENAD não trabalha diretamente no cuidado desses sujeitos como os CAPS AD e 

possui um caráter contraditório no que diz respeito à “reinserção dos usuários”. 

Mesmo com a garantida existência dos CAPS pela lei, a eficácia das ações em 

rede – tendo em vista o cuidado ampliado pelos diferentes serviços de saúde 

existentes – para os usuários de psicoativos e com transtornos psíquicos avança de 

modo considerável após a criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), em 

2011, pela Portaria nº 3.088. 

No que tange aos cuidados ofertados, a RAPS defende 

elementos de cuidado com a perspectiva dos Direitos Humanos; o uso da 
estratégia de redução de danos; a utilização dos serviços territoriais e de base 
comunitária com controle social; o estabelecimento de ações intersetoriais; 
ações no território onde o sujeito se encontra; acolhimento e 
acompanhamento contínuo, dentre outras, todas com o sentido de ampliar a 
forma de olhar para os sujeitos, trazendo uma dimensão de totalidade para o 
cuidado, dispondo sobre a criação, ampliação e articulação de pontos de 
atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014) 

 
20 Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas diferentes modalidades são pontos de atenção 

estratégicos da RAPS: serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe 
multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso 
de álcool e outras drogas, em sua área territorial, sejam em situações de crise ou nos processos de 
reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar (extraído do site do Ministério da Saúde) 
21 Compreendemos a associação entre a SENAD e o Ministério da Justiça e Segurança Pública como 

um sinalizador para um olhar repressivo, moral e proibicionista para o consumo e os usuários de 
substâncias psicoativas 
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Os CAPS AD são parte dessa rede. 

No ano de 2012, avançou-se em termos de financiamento dos CAPS 

conhecidos como CAPS AD III22, o Centro de Atenção Psicossocial para usuários de 

Álcool e outras Drogas, pela Portaria nº 130. Tal Portaria garante a presença de uma 

“equipe mínima”, assegura leitos e ações de cuidado visando a individualidade de 

cada sujeito em seu plano de cuidado, fortalecendo as ações em grupo, familiares e 

com a rede de saúde pública. 

Esse processo histórico foi construído com muita luta dos movimentos sociais, 

familiares, usuários e trabalhadores de saúde mental. Tarefa árdua, pois quando se 

traz especificamente o uso problemático de psicoativos, entende-se que existam 

outros fatores que sustentam essa dificuldade, impossibilitando o avanço em termos 

de discussão e ação em relação a essa temática. Exemplo disso são as políticas 

proibicionistas23 – sustentadas pela “Guerra às Drogas24” –, que trazem a indicação 

 
22 CAPS AD III: O CAPS AD III é o Ponto de Atenção do Componente da Atenção Especializada da 

Rede de Atenção Psicossocial destinado a proporcionar a atenção integral e contínua a pessoas com 
necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento nas 24 
(vinte e quatro) horas do dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. 
(Portaria n 130 de 26 de janeiro de 2012), MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL. 
23 O proibicionismo modulou o entendimento contemporâneo de substâncias psicoativas quando 

estabeleceu os limites arbitrários para usos de drogas legais/positivas e ilegais/negativas, tendo como 
uma das premissas que o consumo de drogas é uma prática prescindível e danosa, justificando sua 
proibição pelo Estado, que para combater as drogas criminaliza sua circulação e seu consumo, gerando 
uma “guerra às drogas” tendo como norte que as drogas devem ser combatidas penal e militarmente. 
(FIORI, 2012). 
24 Sobre a “Guerra às Drogas” fizemos um breve apanhado histórico a quem interessar possa, pois 

compreendemos que a ideologia da proibição, o proibicionismo, se sustenta nela e para dar subsídio 
para a amplitude da terminologia. Em 1911 a Convenção da Haia foi o primeiro tratado internacional de 
controle de psicoativos, “(....) regulamentando de forma incipiente a fabricação, comércio e uso da 
cocaína, ópio e seus derivados. Constituiu o primeiro passo para a construção do complexo arcabouço 
normativo internacional, fornecendo um modelo para legislações futuras. Deu à questão um tratamento 
repressivo e proibicionista: determinou a restrição da produção, venda e uso do ópio a necessidades 
“legítimas” (medicinais e científicas), estipulou a supressão gradual do seu fumo, estabeleceu um 
sistema de autorizações e registros e proibiu a exportação de psicoativos para Estados que banissem 
sua importação” (SILVA, 2013, p.79-80). Com essas pactuações entrando em vigor após 1919, pós I 
Guerra Mundial, mas antes desta ocorreram tentativas de ‘suprimir’ o uso de psicoativos devido à sua 
problemática no cotidiano, no entanto somente pelo formato de decretos e leis, que reprimiram os 
usuários e não tinham o caráter de proteção e cuidado ao usuário como em algumas legislações e 
políticas na atualidade. Após a II Guerra Mundial, na criação da Organização das Nações Unidas(ONU), 
a  questão dos psicoativos adquire um status diferente de dantes, pois o ideário de hegemonizar o 
tratamento internacional sobre os psicoativos ilícitos se torna mais forte, tendo como partida a 
Aprovação da Convenção Única de Narcóticos de 1961 Esta convenção define as substâncias a serem 
controladas, tendo por base o grau de perigo ou abuso, potencial dependência e uso médico das 
diferentes substâncias, embora esta forma de análise seja contestada por diversos especialistas da 
área, pois para que sejam feitas estas análises é necessário que evidências para além de biológicos 
sejam utilizadas, bem como os aspectos sócio-históricos dos sujeitos que as consomem e onde as 
consomem, no entanto não pode-se afirmar que estas características foram levadas em consideração 
ao elencar as substâncias para controle. Com a crise do capital na década de 70, o avanço do 
neoliberalismo, a inovação tecnológica inclusive na indústria farmacêutica, com a criação de psicoativos 
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falaciosa de que a repressão é a melhor e mais eficaz forma de cuidado e de 

resolutividade para a questão. 

No que concerne às Portarias e leis, ligadas em maior parte à Saúde Pública, 

uma compreensão antiproibicionista e de Redução de Danos foram os principais 

objetivos a serem alcançados ao longo dos anos, mesmo com altos custos para as 

Políticas Públicas, tendo como início de sua derrocada fatal o dia 31 de agosto de 

2016, quando é aprovado pelo Senado Federal do Brasil, por 61 votos favoráveis e 20 

contrários, o impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff. Destacamos essa 

data como marco inicial de um retrocesso bastante específico da Reforma 

Psiquiátrica, principalmente no tocante aos sujeitos que fazem uso de psicoativos, 

intensificando a política de “Guerra às Drogas” e a ascensão de uma política cada vez 

mais proibicionista e com o retorno da lógica manicomial como perspectiva de 

“cuidado” em Saúde Mental. 

Em 2017, a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em conjunto com o 

Conselho Federal de Medicina (CFM), lançou uma nota pública25, corroborando o que 

denominaram de “irregularidades” e “denunciando” tanto a questão de financiamento 

irregular dos CAPS como as chamadas “irregularidades nos processos de 

desinstitucionalização”, e fortalecendo os cuidados dos usuários de Saúde Mental 

pelos Hospitais Psiquiátricos, indo diretamente na contramão da Reforma Psiquiátrica, 

em favorecimento à indústria farmacêutica, às comunidades terapêuticas e à lógica 

 
sintéticos como o ácido lisérgico, anfetaminas e barbitúricos, o então presidente dos Estados Unidos 
da América Richard Nixon(1969-1974) dá o start sólido à “Guerra às Drogas”, tendo como principal alvo 
a produção e o tráfico de opiáceos, criando um enormidade de legislações nos EUA que ecoariam nas 
outras nações, no ano de 1971 no país fora aprovada o Foreign Assistance Act (Lei de Assistência 
Externa) prevendo a suspensão da assistência econômica a nações não cooperantes na Guerra às 
Drogas. No âmbito mundial, em 1971, ocorre a Convenção sobre Drogas Psicotrópicas na ONU, que 
buscou: estabelecer um sistema de controle internacional para substâncias psicotrópicas, uma reação 
à expansão e diversificação do espectro do abuso de “psicoativos”criando ainda formas de controle 
sobre diversas psicoativos sintéticas de acordo, por um lado, a seu potencial de criar dependência, e 
por outro lado, a poder terapêutico. Após essa Convenção, a ideia de um controle internacional dos 
psicoativos se estabelece de fato, e com a eleição de Ronald Reagan (1981-1988) nos EUA a ‘segunda 
guerra às drogas’ fora declarada em 1982, numa “luta” entre os países produtores versus países 
consumidores e com ela em 1988 é criada a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 
Substâncias Psicotrópicas assinada pelos países signatários a ONU. Esta convenção fornece 
(...)medidas abrangentes contra o tráfico de psicoativos, inclusive métodos contra a lavagem de 
dinheiro, fortalecimento do controle de percussores químicos, informações para uma cooperação 
internacional por meio, por exemplo, da extradição de traficantes, seu transporte e procedimentos de 
transferência.Todos os países signatários dessa convenção devem definir como crime a posse ou o 
cultivo de psicoativos para consumo pessoal, da mesma maneira que estimular outra pessoa a 
consumir psicoativos também é definido como crime. Esses protocolos foram ratificados por 160 
nações.(SILVA, 2013) (FONSECA e BASTOS,2014) (UNODOC, 1961-1971) 
25 Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/nota_abp-cfm.pdf. Acesso em: 05 jun. 

2021. 

https://portal.cfm.org.br/images/stories/pdf/nota_abp-cfm.pdf
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manicomial e asilar, das quais esses conselhos e associações se beneficiam 

econômica e politicamente. 

Ainda no mesmo ano de 2017, no mês de agosto, foi apresentada a “Nova 

Política de Saúde Mental”, contendo a direta reinclusão dos manicômios, vulgo 

Hospitais Psiquiátricos, como forma de cuidado para os usuários de Saúde Mental. 

Para os usuários de psicoativos, é diretamente apresentada a abstinência como 

objetivo de cuidado e de vida, colocando as Comunidades Terapêuticas26 (CTs) na 

linha direta de tratamento quando os CAPS AD demonstrarem ineficiência nos casos. 

Desse modo, escancarando o retorno da lógica asilar à nova (velha) política, os 

usuários serão indicados às CT nas seguintes situações: usuários com transtornos 

mentais graves relacionados ao uso de álcool e drogas, história de múltiplas recaídas, 

insucesso de tratamentos prévios e necessidade de acolhimento de longo prazo. 

Sendo necessário manter contato com Serviços de Saúde da RAPS para articular o 

encaminhamento apropriado do usuário (BRASIL, 2017). 

Os indicativos para o “tratamento” em CTs colocam nitidamente os CAPS AD 

como secundários na esfera dos cuidados, diferentemente do assegurado nas 

Portarias anteriores, segundo as quais estes funcionaram para além de um lugar do 

cuidado em Saúde, mas eram direcionadores das ações relacionadas aos usuários 

de psicoativos. Derruba-se a Redução de Danos como estratégia e indica-se como 

eficaz o tratamento “fechado” – isto é, de cunho asilar, e não comunitário no território 

–, em detrimento do cuidado em liberdade, com suporte em rede e território, 

contrariando as perspectivas democráticas preconizadas pelo contínuo processo da 

Reforma Psiquiátrica. 

Assim, as CTs surgem como instituições que não apenas personificam o 

retorno da lógica manicomial-asilar, mas também atualizam a barbárie com suas 

vinculações através das medidas religiosas e moralizantes como parte da premissa 

de “tratamento”, culminando inclusive no que se verifica na atualidade da conjuntura 

brasileira: o avanço neoliberal incidindo nas políticas sociais e desmontando-as em 

 
26 TENÓRIO (2002) Faz uma colocação importante sobre as Comunidades Terapêuticas quando traz 

que:“Se as comunidades terapêuticas tinham como projeto ser a “solução do problema manicomial” e 
“resolver a questão da liberdade no interior do hospício”, quanto a isso fracassaram. De fato, sabe-se 
que a experiência não teve impacto sobre o modelo e foi absorvida pelos manicômios privados não 
interessados em mudança, servindo ao marketing do manicômio, que incorporava um verniz moderno, 
sem deixar de ser conservador.” (Tenório, 2002, p. 29). É por esse motivo no qual a iniciativa da 
utilização das Comunidades Terapêuticas no Brasil é rechaçado enquanto modo de cuidado aos 
usuários da Política de Saúde Mental. 
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favor do grande capital, repetindo processos bárbaros de violência com a justificativa 

da moral e dos bons costumes para a manutenção da ordem social. 

Conforme Tenório (2002) explicita, identifica-se que a forma no qual as CTs 

assumem reflete a filosofia, por conseguinte ideologia, da organização que a fundou, 

e podem ser marcadas por direcionamentos religiosos, técnicas de autoajuda, terapia 

cognitiva comportamental entre outras, porém, independente do norte adotado por 

elas e de seu nível de “especialização” a grande maioria delas tem em seu objetivo a 

abstinência completa de qualquer psicoativo. 

O investimento de 87 milhões de reais nas CTs, anunciado pelo Governo 

Federal em abril de 2018, é um alarme importante para os movimentos pró-Reforma 

Psiquiátrica, pois, desse montante, 40 milhões de reais são do Ministério da Saúde, 

investimento que nunca antes ocorreu por esse ministério, já que as CTs eram 

financiadas somente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo Ministério de 

Justiça. Esse investimento permitirá também o aumento do valor do repasse mensal 

por vaga para as CTs, reajustado agora, no ano de 2021, de R$1 mil para R$1.172,88 

por adulto, principal público-alvo da política (BBC NEWS, 2021). 

Não obstante esse caminho de retrocesso, em 2019 o Ministério da Saúde, por 

meio da Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, lançou a Nota 

Técnica nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS, que teve como assunto principal 

“Esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas 

Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas”. Esse documento traz considerações 

falaciosas sobre o cuidado ofertado pelos CAPS AD, fazendo menções preocupantes 

quanto à maior eficácia dos tratamentos manicomiais e indicando os Hospitais 

Psiquiátricos como ponte importante para o cuidado, bem como a retomada da prática 

de eletroconvulsoterapia. 

Nota-se a dificuldade do avanço das rupturas com o proibicionismo, que é o 

pano de fundo das sustentações legais das Políticas Públicas relacionadas aos 

usuários de psicoativos no Brasil, colocando-os como os novos párias do manicômio. 

Há de se compreender que esse sujeito – indesejável para essa lógica capitalista – 

historicamente sempre esteve à mercê dos processos de marginalização e que, na 

atualidade, repete-se em alguma medida a sua mira sob o Estado neoliberal e a 

perspectiva conservadora quanto à criminalização do uso de substâncias, ou seja: o 

usuário de psicoativos. 

É preciso salientar que a intensificação da lógica manicomial e asilar, seja nas 
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velhas formas ou na atualidade das comunidades terapêuticas e dos hospitais 

psiquiátricos, é agudizada na esfera do governo de Jair Bolsonaro, que, 

concomitantemente aos absurdos desmontes de políticas sociais, especificamente no 

que concerne à Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, também repercute 

na vida desses sujeitos, agravando seu histórico lugar de marginalização social e 

ampliando as fronteiras da violação de direitos em detrimento do cuidado em 

liberdade. 

Desse modo, é sobre a efetividade e importância desse cuidado genuíno – 

longe de amarras moralizantes e de estigmas que definem o cuidado aos sujeitos 

usuários de substâncias psicoativas – que trata o item a seguir. 

 

1.2 A trajetória do cuidado na Saúde Mental Brasileira no campo específico de 

atendimento aos usuários de psicoativos 

Ao olhar o percurso da Reforma Psiquiátrica brasileira, percebe-se o quanto se 

mudou em termos ideológicos e jurídicos, tendo em vista a Saúde Mental como um 

campo em constante disputa, para além do que se refere ao processo de 

medicalização da vida guiado pela indústria farmacêutica (MACHADO E LESSA, 

2012) e afirmado pelo poder dos diagnósticos médicos centrados nas diversas 

especialidades da medicina, e sustentado inclusive pelo processo de adoecimento da 

classe trabalhadora dentro das crises do sistema capitalista. 

Nessa trajetória, infelizmente, um campo específico não foi olhado com tanta 

dedicação por parte dos movimentos sociais da época27, o campo relativo aos 

usuários de psicoativos, embora estes também estivessem reféns nos manicômios 

tanto quanto os que tinham algum transtorno psíquico, conforme asseverou a lei desde 

1938. Conforme o artigo 29, parágrafo 1º, do Decreto-lei nº 891 (BRASIL, 1938), o que 

de fato se verifica é: 

Os toxicômanos ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por 
inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas, são passíveis de internação 
obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não. (...) A internação 
obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos 
outros casos, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao 
enfermo, ou for conveniente à ordem pública. Essa internação se verificará 
mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do 
Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial. (BRASIL, 

 
27 Conforme afirma o documento do Ministério da Saúde: Reforma Psiquiátrica e política de Saúde 

Mental no Brasil - Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de 
Caracas Brasília de 2005. 
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1938) 

O que se verifica nesse contexto é a produção, pela justiça brasileira, junto com 

a saúde pública, de uma importante lacuna histórica na legislação e política de saúde 

pública sobre o cuidado com os usuários de psicoativos. 

[...] deixando-se a questão das drogas para as instituições da justiça, 
segurança pública, pedagogia, benemerência, associações religiosas. A 
complexidade do problema contribuiu para a relativa ausência do Estado, e 
possibilitou a disseminação em todo o país de "alternativas de atenção" de 
caráter total, fechado, baseadas em uma prática predominantemente 
psiquiátrica ou médica, ou, ainda, de cunho religioso, tendo como principal 
objetivo a ser alcançado a abstinência. Esta rede de instituições – em sua 
maioria filantrópicas – cumprem um papel relevante, e apontam a 
necessidade de assunção pela saúde pública de uma política mais clara e 
incisiva para o problema. (BRASIL, 2005, p. 40) 

Para que seja possível avançar sobre as práticas denominadas de cuidado 

relativas a esses usuários, é importante localizar quem são esses sujeitos e como são 

olhados pelas sociedades, de acordo com a produção do processo histórico 

dialeticamente ligado à produção também da figura desses sujeitos. 

Desde que a civilização iniciou seus primeiros contatos com a natureza, 

estabeleceram-se também as primeiras relações de consumo de substâncias 

psicoativas. Chama-se também de substâncias psicoativas o que historicamente se 

conhecem como plantas ou substâncias de extração de resíduo animal, que eram 

manipuladas das mais diversas formas (maceradas, mascadas, queimadas, inaladas, 

misturada com alimentos), dentre outros modos mais rudimentares de utilização 

(DEGASPERI, 2013). 

Cada civilização consome, de acordo com cada tempo histórico, substâncias 

psicoativas por motivos e modos diversos, desde a Idade Antiga, passando pela Idade 

Média e a Idade Moderna, até a Idade Contemporânea – todas utilizaram e 

continuaram fazendo uso de psicoativos (JÓLLUSKIN e NUNES, 2007). 

Desse modo, observa-se que, ao longo da história, a relação dos sujeitos com 

o objeto aqui chamado de psicoativo foi mudando e que essas mudanças são 

diretamente ligadas aos processos políticos, econômicos e sociais que as diversas 

civilizações e suas sociedades tiveram, sendo que o resultado na vida singular e 

cotidiana dos sujeitos se dá em detrimento de como cada estrutura política, econômica 

e social se organiza com as pessoas. 

 De acordo com Sayn (2014) e Dos Santos (2007) em seus estudos, uma 

gama de substâncias (especialmente alucinógenas) consumo no tocante aos motivos 
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nos quais os sujeitos faziam uso, esses eram para fins “mágicos”, divinos e 

terapêuticos, com isso amplia-se o conhecimento no que tange aos modos de uso. 

Com a intenção de desmistificar o processo contemporâneo de demonização da 

substância e de seu consumo, os estudos nos auxiliam para a efetivação de uma 

compreensão socio-histórico do uso de psicoativos, com vistas a redirecionar o olhar 

a partir de um senso comum que se verifica sobre a ideia dos psicoativos, que foca 

mais nos processos midiáticos envolvendo álcool, crack e por vezes a maconha, 

sustentado por direcionamentos proibicionistas de compreensão apreensão sobre os 

psicoativos.  

Na Antiguidade não datada, surge um conceito – em grego, phármakon – que 

indica remédio e veneno, não o colocando como uma coisa ou outra, mas ambas, 

inseparavelmente. Portanto, a premissa tanto de cura quanto de ameaça estavam 

presentes na semântica do conceito que origina a presente discussão e fomenta sua 

base. Nesse conceito, portanto, a questão é o nível de toxicidade, sendo que algumas 

substâncias serão mais tóxicas – em termos de efeito no corpo – e outras menos, mas 

nenhuma delas será uma substância inofensiva ou mero veneno (ESCOHODATO, 

2007). 

Assim, toxicidade é algo que de certa forma mede-se matematicamente, como 

margem terapêutica ou proporção entre as doses ditas como ativas e fatais ou 

incapacitantes. O limite entre o que é dano e o que é benefício não existe na 

substância em si, mas justamente na relação com a mesma, ou seja, em seu uso pelo 

“vício”. Assim, a manutenção de um discurso sobre a existência de psicoativos “bons” 

ou “ruins” seria o mesmo que compará-los como uma divisa moral. Escohodato28 

(2007, p. 21) refere-se a essa questão como o “falar de amanhecer os culpados e 

amanhecer os inocentes”. 

Na cruzada farmacológica, é essencial que se faça essa distinção do 

medicamento como válido e os “venenos do espírito” como alimentos ou itens de 

passatempo, tais como bebidas alcoólicas, café e tabaco. Dentro dessa corrida 

classificatória, acaba-se por buscar uma rigorosidade afirmativa em determinar quais 

psicoativos criam dependência ou mero hábito e quais são inofensivos, já que uma 

substância inofensiva não seria um psicoativo. É válido salientar que a diferença entre 

 
28 Salientamos aqui que em todas as citações, diretas ou indiretas do autor Antônio Escohodato (1941) 

foram traduzidas pela pesquisadora da língua espanhola para a portuguesa. 
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a dependência e o simples hábito constitui um jogo verbal (ESCOHODATO, 2007, p. 

21). 

Na origem de tais ultrajes contra o bom senso está a evolução semântica 
experimentada no início do século pelo termo "narcótico" - do grego narkoun, 
que significa entorpecer e sedate – até então aplicado, sem conotações 
morais, a substâncias que induzem sono ou sedação. [...] Ao incorporar um 
senso moral, os narcóticos perderam clareza farmacológica e passaram a 
incluir medicamentos que não induziam sedação ou sono, excluindo uma 
ampla gama de substâncias entorpecentes em sentido estrito. (...) Após 
várias décadas de esforços para chegar a uma definição "técnica" da droga, 
a autoridade sanitária internacional declarou o problema insolúvel por ser 
extra-farmacológico, propondo classificar as drogas em lícitas e ilícitas. 
(ESCOHODATO, 2007, p. 21)  

 
 A passagem para a Época Moderna foi marcada pela expansão das 

navegações e a constituição, a partir da Europa, de um sistema econômico, político e 

militar mundial baseado na exploração de recursos extraídos de outros continentes, 

que se tornariam algumas das principais mercadorias da acumulação do capital, da 

alteração da vida cotidiana, da cultura alimentar e farmacológica ocidental 

(CARNEIRO, 2019). 

Com a expansão do mercantilismo e da disputa por esses produtos, em que o 

comércio constituiu a maior parte da atividade das primeiras companhias mercantis, 

estimulou-se o surgimento da primeira bolsa de valores e do primeiro banco municipal, 

em Amsterdam, na Holanda. Esses produtos, tidos como exóticos e de luxo, que se 

globalizariam e se vulgarizaram, eram as especiarias, tais como o açúcar, as bebidas 

alcoólicas, o chocolate, o café, o chá, o tabaco e o ópio (CARNEIRO, 2019). 

São as drogas modernas, os alimentos-drogas, os estimulantes da disposição 
mental e dos novos sabores do tráfico mercantil, da arrecadação fiscal e da 
mobilização de poderosas forças navais, de tal forma que se pôde ver no 
mercantilismo uma enorme rede de tráfico de drogas exóticas e valiosas que 
conquistam novos consumidores em todos os continentes. O papel destes 
produtos, destas commodities, foi central na formação da economia, da 
sociedade e da cultura modernas. (CARNEIRO, 2019, p. 9)29 

Atualmente, o impacto aumentou. Todavia, desde o início do mercantilismo, os 

psicoativos modernos conformavam um novo sistema econômico e uma nova cultura 

psicoativa em integração. Carneiro (2019) coloca que o conceito de psicoativo 

aparece na história cultural contemporânea, concomitantemente, como um fantasma 

do mal e como um emblema da saúde e, após milênios de uso festivo, veículos 

 
29 Commodities: são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem 

ser estocados sem perda de qualidade, a palavra vem do inglês ‘commodity’ e originalmente tem 
significado de mercadoria 
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terapêuticos e sacramentais, os bêbados se tornaram um empreendimento científico 

proeminente, que começou fazendo “religião” e acabou irritando a lei ao comprometer 

a economia e a arte tentada (CARNEIRO, 2019). 

Oportunamente ou incoerente, a cruzada contra alguns deles constitui uma 
operação de tecnologia política com funções sociais complexas, onde o que 
é implantado é certa física do poder. No horizonte de ansiedades que 
acompanham qualquer mudança na profundidade da vida, as engrenagens 
dessa física esclarecem a criação do problema delineado como "a droga" e 
seu contato com a questão mais ampla da relação do homem contemporâneo 
com sua liberdade real. Seria ingênuo esperar que a mudança dos padrões 
de moralidade, estereótipos culturais e os slogans de uma ou outra 
propaganda são submetidos ao exame cuidadoso realizado pela ciência. Mas 
uma forma de formar conceitos em vez de dogmas e mitos sobre esse 
objetivo é atender à sua própria gênese. (ESCOHODATO, 2007, p. 25) 

Nesse sentido, também concordamos com Carneiro (2019) quando afirma que 

os psicoativos são uma fantasmagoria, encarnando a figura dos bodes expiatórios, 

obsessões patologizantes e medos irracionais, mas também é o veículo da salvação 

e da cura, como pílula mágica e panaceia para todos os males, mantendo a dificuldade 

da modernidade em lidar com os significados dos consumos e dos prazeres, que 

foram se traduzindo ao longo do recrudescimento capitalista nas mercadorias mais 

rentáveis, sendo justamente na ascensão do modo de produção capitalista que a 

substância psicoativa vai ganhando cada vez mais status de mercadoria. 

É importante salientar que o consumo de psicoativos avança no sentido de se 

tornarem uma problemática conforme avança uma moralidade específica da 

sociedade capitalista conservadora relativa aos usuários. 

[...] Os indivíduos que usam ou abusam das drogas na sociedade capitalista 
são considerados como populações flutuantes, não-socializadas, cortadas de 
seus vínculos e que ameaçam a ordem social, seja pela violência, seja pela 
trajetória que é construída a partir de uma série de rupturas a estados de 
equilíbrio anteriores mais ou menos estáveis ou instáveis. (LEAL, 2014, p. 
180) 

No que concerne à discussão diretamente relacionada aos sujeitos, estes 

acabam sendo olhados como um “problema”, sempre individualizando a questão dos 

psicoativos na sociedade, conforme sugere Leal (2014). Assim, a controvérsia da 

“problemática” relacionada ao uso de psicoativos fica explícita quando um dos efeitos 

da criminalização e proibição é o desenvolvimento de um mercado internacional de 

psicoativos caracterizados como ilícitos – o narcotráfico, um dos mais rentáveis da 

atualidade. 

Como assegura Brites (2006), as ações de criminalização e proibição 

contribuem para uma alienação social dos reais danos sociais e à saúde, na medida 
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em que forjam uma separação entre psicoativos lícitos e ilícitos, assim contribuindo 

para ampliar os processos de exclusão daqueles que fazem uso dos ilícitos, 

afastando-os dos equipamentos de cuidado e assistência e limitando as respostas 

sociais e de saúde para a questão. 

Ainda sobre como essa questão se configura na atualidade, se faz o importante 

destaque que: 

Em 2018, cerca de 269 milhões de pessoas em todo o mundo tinha usado 
drogas pelo menos uma vez no ano anterior. Isso corresponde a 5,4 por cento 
da população mundial com idade 15-64, representando quase 1 em cada 19 
pessoas. Durante o período de 2009-2018, o número estimado de usuários 
de qualquer droga aumentou globalmente de 210 milhões a 269 milhões – 
em outras palavras, em mais de um quarto – em parte como resultado do 
crescimento da população global. Consequentemente, a prevalência do uso 
de drogas aumentou mais de 12 por cento, de 4,8 por cento na população 
adulta em 2009 para 5,4 por cento em 2018. No entanto, considerando o 
amplo intervalo de incerteza dessas estimativas e que em qualquer ano as 
estimativas globais representam os melhores dados disponíveis, qualquer 
comparação das estimativas ao longo do tempo deve ser realizada com 
cuidado. Na última década, houve uma diversificação das substâncias 
disponíveis no mercado de drogas. Além de substâncias tradicionais à base 
de plantas – cannabis, cocaína e heroína –, a última década testemunhou a 
expansão de um mercado dinâmico para drogas sintéticas e uso não 
medicinal de medicamentos e medicamentos prescritos. (UNODOC, 2020, p. 
10 – tradução da pesquisadora) 
 

 Ao refletir sobre os usuários de psicoativos, pode-se incorrer naquilo que Leal 

(2018) traz na citação anterior, considerando-as como pessoas “cortadas de seus 

vínculos e que ameaçam a ordem social”, e caminhar por uma dificuldade teórico-

metodológica e especialmente ético-política ao buscar ofertas de cuidado em Saúde 

Mental para os mesmos, de modo não punitivo, tendo em vista o caminho percorrido 

pelas Políticas Públicas, em termos mais estruturados. Desse modo, refletindo a 

urgência de superar as políticas que foram gestadas no curso do proibicionismo, logo, 

resultando em meios de cuidados que têm a proibição como seu norte, dificultando o 

avançar de práticas em saúde e de cuidado como a trazida pela Redução de Danos. 

  Compreendendo essa dinâmica contraditória, isto é, a própria relação 

histórica com o psicoativo e o desdobramento no que se refere ao cuidado com o 

sujeito usuário do mesmo, o que se percebe é que, se não há um entendimento sobre 

qual é o embasamento das práticas de cuidado, assumindo que essas não são 

construídas de modo etéreo nas sociedades e estão diariamente em disputa, tanto em 

termos legais quanto inseridos nos cotidianos dos serviços, acaba-se por assumir 

práticas não condizentes com pactos maiores como os construídos na Reforma 

Psiquiátrica e, posteriormente, na portaria de Redução de Danos. 
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Reconhecendo o cuidado como categoria teórica importante no que concerne 

ao debate sobre o uso dos psicoativos, no qual se baseia justamente a construção de 

ofertas de tratamento e de Políticas Públicas cunhadas no seio do capitalismo, 

apresentamos a reflexão sobre os cuidados nesta seara tão fundamental tomando 

como base de sustentação teórica o acúmulo produzido por Passos (2018), no qual a 

autora utiliza-se também de teóricos não marxistas/marxianos, reconhecidos por 

serem referência na temática do cuidado, consubstanciados pela base materialista-

dialética de análise, trazendo assim o debate do marxismo para dentro do campo do 

cuidado – e que nós utilizaremos para o debate sobre os psicoativos. 

Ao utilizar-se de autores marxistas e da própria base de análise marxista com 

o intento de possuir elementos que subsidiem a análise sobre o cuidado, a autora 

coloca que a viabilização do cuidado resulta da cooperação entre indivíduos, tendo 

como objetivo a perpetuação da espécie e a reprodução de um determinado modo de 

produção e sua sociabilidade (PASSOS, 2013, p. 21), sendo o cuidado parte das 

relações sociais e, como tal, transforma-se em determinados momentos históricos, 

principalmente no que concerne aos modos de produção. (NOGUEIRA, 2018).  

Partindo da hipótese da autora, que coloca o cuidado como “necessidade 

ontológica do ser social”30 (PASSOS, 2018, p. 67), ela aponta que essa necessidade 

É estabelecida como a relação direta entre um indivíduo e outro no intuito de 
suprir as necessidades ontológicas primárias daqueles que não podem provê-
las por si, seja devido às fases naturais da vida (infância e velhice), seja por 
adoecimento ou por outras limitações impostas social ou biologicamente. (...) 
as necessidades também sofrem transformações, uma vez que estão 
relacionadas ao desenvolvimento do modo de produção e à recriação de 
novas necessidades. (PASSOS, 2018, p. 22) 

A partir disso, compreende-se que são os sujeitos que realizam a prática da 

ação do cuidar de modo direto e direcionado, e que essa forma em que o cuidado 

ocorre se faz na medida em que o sujeito que recebe e o sujeito que realiza estão 

inseridos e relacionados entre si, não podendo estes estar descolados da realidade 

material em que vivem (PASSOS, 2018). 

Na perspectiva do cuidado enquanto necessidade ontológica do ser social, 

entendemos que esse ocorre, portanto, em todos os contextos sociais, mas, nesta 

pesquisa, o contexto de sociedade ao qual se faz referência é o da sociedade 

capitalista. Assume-se então que, para que haja uma compreensão dos processos 

 
30 Para maior aprofundamento da temática sobre ontologia do ser social, consultar os escritos de Györgi 

Lucáks (1885-1971) em: “Para uma ontologia do ser social 1 e 2”, Editora Boitempo. 
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sociais dos sujeitos nela inseridos, há necessidade em primeiro lugar de apreender 

como funcionam os mecanismos de produção e reprodução da vida social nesse 

modelo político-econômico. 

A produção e a reprodução das relações sociais capitalistas não se 
restringem à relação capital e trabalho nas condições objetivas de produção 
e reprodução da vida material, mas englobam um complexo mais amplo, 
envolvendo a totalidade da vida social e de suas formas de consciência social 
e expressões culturais. Assim, a reprodução das relações sociais é a 
reprodução da processualidade da vida social em sua totalidade, portanto, de 
determinado modo de vida. A reprodução das relações sociais atinge a 
totalidade da vida em suas determinações universalizantes e singulares, em 
suas tendências históricas e em suas manifestações cotidianas. (CEOLIN, 
2014, p. 242/243) 

 Considerando a singularidade dos sujeitos e suas necessidades distintas, 

podemos colocar que os sujeitos como pessoas com deficiência, pessoas com 

sofrimento psíquico grave e institucionalizadas por longo período, acamados, doentes 

crônicos, degenerativos tornam-se dependentes de um outro para supri-los, 

[...] ou seja, esse outro precisa trabalhar por/para eles – aqui, podemos 
esclarecer que os sujeitos que demandam cuidado não só por um 
determinado período (enquanto fase natural), mas, em alguns casos, ao 
longo de toda a vida. (PASSOS, 2016, p. 282) 

Conforme Passos (2017) o cuidado é a resposta dessa “dependência”, uma vez 

que ele é ao mesmo tempo a necessidade do sujeito para existir e a ação para que 

sejam supridas as demais necessidades ontológicas. (PASSOS, 2017, p. 251), 

apreende-se, assim, a crítica de que o modo como a sociedade se desenvolve acaba 

determinando como, por quem, onde e de que forma o cuidado deve ser executado. 

E, em termos de um cuidado dispensado pelas instituições – do Estado principalmente 

e de sujeitos contratados por ele –, a cada tempo e mudança histórica esse cuidado 

vai assumindo diversas formas, especificamente no que tange aos diversos tipos de 

cuidados em saúde ofertados à população31. 

Desse modo, tomando o cuidado como uma ação realizada para sujeitos e por 

sujeitos inseridos em um modo de sociabilidade muito específico, isto é, o modo de 

produção capitalista, apreende-se que os tratamentos e a atenção ofertados aos 

sujeitos em sofrimento psíquico decorrente do uso de psicoativos estão, de diversos 

modos, sustentados por ideologias específicas em determinados tempos históricos, 

nos quais estão em permanente disputa nos campos das Políticas Públicas e das 

 
31 Portanto, podemos afirmar que as formas de promover e viabilizar cuidado são modificadas ao 

longo da história, sendo adequadas ao desenvolvimento das forças produtivas e da reprodução. 
(PASSOS, 2018, p. 72) 



57 

pesquisas científicas que se desdobram no campo concreto das ações cotidianas dos 

serviços de Saúde Mental. 

A construção do SUS foi um acontecimento que produziu grande impacto no 
conceito de saúde, do direito à assistência, imprimindo na vida cotidiana dos 
serviços de saúde a ideia de cidadania. Trouxe à cena novos modos de 
trabalhar em saúde e, sobretudo a compreensão de que o cenário de prática 
dos serviços é multiprofissional, e o cuidado se constrói sempre em relação 
com o outro, seja um trabalhador ou usuário. (FRANCO E MERHY, 2013, p. 
162) 

Para Franco e Merhy (2013), o impacto causado na subjetivação dos sujeitos 

individuais e coletivos após o surgimento do SUS é capaz de formar outra nova 

subjetividade, ressignificando a perspectiva do cuidado. É possível, então, afirmar que 

a luta coletiva por uma assistência à saúde universal, integral e com equidade, que foi 

a proposta da Reforma Sanitária e, por conseguinte, da efetivação e existência do 

SUS, produz nos sujeitos outras formas de pensar o cuidado, para além da técnica, 

mas pensando em outras possibilidades de existências em saúde – de modo a traduzir 

os diferentes tipos de cuidados ofertados nos termos do cuidar como desdobramento 

ontológico do ser social, a partir de um modo organizado, traduzido em ações de 

Políticas Públicas, para que seja possível coletivizar o cuidado para toda a população 

que faz uso de psicoativo. 

Assim, percebe-se que, antes e após a Reforma Psiquiátrica ainda em curso, o 

Brasil adota algumas formas principais de cuidado, justamente no que se refere ao 

cuidado em liberdade, em rede e território e contra as premissas e ações asilares, 

proibicionistas e manicomiais de outrora, ainda que a luta para a manutenção dos 

mesmos seja sempre agudizada e atualizada a partir do cenário político que se 

desenha. 

Contudo, percebe-se que, em meados do século XX, dado o avanço 

tecnológico e a atenção criada pelo complexo médico industrial de organização de 

serviços com base em alto consumo de insumos, o modelo assistencial saído dessa 

vertente foi assumindo a característica hegemônica de um cuidado mais voltado à 

produção de conhecimento e de consumo de procedimentos (FRANCO E MERHY 

2013; MERHY, 1998). 

Um dos pontos resultantes dessa mudança dirigiu-se ao que concerne ao 

cuidado sobre o modo como os diagnósticos em saúde ocorrem e que são, grosso 

modo, feitos a partir do acúmulo teórico relacionado a cada doença, de modo 

simplista: olhando o processo através das causas e sintomas, contudo, os 
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diagnósticos em Saúde Mental podem ocorrer de modo um tanto mais complexo, o 

que largamente contribui para a intensificação dos estigmas relacionados aos sujeitos 

usuários de substâncias psicoativas. 

 Alarcon (2014) reflete sobre a dificuldade da psiquiatria, área da medicina 

“responsável” pelo diagnóstico das enfermidades relativas à saúde mental, no 

processo etiológico da denominada doença mental e na sua relação com os sujeitos, 

tal qual os usuários de psicoativos: 

Sabe-se que a psiquiatria carece de agentes etiológicos para explicar as 
causas das doenças mentais, identificando, no máximo como um deus ex-
machina, as imprecisas causas genéticas e hereditárias. Esse vácuo 
explicativo, determinado pela ausência do agente etiológico, sustenta a 
imprecisão relativa ao entendimento dos mecanismos de produção da doença 
que, a rigor, torna-se mera conjectura. Assim, a identificação e a conjugação 
dos sintomas em síndromes que distinguem uma doença como tal dependem 
de uma série de fatores, em geral extra-científicos, situação que joga a 
medicina mental no limiar da medicina científica. E o que afinal se censura na 
relação à psiquiatria, como responsável por iatrogenia nada desprezível, é o 
cientificismo expresso pela insistência em buscar no modelo biológico da 
história natural das doenças a justificação para seu repertório e condutas, 
ocasionando paradoxalmente, a excessiva medicalização do sofrimento. 
(ALARCON, 2014, p. 318) 

 a partir dos “diagnósticos” em Saúde Mental que os cuidados direcionados aos 

sujeitos têm sidoo ofertados, não importando a priori se o cuidado ofertado é violador 

de direitos ou não, pois na estrutura da saúde e no saber médico o que está colocado 

é justamente que o sujeito “tem” que dar à figura do médico a responsabilidade de 

“curá-lo”, tal como exemplifica Foucault (2006). 

Retrocedendo, pela necessidade teórica de consubstanciar o debate com uma 

perspectiva material e histórica, em 1917, nos Estados Unidos, a Associação 

Americana Médico-Psicológica iniciou um processo de classificação dos transtornos 

mentais com propósito estatístico das doenças mentais. Em 1927, com nova 

nomenclatura, a Associação Americana de Psiquiatria (APA) avançou para a criação 

de uma nomenclatura única para todo território estadunidense sobre esses 

transtornos, ampliando o objetivo ao incluir também a função do diagnóstico já no título 

da publicação. Esse manual ficaria mundialmente conhecido como “Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders32, chamado de DSM” (CIRIBELLI, 2012). 

Existem, até agora, sete versões do DSM – isso porque, de tempos em tempos, 

 
32 Esta tradução foi realizada pela pesquisadora, da língua inglesa para a língua portuguesa. Manual 

diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, sua sigla seria (M.D.E.T.M.), contudo manteremos a 
sigla em inglês, conforme o observado em outras publicações, por ser o modo mais conhecido de citar 
o manual 
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os modos de definir um diagnóstico para os sujeitos acabam sendo “atualizados”. 

Nesse sentido, vale a pena retomar Alarcon (2014): a etiologia das doenças 

relacionadas à Saúde Mental, atrelada ao pressuposto científico da medicina 

psiquiátrica, desenvolve a ampliação de critérios, a fim de patologizar e medicalizar a 

vida humana cotidiana, transformando esse processo em uma grande indústria de 

controle social e disciplinarização da vida. 

As sete versões do DSM são: DSM-I (1952), DSM-II (1968), DSM-III (1980), 

DSM-III-R (1987), DSM-IV (1994), DSM-IV-TR (2000) e DSM-V (2013). Devido aos 

processos de globalização e intercâmbio de conhecimentos, a utilização dos DSM 

como manuais de critérios diagnósticos em Saúde Mental ocorre em todo o mundo, 

inclusive no Brasil. Novamente se desenha a crítica a esses processos, pois 

acreditamos que seja problemático o uso de um “manual” não desenvolvido 

especificamente para a população brasileira e suas especificidades. Ademais, não há 

preocupação em compreender os determinantes sociais do país, não se olha os 

recortes das desigualdades e suas resultantes na especificidade da saúde da 

população brasileira. 

Quanto ao uso de psicoativos, as terminologias substituem a de “dependência 

de droga”, sendo que esse termo se dá pelo argumento de que “dependência” se 

referia tanto à dependência física quanto à dependência psicológica. No manual 

atualizado do DSM, o mesmo termo passa a se referir somente ao sentido fisiológico, 

passando inclusive a pertencer a um grupo próprio, e não mais a um subgrupo dos 

transtornos de personalidade e outros transtornos mentais não psicóticos. 

O álcool – assim como o tabaco – passa a fazer parte do grupo de transtornos 
relacionados ao uso de substância, junto com as demais drogas, nas 
categorias de abuso de álcool episódico, abuso de álcool contínuo e 
dependência de álcool. Ainda em relação ao álcool, há a primeira menção à 
possibilidade de um fator genético na predisposição para o desenvolvimento 
do comportamento abusivo ou dependência. Tal premissa parte da 
observação de quadros de alcoolismo em filhos de portadores do transtorno, 
mesmo quando estes foram criados por famílias adotivas. (CERIBELLI, 2012, 
p. 52) 

Compreende-se, assim, que o ato de diagnosticar um sujeito é bastante 

delicado, tendo em vista que na atualidade ele se torna direcionador das tratativas 

coletivas com o indivíduo, ainda mais no que se refere a um diagnóstico de “saúde 

mental”. E, ao vincular a premissa do diagnóstico ao pressuposto exclusivamente 

ligado ao vício e à “adicção”, o que se verifica é a utilização do diagnóstico como mais 

um ponto importante no resgate histórico da vinculação de sujeitos que fogem da 
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premissa da sociabilidade burguesa para ligá-los ao estigma e a exclusões sociais, 

tendo o recurso do diagnóstico para fundamentar científica e psiquiatricamente essa 

lógica perversa, também como coloca Foucault (2006) sobre o desenvolvimento do 

poder psiquiátrico. 

Nesse sentido, para os usuários de substâncias psicoativas, o diagnóstico 

conhecido que direciona o cuidado e caracteriza os “tratamentos” denomina-se 

“dependência química”. Ao recuperar o estudo de Ceribelli (2012) sobre a construção 

dos diagnósticos em dependência química, percebe-se que, em todas as versões, o 

DSM caracteriza a dependência a partir do padrão e quantidade de uso, sugerindo 

que nos tratamentos o consumo é fator preponderante, não levando em consideração 

onde esse consumo ocorre ou como ocorre e em que vida ocorre, muito menos 

relacionando-o à nossa sociabilidade. 

Dentro dessa lógica reducionista, individualista e moral, entende-se o sujeito e 

a substância em uma relação unilateral e que ocorre de modo etéreo. A crítica 

pertinente que se faz nesse ponto é justamente no sentido de que, ao não relacionar 

em qual espaço social o sujeito está inserido e como sua história se desenvolve, a 

forma pela qual será direcionado o cuidado deste sujeito e o modo de execução desta 

acabam por recuperar as perspectivas proibicionistas e de abstinência, ao considerar 

que acabando com a presença da substância na vida do sujeito de fato seria resolvido 

seu problema de “saúde”, desconsiderando todo o contexto histórico, político, 

econômico e cultural que envolve esse debate. 

A abstinência – que é o ato do não uso – impõe ao usuário a tarefa individual 

em relação ao seu consumo. E a premissa do proibicionismo e da “Guerra às Drogas” 

impõe ao Estado o afastamento do objeto psicoativo dos sujeitos. Retira-se, assim, do 

modo de produção capitalista e do consequente processo de produção de 

sociabilidade advinda deste cenário, o real motivo das possíveis dificuldades que 

possam advir do uso na vida dos psicoativos nos sujeitos usuários. 

Isto é, ao não compreender esse cenário como também de grande 

responsabilidade perante as mazelas que ocorrem na vida dos sujeitos e como isso 

repercute no desenho das políticas cunhadas no seio da  “Guerra às Drogas” e do 

proibicionismo, apenas se recrudesce a vigilância, a violência e o controle, retirando 

do debate as condições ético-políticas. 

Tendo em vista a especificidade das Políticas Públicas voltadas para o cuidado 

dos sujeitos que fazem uso de psicoativos, identifica-se que, com a portaria de 
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Redução de Danos, há uma tentativa de avanço quanto à prática do cuidado em si de 

modo legalista, pois suas premissas são sustentadas pela escolha que o sujeito tem 

em relação ao uso, sendo que as ações desenvolvem-se no sentido de auxiliar em 

processos de vida que não sejam necessariamente focados no uso, além de não 

colocar a abstinência como o foco e único direcionador de ampliação das 

possibilidades de vida dos sujeitos: 

as ações de redução de danos deveriam ser planejadas de acordo com o 
contexto sociocultural em que seriam aplicadas. Sem desconsiderar a 
importância das experiências internacionais com essa estratégia, 
compreendeu-se que nenhum modelo de atenção deveria ser importado sem 
que se procedesse à sua adequação às especificidades sociais, culturais, 
econômicas e políticas de cada população. (MACHADO e BOARINI, 2013, p. 
587) 

A partir da Portaria 1.028/2005, fica explícita a intenção do Estado brasileiro de 

reforçar um modo de cuidado por meio de ações de saúde direcionadas aos usuários 

de psicoativos que não conseguem e que não desejam interromper o uso, sem 

necessariamente intervir no uso em si e nem no acesso, com a intenção de reduzir os 

riscos, no âmbito da promoção integral à saúde dos sujeitos amparados por outros 

pilares da seguridade social. 

Art. 9º Estabelecer que as ações de redução de danos devem ser 
desenvolvidas em consonância com a promoção dos direitos humanos, tendo 
especialmente em conta o respeito à diversidade dos usuários ou 
dependentes de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência. 

§ 1º Em todas as ações de redução de danos, devem ser preservadas a 
identidade e a liberdade da decisão do usuário ou dependente ou pessoas 
tomadas como tais, sobre qualquer procedimento relacionado à prevenção, 
ao diagnóstico e ao tratamento. (BRASIL, 2005) 

 

Pode-se colocar então que esse modo de cuidar – a estratégia de Redução de 

Danos – está pautado numa prática antiproibicionista, pois supera a intenção da 

proibição do uso e da existência do psicoativo na ação primária e na vida do sujeito, 

pautando o cuidado em liberdade e na busca a fim de ir além das políticas 

proibicionistas e de estigma ainda tão em voga nesta seara. 

Importante salientar que, confluindo no sentido dos embates antidemocráticos 

que se verifica na atualidade política do país, após a Nota Técnica de 2019, expedida 

pelo Ministério da Saúde, ficou evidente a disputa nesse campo específico do cuidado, 

ao colocar como único direcionador a abstinência, reforçando a criminalização do uso, 

do usuário e da substância, utilizando a punição e cerceamento como a ordenação do 

cuidado (num nítido direcionamento de um cuidado proibicionista). Retomando 
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práticas que outrora pareciam já superadas sobre esse tipo de cuidado em Pinel, nas 

comunidades terapêuticas do Brasil dos anos 2000, mas que devido à ascensão de 

um modelo de governo predominantemente autoritário e com premissa conservadora, 

os ataques perante a violação de direitos se intensificam com uma brutalidade 

desenfreada. 

A desigualdade é inerente ao capitalismo! Não há emprego, moradia, terra, 
educação, transporte, acesso à cultura, roupa, comida para todos. Não há 
espaço para diversidade humana se expressar em sua plenitude. Não há 
espaço para os que “não servem” para reproduzir a lógica de acumulação do 
capital, para aquelas e aqueles cuja vida não se encaixa dentro dos padrões 
impostos, cuja força de trabalho não possa ser vendida e extraída até a última 
gota de sangue ou suor. (AGUIAR, 2020, p. 25) 

O sujeito que faz uso de psicoativo, bem como o “louco”, é esse sujeito que 

Aguiar (2020) define acima: sujeitos entendidos como improdutivos para o capital nos 

termos de venda de força de trabalho. Porém, de alguma forma, este mantém a 

garantia do lucro através de outros tipos de indústrias, como a farmacêutica, a bélica 

e as ilegais, como o narcotráfico. Nesse sentido, corrobora-se a noção de que esses 

sujeitos são necessários a esse sistema, mas não para serem cuidados e 

conseguirem em seu cotidiano existir de modo humano e emancipado. Ao contrário, 

sua função deriva da existência como sujeitos verdadeiramente excluídos de direitos 

sociais básicos, sustentando então o cuidado numa prática proibicionista. 

É o que reiterava – ainda reitera na atualidade –, pois o manicômio está e ainda 

se reinventa através de práticas de cuidado manicomiais pautadas em suas premissas 

iniciais no que se referia ao “tratamento do louco, usuário de psicoativos, sujeito 

indesejável”, lançando mão do enclausuramento punitivo direcionado e de um 

tratamento moralizador, utilizando as instituições totais para tal ação, localizando o 

próprio manicômio como o único e possível lugar de cuidado. Mais uma vez, os 

Hospitais Psiquiátricos ainda existentes no país mantêm suas práticas desumanas, 

mas com avais públicos diferentes de antes da Reforma Psiquiátrica, agora 

atualizadas por uma conjuntura nefasta e regressiva de direitos sociais. 

De acordo com Kinker (2012), é deste modo que vêm se atualizando diversos 

processos os quais o autor, apoiado por Basaglia (1985), definia como o “valor social 

do indivíduo” (BASAGLIA, 1985). É um modo de produção social no qual a psiquiatria 

está inserida e que, coincidentemente, trabalha no sentido de fazer essa engrenagem 

funcionar, determinada através dos processos econômicos e políticos, 

desconsiderando totalmente a existência dos sujeitos. 
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A noção que Basaglia (1985) também fundamentou nesse sentido e que até 

hoje continua válida, isto é, “a forma de tratamento direcionada para um esquizofrênico 

rico será completamente da de um esquizofrênico pobre”, sintetiza claramente o 

caráter regressivo, proibicionista e de separar, historica e socialmente, aqueles que 

são valorizados dentro dessa esfera produtiva daqueles que serão exclusos por esse 

sistema. O sujeito usuário de substâncias psicoativas também faz parte desses 

indesejáveis. 

Kinker (2012) salienta que esse modelo de funcionamento deriva da lógica 

econômica de produção e, ao mesmo tempo em que produz as relações na sociedade 

capitalista, também formula as relações na instituição do manicômio, sempre 

permeadas pelas desigualdades, violências e opressões. O autor ainda afirma que, 

na atualidade, a função de violação historicamente vinculada à instituição do 

manicômio foi dando lugar a uma atualização personificada nas comunidades 

terapêuticas, que procuram unir tanto o fundamento religioso através da moral quanto 

a falácia de um “tratamento” científico. Também atualizam as formas de controle social 

especialmente para o sujeito usuário de substâncias psicoativas, retomando uma 

premissa de cuidado manicomial. Nesse sentido, o autor coloca: 

De fato, a questão das drogas, trazida à cena com a emergência da questão 
do crack, tem servido como baluarte de campanhas higienistas e moralistas, 
que fazem retornar à cena uma espécie de tratamento moral pós-moderno. 
Contudo, o combate às drogas tem representado uma nova arma de 
manutenção do equilíbrio das relações sociais de dominação. A construção 
artificial da ‘epidemia do crack’ expressa a tentativa reativa de contornar 
movimentos de transformação social. Quando algo está a mudar e colocar 
em risco a dinâmica social, são estabelecidos os novos inimigos da ordem. 
[...] O combate às drogas com seus dispositivos de controle será, 
possivelmente, um dos novos inimigos dos movimentos sociais e dos atores 
que constroem a reforma psiquiátrica no Brasil. (KINKER, 2012, p. 182/183) 

Nesse sentido, observa-se, conforme a exposição anterior de Kinker (2012), a 

grande dificuldade de se pautar o cuidado em liberdade preconizado pelo movimento 

da luta antimanicomial e da própria Reforma Psiquiátrica, justamente por se pautarem 

em uma perspectiva de fortalecimento de direitos, o que acaba indo contra toda a 

lógica moralizante, religiosa e de controle social punitivo cada vez mais agudizada na 

conjuntura política, econômica e social que se encontra na atualidade. Ainda assim, a 

importância da radicalidade do projeto pelo cuidado em liberdade, antiproibicionista e 

de Redução de Danos se faz urgente, no sentido de fazer valer os direitos e a 

autonomia de um sujeito historicamente colocado como indesejável. Assim, Carli at 

al. (2018) complementa: 
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Discutir o cuidado em liberdade está diretamente ligado à noção de 
esperança e de autoridade opressiva (Freire, 2014). O maior desafio no 
cuidado em Saúde Mental é intermediar uma relação desigual de forças, onde 
os usuários se encontram em situação de desvantagem histórica. Para tanto, 
os trabalhadores e demais agentes inseridos na assistência precisam criar 
possibilidades de fomentar com esperança, ousadia e criatividade respostas 
terapêuticas, que não retirem as pessoas de uma posição ativa diante suas 
vidas. Sabemos que até então, as respostas para as demandas desta 
clientela sempre se davam no sentido oposto, onde os usuários eram 
tutorados e desrespeitados na sua individualidade sobre o pretexto de certa 
proteção social. (CARLI, VERAS e GUIMARÃES, 2018, p. 99) 

Para cuidar em liberdade de modo efetivo é preciso um esforço coletivo, no que 

se refere à mudança para outra ordem social, pois, caso não se avance nesta, 

qualquer um pode, a qualquer momento, estar em uma instituição total, já que a 

iniciativa dos CAPS – que em alguma medida significam materialmente a possibilidade 

de um cuidado antimanicomial – tem sido destituída de verbas públicas e sucateada. 

Junte-se a isso a disputa do saber psiquiátrico com cada vez mais tecnologias, 

métodos e técnicas que reforçam práticas invasivas e violentas. 

Nesse sentido, a atualidade e a urgência de um cuidado antimanicomial com o 

direcionamento antiproibicionista se colocam como tarefa cotidiana, contínua e contra 

hegemônica, dentro de um sistema que deseja sujeitar os indivíduos à doença ou à 

morte quando estes não reproduzem o modo de sociabilidade adequado – lucro e 

produção. Reafirmamos que o cuidado em liberdade, antiproibicionista e que rompe 

com os estigmas é, antes de tudo, uma práxis de subversão dessa lógica na qual sua 

ação material faz-se constantemente. 
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Capítulo 2. O Projeto Profissional e o Conselho da Classe: um esforço coletivo 

para a possibilidade de um outro modo de cuidar 

 
 

Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho 
Mas eu vim de lá, pequenininho 

Alguém me avisou 
Pra pisar nesse chão devagarinho 

Alguém me avisou 
Pra pisar neste chão devagarinho 

(...) 
Foram me chamar 

Eu estou aqui, o que é que há? 
Foram me chamar 

Eu estou aqui, o que é que há? 
(Alguém me Avisou – Yvonne Lara) 

 

 

Com 85 anos de existência no Brasil, muitos caminhos foram percorridos pela 

profissão que tem no início de sua formação sócio-histórica um viés assistencialista e 

apaziguador em sua relação com a pobreza e as mazelas causadas pelo processo de 

produção e reprodução da força de trabalho na sociedade capitalista. Contudo, ao 

longo de sua caminhada, o Serviço Social modificou o modo de apreender as relações 

sociais nessa sociedade, expandindo o seu olhar para a realidade social, buscando 

intervir de outros modos nesta, não utilizando então os mesmos balizadores de outrora 

para suas ações. 

Em tempos em que a loucura e o uso de psicoativos ainda são sinônimo de 

“doença moral”33, faz-se necessário elucidar de que modo está explícito, no Projeto 

Profissional do Serviço Social, o que este defende e pleiteia em relação aos sujeitos 

usuários de psicoativos. Acreditamos que tal compreensão pode ser observada e 

encontrada nos documentos oficiais e posicionamentos coletivos da categoria, 

acreditando que esses traduzem a perspectiva por nós adotada em relação ao cuidado 

desses usuários. 

É por meio das produções de suas entidades, como o Conselho Regional de 

Serviço Social (CRESS), em consonância com o Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS), que os profissionais reconhecem de forma mais direta o modo como o 

 
33 Termo que advém do que Philip Pinel coloca ao construir o “modelo pineliano” para o diagnóstico e 

posterior cuidado dos sujeitos que estavam no manicômio. 
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projeto profissional se expressa e como isso se desdobra na prática cotidiana do 

exercício profissional34. 

Para tanto, é importante compreender que a profissão teve um direcionamento 

ético-político em cada momento histórico. Percorreremos de modo breve e sucinto 

quais foram esses direcionamentos, fazendo inferência de qual modo de cuidado era 

pensado a cada época. Faremos isso para que seja possível aprofundar quais 

direcionamentos de cuidado e quais relações do Projeto Profissional hegemônico dos 

dias de hoje estão postos na atualidade. 

Neste capítulo, buscaremos apresentar e analisar as publicações que 

sustentam as defesas específicas da categoria em relação aos usuários de 

psicoativos, embasadas na perspectiva ético-política presente no projeto profissional 

hegemônico, o que dará sustentação para nossas análises no capítulo final desta 

pesquisa, acerca do trabalho profissional nesse serviço específico. 

Além disso, nesta pesquisa partiremos da premissa de que todas as profissões 

possuem um direcionamento ético e político, e que esses podem ser modificados ao 

longo de sua existência e da relação estabelecida com a sociedade em que se insere, 

traduzindo-se em projetos profissionais desenvolvidos para responderem às 

necessidades sociais gestadas em cada tempo histórico. 

Para Cardoso (2016), as profissões são práxis sociais específicas que são 

responsáveis por darem respostas às necessidades sociais que surgem frente a 

distintos interesses e necessidades coletivas, a fim de responder a estas, sendo 

realizadas pelo homem (Cardoso, 2016, p. 70). 

A maneira como cada profissão estará inserida nessa divisão, terá a ver, 
portanto, com as demandas históricas políticas que lhe são postas diante dos 
interesses do capital, tendo também (...) a ver com a maneira como cada 
profissão se organizará para responder a tais demandas diante dos distintos 
níveis de consciência que seus agentes terão sobre a funcionalidade que a 
profissão tem para o modo de produção dominante. (CARDOSO, 2016, p. 71) 

Isto é, para a autora, todas as profissões se organizam para responder às 

requisições sociais diante daquilo que é demandado socialmente a elas, a partir das 

possibilidades dadas a tais ações. Ela defende ainda que toda profissão apresenta 

um projeto sobre o seu modo de ser e sua imagem diante de seu significado social, 

 
34 Tendo em vista a grande articulação interna presente no Serviço Social brasileiro, salientamos que 
tantas deliberações e produções são possíveis pela presença e esforço incessante da Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e da Executiva Nacional dos Estudantes 
de Serviço Social (ENESSO). 
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que é conforma um determinado ethos que orientará os profissionais, indicados como 

os projetos e éticas profissionais, sendo que “tais projetos e éticas apontarão 

orientações a serem alcançadas, mesmo quando a projeção em questão pareça 

inalcançável” (CARDOSO, 2016, p. 72). 

No Brasil, o Serviço Social se concebe e se desenvolve como profissão 

reconhecida na divisão social e técnica do trabalho, tendo como solo o 

desenvolvimento industrial e expansão urbana, “numa sociedade em que a escravidão 

marca profundamente sua história e formação”. Isto é, um país cujas características 

próprias de condição periférica de capitalismo retardatário causaram e causam 

desdobramentos políticos e sociais importantes para a vida dos trabalhadores 

(CARVALHO e IAMAMOTO, 2009). 

Afirmamos, portanto, que as desigualdades vividas pelos sujeitos sociais nessa 

sociedade são resultantes da condição na qual o país se encontra na esfera da 

produção e reprodução social inerentes ao capitalismo. Tendo a questão social35 

como objeto de intervenção da profissão, o Serviço Social é colocado como um 

solucionador dessas desigualdades. Contudo, o modo no qual a profissão tem 

buscado dirimir essas questões foi e é composto a partir da compreensão de como a 

profissão foi se constituindo em seu campo do saber e apreendendo e modificando a 

cada tempo histórico a sua compreensão sobre homem, mundo e sociedade. 

A direção assumida pela profissão para a sua ação profissional se traduz na 

afirmação de seus Projetos Profissionais que possuíram e possuem um determinado 

direcionamento ético-político em cada momento histórico, expresso de várias formas, 

tanto em seus documentos legais quanto nos direcionamentos individuais e coletivos 

que indicam a direção moral, ética e política da categoria. Esses Projetos Profissionais 

ganharam hegemonia em cada período histórico e a profissão passou por diferentes 

momentos de hegemonia dos projetos profissionais ao longo do seu tempo de 

desenvolvimento no país, podendo ser divididos em dois grandes blocos: Projeto 

Conservador e Projeto Emancipatório (CARDOSO, 2013). 

O Projeto Conservador foi assumido hegemonicamente como um projeto 

coletivo da categoria por aproximadamente quarenta anos e, ao longo desse tempo, 

 
35 Para a definição de questão social recuperamos os escritos de Iamamoto (2000, p. 10) sobre questão 

social, sendo o conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade 
capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Ou seja, aquilo que antes eram 
denominadas “mazelas sociais”, como algo natural, é em si os desdobramentos do reflexo do 
capitalismo e de sua exploração na vida dos sujeitos. 
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foi adotando algumas características e teorias para embasar a sua ação interventiva. 

Nesse bloco estão contidos três projetos36: o Tradicional (1930-1960), o 

Modernizador (1960-1970) e, por último, o Fenomenológico (1970-1979). Esses 

projetos têm como ponto central comum a naturalização dos “males sociais” – 

pobreza, pauperismo, adoecimento, entre outros –, atribuindo-os aos sujeitos de modo 

individual. No interior dessas vertentes, cada uma a seu modo coloca ao sujeito a 

resolução desses males, avançando, em termos teórico-metodológicos e técnico-

operativos, sobre de qual forma a profissão auxiliaria neste processo. 

Naquele momento, não estava como norte de nenhum desses projetos 

compreender de que modo essa sociabilidade contribui e causa tais males, pois, como 

profissão chamada para uma resolutividade dos males sociais, ela servia para que a 

burguesia se mantivesse em plena consolidação e atribuía ao capitalismo uma certa 

humanidade, mantendo-o em absoluta expansão. 

É importante salientar que, em meio à consolidação da profissão, o país sofria 

profundas mudanças sociais, desde a decadência da economia cafeeira às frequentes 

crises no setor industrial brasileiro e os desdobramentos mundiais, como a 1ª e a 2ª 

Guerras Mundiais, o que afetou profundamente os direcionamentos da profissão em 

relação a suas ações profissionais junto aos sujeitos sociais. Isso tendo em vista que 

ao Serviço Social cabia a tarefa de dirimir as resultantes desses desdobramentos na 

vida dos sujeitos, sem questionar de modo direto como esse sistema promovia aquilo 

que a profissão era colocada a remediar (IAMAMOTO e CARVALHO, 1982). 

Do mesmo modo como era colocado à/ao assistente social adequar o indivíduo 

à realidade social, ela/ele se colocava ao sujeito, pois, caso este se adequasse a essa 

sociabilidade, ele seria integrado à sociedade. 

Vasconcelos (2010) nos sinaliza uma influência higienista indireta, nas bases 

internacionais que o Serviço Social brasileiro utilizou como fundamento para suas 

Escolas de Serviço Social no país, observando que temas como eugenia, ampliação 

de práticas de higiene mental e educação eugênica eram parte significativa da 

formação profissional em seu início, sendo destituídos do currículo profissional após 

a década de 1970 (VASCONCELOS, 2010). 

 
36 Para ver mais sobre estes projetos buscar em: Netto (Ditadura e Serviço Social: uma análise do 

Serviço Social no Brasil pós-64), Carvalho e Iamamoto (Relações sociais e serviço social no Brasil: 
esboço de uma interpretação histórico-metodológica) e Cardoso (Ética e projetos profissionais: os 
diferentes caminhos do Serviço Social no Brasil). 
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Esse modo de entender os sujeitos sociais vai ao encontro do “desajustamento” 

aplicado aos usuários de psicoativos na época, reforçando tratamentos com base 

cerceadora de liberdade e manicomiais. 

Em meio à ditadura militar do país, a partir dos anos 1970, ocorre uma inflexão 

no Serviço Social para uma perspectiva emancipatória, ao assumir como referencial 

teórico a teoria social marxista, o que possibilitou a apreensão pela profissão de uma 

análise social numa perspectiva de totalidade, historicidade e criticidade, trazendo 

para a categoria um modo de compreensão do ser social, a partir da relação objetiva 

e subjetiva deste construída nessa sociabilidade em que ocorrem os desdobramentos 

da questão social. 

Nota-se que, menos de um ano após o V Congresso Brasileiro de Psiquiatria, 

conhecido como “Congresso da Abertura”, conforme citado no capítulo anterior, 

ocorria na cidade de São Paulo o III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que 

ficou conhecido como o “Congresso da Virada”, em 1979. 

Observamos, então, uma convergência de ações que rompem com teorias 

conservadoras que sustentavam tanto as práticas do cuidado, quanto o entendimento 

sobre o homem, mundo e sociedade. 

Sendo assim, no mesmo momento em que ocorre a Reforma Psiquiátrica – que 

tem como perspectiva de cuidado contrapor-se a uma lógica manicomial e, 

posteriormente, sustentará ações que se coadunam com uma perspectiva 

antiproibicionista –, o Serviço Social está em plena ruptura com o modo no qual 

assumia suas formas de olhar homem, mundo e sociedade. 

Esse outro modo de apreensão sobre o ser social resultará na profissão, em 

assumir um modo de cuidado aos usuários de psicoativos que compreende que a 

loucura e o sofrimento mental não são advindos de uma doença moral e que quaisquer 

tratamentos que denotem alguma moralidade em suas ações de cuidado seriam 

ineficazes, percebendo que este modo de cuidar somente promove a exclusão e o 

estigma dos sujeitos. 

Como uma profissão que coloca como direcionamento a transformação social, 

com o reconhecimento da necessária vinculação do Serviço Social às classes 
trabalhadoras e movimentos sociais na construção de tal transformação. 
Suas dimensões política e ética pautam-se na perspectiva emancipatória 
explicitada pela assunção do compromisso com a classe trabalhadora e a 
demarcação da historicidade dos processos sociais. Tem como referência 
teórica o materialismo histórico-dialético que lhe traz a visão do Serviço Social 
como especialização do trabalho coletivo e, portanto, o assistente social como 
classe trabalhadora, que é contratado pela burguesia para atender as 
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demandas da classe trabalhadora, tendo nesse projeto papel fundamental na 
organização e conscientização dessa classe. (CARDOSO, 2016, p. 194) 

         É após essa compreensão específica da realidade social que as/os 

assistentes sociais e a categoria de modo coletivo iniciam, cada vez mais, embates 

no campo público e privado, adensando na Reforma Psiquiátrica seu conhecimento 

sobre a realidade social e as necessidades reais da classe trabalhadora. Sobre isso, 

endossa Amarante em sua entrevista ao CFESS em junho de 2015: 

Sempre considerei a categoria de assistentes sociais como uma das mais 
progressistas na área da Saúde como um todo, por ter a discussão da 
questão do Estado, das políticas públicas, por pensar de maneira crítica, no 
sentido da teoria crítica, sobre as relações entre Saúde, Estado e Capital. E, 
a partir daí, trazer para o debate uma visão ampla do papel das entidades e 
da sociedade civil na sua relação com o Estado, com as políticas públicas, 
sob uma perspectiva emancipadora dos sujeitos, entendendo-os como 
sujeitos de direitos. Portanto, sem essa contribuição do Serviço Social, no 
sentido da reflexão crítica, opera-se apenas pela mera reprodução do 
sistema. (CFESS, 2015, s/n) 

A partir desse projeto, então, a profissão busca cada vez mais discutir, modificar 

e avançar em seus entendimentos em relação ao processo saúde-doença da 

população brasileira e no que se refere aos processos de cuidado necessários à 

classe trabalhadora. 

As condições histórico-sociais prevalecentes na sociedade capitalista atual 
vêm tendo implicações ainda mais graves no exercício profissional do 
assistente social, o que a todo momento se revela em inúmeras indagações 
profissionais relacionadas aos fundamentos e à direção social do citado 
projeto. Em grande parte, as indagações são formuladas como se as 
dificuldades do trabalho profissional cotidiano fossem relativas ao próprio 
projeto, em vez de constituírem aspectos inerentes à realidade, ao trabalho 
profissional no campo das políticas sociais na sociedade capitalista, 
especialmente da era neoliberal (Cf. FORTI; COELHO). (FORTI e GUERRA, 
2015, p. 1 e 2) 

O estabelecimento de um Projeto Ético Político com caráter emancipatório 

exigiu – e ainda exige – muito debate e reflexão, pois ele ainda está em disputa nos 

diferentes segmentos presentes na categoria profissional, conforme afirma Martinelli 

(2006), que ressalta o caráter não exclusivo do Projeto Ético Político, pois esse, como 

expressão histórica de um coletivo profissional maduro e politicamente organizado, 

pode até ser hegemônico (em determinado tempo histórico), mas não 

necessariamente único. 

Conforme também nos alerta a autora, essa hegemonia é uma conquista que 

não está dada dentro do próprio coletivo profissional. Ao olhar numa perspectiva 

macrossocial, fazendo relação com os projetos societários, é possível perceber que, 
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dependendo das circunstâncias históricas, essa hegemonia conquistada no interior da 

profissão pode ou não estar no marco político da mesma natureza, o que demanda 

enfrentamentos específicos que ultrapassam o nível coletivo da própria categoria 

profissional, remetendo a outros níveis de alianças e parcerias (MARTINELLI, 2006). 

No conhecimento produzido e nas lutas encampadas pelas entidades da 
categoria. Não obstante o acumulo de forças em torno desses aspectos e a 
direção estratégica assumida pela profissão por meio de suas entidades e de 
determinados sujeitos profissionais, que conflita com a lógica mercantilista, 
que resiste à banalização do humano, que confronta com a barbarização da 
vida, não tem havido grandes alterações no que se refere ao exercício 
profissional cotidianamente. Projeto profissional crítico. Sabemos que a 
profissão não se constitui de um conjunto harmônico e homogêneo de sujeitos 
individuais. Nenhum sujeito individual e coletivo relacionado ao serviço social 
pode ficar alheio às polêmicas, controvérsias, debates e questionamentos 
acerca da viabilidade e das possibilidades históricas do projeto ético político 
e das suas expressões no cotidiano profissional. (FORTI e GUERRA, 2015, 
p. 1 e 2) 

Com uma história pregressa pautada no conservadorismo, sustentando seus 

projetos profissionais anteriores num caminho de reconhecimento da realidade à luz 

do positivismo – o que coadunava com os projetos societários das épocas em que 

esses eram hegemônicos –, o Serviço Social, após o movimento de reconstituição, 

trilha outras formas no que se refere a outra apreensão da realidade social. Esse modo 

não é hegemônico em toda a sociedade, mas somente para parcela dos setores 

sociais que romperam com o conservadorismo. 

 

2.1. Projeto Ético Político e as publicações da categoria: com qual cuidado 

estamos dialogando 

No capítulo anterior, recuperamos de que modo a sociedade pré-capitalista e 

capitalista compreende e responde ao sujeito louco e ao sujeito que faz uso 

problemático de psicoativos, salientando que é na expansão do capitalismo com as 

grandes navegações que o uso de psicoativo começa a ser de fato um problema para 

a sociedade, a ponto de este ser criminalizado pelo seu uso e não somente colocado 

à parte, literalmente, da sociedade. 

Conforme, então, o colocado anteriormente, com a hegemonia do atual Projeto 

de Profissão, ao longo desses quarenta anos, o Serviço Social assume um outro modo 

de enxergar a sociedade e nela intervir. 

No Código de Ética de 1993 (2012) estão contidos os princípios éticos adotados 

pela profissão hegemonicamente nos últimos anos, a partir de um projeto que rompeu 

com o modo conservador e individualista de olhar os sujeitos, afirmando, então, uma 
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perspectiva humanista, que coloca uma leitura social de compreensão de totalidade. 

Esses princípios coadunam-se com uma perspectiva emancipatória. 

Ao assumir que aos sujeitos usuários de psicoativos existem formas de cuidar 

que se coadunam com esse projeto, podemos inferir então que nos diferentes 

princípios desse código essas formas se fazem presentes. 

Seu primeiro princípio “reconhecimento da liberdade como valor ético central e 

das demandas políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão 

dos indivíduos sociais”, coloca-se diretamente em conformidade a um modo de 

cuidado a partir de uma premissa não asilar, tendo em vista que nos espaços asilares 

não há liberdade, a autonomia é relativa dentro do espaço físico, impossibilitando a 

qualquer sujeito social ter a garantia plena de sua expansão. Esse princípio dialoga 

diretamente com as premissas sustentadas pela Reforma Psiquiátrica e da Estratégia 

de Redução de Danos, as quais inclusive colocam os Direitos Humanos como uma 

perspectiva direta de cuidado, o que corrobora o segundo princípio contido no código, 

que é a defesa de modo intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo. 

A “opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 

uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero”, 

como explícito no oitavo princípio, opõe-se diretamente à “Guerra às Drogas”, que é 

sustentada pelo proibicionismo, tendo em vista que esse se sustenta nessa 

sociedade, conforme nos assegura Brites (2017): 

Diante da barbárie cotidiana produzida pela ordem do capital e da função 
ideológica do proibicionismo para legitimar ações repressivas e de controle 
de grupos considerados perigosos, coloca-se ao trabalho cotidiano da(o) 
assistente social um desafio ético de crítica permanente sobre essa realidade. 
(BRITES, 2017, p. 211) 

A existência desse princípio em nosso Código de Ética é a explicitação de que 

um cuidado sustentado numa pauta antiproibicionista só é possível se no interior das 

profissões está colocada a contribuição à superação dessa sociabilidade, negando 

que a ação proibicionista é ação de cuidado com os usuários de psicoativos. Contudo, 

conforme nos alertou Martinelli (2006) anteriormente, quando um projeto profissional 

hegemônico como o nosso não se coaduna com a hegemonia do processo societário 

vigente, fazem-se necessárias alianças e parcerias, para que seja possível avançar 

nas ações que possibilitam uma outra ordem societária. Nesta pesquisa, assumimos 

que uma outra sociedade não teria como um direcionamento social o proibicionismo, 
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nos apoiando em conformidade com Brites (2017) quando essa coloca que os 

fundamentos do proibicionismo enquanto ideologia são antagônicos aos do projeto 

Ético Político Profissional e, consequentemente, aos fundamentos da ética da/o 

assistente social (BRITES, 2017). 

Para tanto, em nosso décimo princípio “articulação com os movimentos de 

outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste Código e com a luta 

geral dos/as trabalhadores/as” está presente a importância de aglutinação com as 

forças sociais de resistência ao capital e à barbárie contemporânea (BRITES, 2017). 

Em suma, o Código de Ética contém princípios que coadunam diretamente com 

a Reforma Psiquiátrica e uma política antiproibicionista. Dentre eles, destacamos: 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 
políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos 
indivíduos sociais; II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do 
arbítrio e do autoritarismo; III. Ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos 
direitos civis sociais e políticos das classes trabalhadoras; IV. Defesa do 
aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação 
política e da riqueza socialmente produzida; V. Posicionamento em favor da 
equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e 
serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão 
democrática; VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, 
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 
discriminados e à discussão das diferenças. (CFESS, 2011, p. 23) 

Esses princípios direcionam os profissionais, resultando num cuidado ofertado 

na contramão das atuais Políticas Públicas de caráter manicomial e de direcionamento 

proibicionista aos usuários de psicoativos. 

No que se refere à realização do trabalho profissional na sociedade capitalista 

e às contradições nela presentes, a categoria ter um posicionamento coletivo explícito 

sobre o modo como se entende o processo de uso de psicoativos em sociedade e 

individualmente descortina o pensamento de que as profissões e seus projetos 

profissionais não possuem determinados norteadores ideológicos, podendo ser contra 

ou a favor de certas práticas de cuidado. 

É por meio de suas publicações que a categoria pode observar a evolução da 

discussão e qualidade dessa temática. Ao buscarmos regulamentação, notas e 

matérias no site oficial do Conselho Federal de Serviço Social, percebe-se uma 

ascensão da discussão nesse âmbito coletivo. 

A discussão do cuidado dos usuários de psicoativos ampliou-se e avançou no 

interior da profissão na medida em que a categoria identificou que seus princípios 
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éticos, presentes em seu Código de Ética e em suas resoluções, dialogam com a 

perspectiva de uma concepção de homem, mundo e sociedade pautada na premissa 

de que os sujeitos devem ser livres para conseguir se desenvolver plenamente na 

sociedade. Essa concepção faz interlocução com uma perspectiva de cuidado com 

vistas a favorecer a liberdade e a possibilidade de a classe trabalhadora, livre de 

exploração, ser cuidada de modo não manicomial e não direcionada pelo 

proibicionismo. 

Perceberemos mais concretamente como isso aparece para a profissão, para 

além do já exposto e sustentado em seu Código de Ética, mas também a partir da 

compreensão deste; como isso se desdobra na forma como a profissão coletivamente 

por meio de suas entidades vai se colocando e construindo referências para pensar o 

cuidado dos sujeitos que fazem uso de psicoativos. Esses posicionamentos são os 

desdobramentos que cada gestão realiza em suas aproximações com a temática. 

Utilizaremos o recorte por gestão, a fim de facilitar ao leitor perceber os avanços 

realizados pela profissão quanto à sua compreensão sobre esses sujeitos e os 

diferentes modos de cuidado. 

Utilizaremos o que foi encontrado no site do CFESS, relativo às seguintes 

gestões: 2008-2011 – “Atitude crítica para avançar na luta”; 2011-2014 – “Tempo de 

luta e resistência”; 2014-2017 – “Tecendo a luta para a manhã desejada”; 2017-2020 

– “É de batalhas que se vive a vida”; e da atual gestão, que compreende o triênio 

2020-2023 – “Melhor ir à luta com raça e classe em defesa do Serviço Social”. 

Dentre as várias matérias, entrevistas, encontros, e outras publicações oficiais 

do conjunto CFESS/CRESS, destacaremos o seguinte: Código de Ética Profissional, 

Bandeiras de Luta, Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de 

Saúde, Assistente Social no combate ao preconceito: o estigma do uso de drogas, e 

algumas edições do CFESS Manifesta, iniciando, assim, a reflexão acerca da temática 

da pesquisa. Salientamos que utilizaremos, em sua maior parte, os compêndios do 

CFESS e alguns manifestos do CRESS 9ª Região, devido ao CAPS AD utilizado para 

essa pesquisa estar circunscrito à região desse conselho. 

Na gestão do CFESS referente aos anos de 2008 a 2011, o conselho elaborou 

uma série denominada Trabalho e Projeto Profissional nas Políticas Sociais, sendo o 

número 2 chamado “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de 

Saúde”, no qual podemos observar o debate sobre o papel do/a assistente social nas 

equipes de Saúde Mental: 
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Já nas equipes de Saúde Mental, o assistente social deve contribuir para que 
a Reforma Psiquiátrica alcance seu projeto ético-político. Nessa direção, os 
profissionais de Serviço Social vão enfatizar as determinações sociais e 
culturais, preservando sua identidade profissional. Não se trata de negar que 
as ações do assistente social no trato com os usuários e familiares produzam 
impactos subjetivos, o que se põe em questão é o fato do assistente social 
tomar por objeto a subjetividade, o que não significa abster-se do campo da 
Saúde Mental, pois cabe ao assistente social diversas ações desafiantes 
frente às requisições da Reforma Psiquiátrica tanto no trabalho com as 
famílias, na geração de renda e trabalho, no controle social, na garantia de 
acesso aos benefícios. (CFESS, 2015, p. 41) 

Importante comentar que se coloca para a profissão nesse documento a 

importância de nosso trabalho com enfoque nos determinantes sociais e culturais, 

abrindo-se para o diálogo que esses impactam nas subjetividades dos sujeitos, e 

mesmo que a profissão continue por não tomar por objeto direto de intervenção a 

subjetividade, mas temos como referencial a teoria e o método crítico dialético, a 

subjetividade estaria incluída na nossa análise, isso nos chama a não deixar de lado 

a existência e a implicação desta em nosso trabalho cotidiano e na questão social. 

A partir das pesquisas realizadas no site do CFESS, verificamos que no período 

em que esse documento foi redigido, no triênio da gestão “Atitude crítica para avançar 

na luta”, a profissão inaugura uma série de posicionamentos sobre temas relativos à 

Saúde Mental e sobre o uso e os usuários de psicoativos, que, posteriormente, se 

transformaram em ações de defesa explícita da categoria pelos conselhos e de 

práticas de cuidado antimanicomiais e antiproibicionistas. 

Referente ao mesmo triênio, foi divulgado um CFESS Manifesta, indicando a 

presença do CFESS na 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial, com 

o objetivo de “fortalecer a luta pela efetivação da reforma psiquiátrica, e dos 

mecanismos de atenção aos usuários dos serviços de Saúde Mental, articulado com 

o controle social e movimentos sociais”, resultante da deliberação do Eixo Seguridade 

Social, no Encontro Nacional CFESS-CRESS do ano de 2009 (CFESS, 2009). 

No Encontro Nacional CFESS/CRESS, desde 2011 no Eixo Ética e Direitos 

Humanos, a profissão reafirmou seu posicionamento contrário à internação e ao 

acolhimento involuntário e compulsório/ involuntário e a todos os projetos de lei que 

reforçam e ampliam medidas proibicionistas, medicalizantes e punitivas de usuários 

de psicoativos na perspectiva da violação de direitos e privação de liberdade, 

reforçando a luta dos movimentos sociais em defesa dos direitos humanos, com a 

garantia e divulgação ampliada de sua posição contrária a privação de liberdade de 

adolescentes envolvidos com uso/abuso de psicoativos. 



76 

Uma curiosidade interessante sobre o Serviço Social é que a 10ª Edição de seu 

Código de Ética (2012), uma das obras mais conhecidas e utilizadas pela profissão, 

possui em sua capa a obra de um importante artista plástico brasileiro, usuário da 

Saúde Mental: Arthur Bispo do Rosário. A figura estampada no código é a árvore 

constante da obra Fundos Murrado. O artista representa, para a profissão, cada 

usuário/a das Políticas Públicas e dos serviços sociais (CFESS, 2017) 

No mesmo ano dessa edição do código, o CFESS integra a Frente Nacional 

sobre Drogas e Direitos Humanos (FNDDH), iniciando uma agenda de ações e 

mobilizações nacionais e realizando diversos chamamentos aos assistentes sociais 

para compor as pautas da frente, e colabora com a cartilha “Direito à Saúde Mental”, 

organizada pelo Ministério Público e Procuradoria-Geral dos Direitos do Cidadão, 

junto com outros conselhos de classe. 

Não foi à toa que, em 8 de setembro de 2013, na plenária final do 42º Encontro 

Nacional CFESS-CRESS, foi colocada de modo público e expresso 

a importância da luta em defesa: da liberdade e da autonomia dos sujeitos; 
dos princípios da Reforma Psiquiátrica; de políticas públicas de drogas 
baseadas nos direitos humanos; do respeito aos princípios do SUS, às 
diretrizes da IV Conferência de Saúde Mental Intersetorial e da XIV 
Conferência de Saúde; do que preconiza o Decreto Federal nº 7.053/09 que 
trata da política nacional da população em situação de rua e a Lei Federal nº 
10.216/01, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
denominadas portadoras de transtornos mentais e redimensiona o modelo 
assistencial em Saúde Mental. (CFESS, 2013, s/n) 

E mais explicitamente: 

Posicionamo-nos contra a atual política de drogas e assumimos os princípios 
da Luta Antimanicomial, da Reforma Psiquiátrica e da estratégia da Redução 
de Danos no acolhimento e tratamento de usuárias/os que fazem uso abusivo 
de drogas. (CFESS, 2013, s/n) 

Esse posicionamento para a sustentação de um cuidado direcionado às 

práticas antimanicomiais e antiproibicionistas está amparado pelo PEP, sustentado 

pela defesa de uma sociabilidade anticapitalista, sem exploração e opressão, tendo 

em vista que afirma os princípios da Reforma Psiquiátrica e da Estratégia de Redução 

de Danos. 

O triênio 2011-2014, da gestão “Tempo de luta e resistência” do conselho, em 

seu documento final CFESS Manifesta, elaborou cinco publicações que discutiam as 

questões de Saúde Mental à luz do PEP. Por nossas pesquisas, foi, até o momento, 

o maior número desse tipo específico de publicação que o conselho realizou em um 

único triênio. 
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O Conselho Federal de Serviço Social possui uma revista própria, a Inscrita, na 

qual reúne diversos artigos de vários autores sob curadoria do conselho. Ela tem como 

objetivo contribuir para o debate crítico de assuntos referentes à profissão, de modo 

a informar e estimular assistentes sociais de todas as áreas de atuação a se inserirem 

nas discussões da categoria e das lutas necessárias para a transformação societária. 

A gestão 2011-2014 publicou a edição de número 14, trazendo textos que se 

propõem a discutir o uso de psicoativos no Brasil, mostrando um posicionamento 

favorável à descriminalização e à legalização, numa perspectiva democrática e 

libertária, sem preconceitos e conservadorismo. Diversos artigos da revista eram 

acerca dessa temática.  

No Encontro Nacional CFESS/CRESS, do ano de 2014, no Eixo Seguridade 

Social, ocorreram as seguintes deliberações conjuntas relativas à temática:  

- fortalecer a luta pela plena efetivação da reforma psiquiátrica e dos 

mecanismos de atenção aos usuários dos serviços de Saúde Mental, 

álcool e outras drogas, articulado com o controle social e movimentos 

sociais, na perspectiva de ampliação e consolidação de uma rede 

substitutiva que seja capaz de sustentar uma ação integral e 

antimanicomial no campo da SM;   

- Defesa da ampliação e dos investimentos nos serviços da rede pública de 

atenção integral (CAPS I, II e III, CAPs AD, CAPs Infantil, Centros de 

Convivência, Centros de Acolhimentos Transitório, Leitos para 

Desintoxicação em Hospitais Gerais, leitos Psiquiátricos em HG, 

Residências Terapêuticas e Consultório de Rua) às pessoas em 

sofrimento mental e usuários de substâncias psicoativas, posicionando-

se contra a privatização dos serviços de SM;  

- Defesa da expansão e consolidação dos SRT, articulando-os à política 

nacional de habitação, para que o processo de desinstitucionalização dos 

pacientes psiquiátricos seja consolidado;  

- Incidência política junto às instâncias de gestão e de deliberação acerca 

dos critérios de implantação dos serviços de SM, especialmente, os CAPs, 

possibilitando que mais usuários tenham acesso a esses serviços 

especializados;  

- Defesa e fortalecimento da Política Nacional de RD como possibilidade de 

cuidado e promoção da saúde, endossando o seu caráter intersetorial, 
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com destaque para as políticas de educação pública e de defesa dos 

direitos, se posicionando contrário ao Plano Crack: é possível vencer; e: 

- Participar dos núcleos da luta antimanicomial e da frente de Direitos 

Humanos e Drogas e dos diversos espaços de controle social 

democrático. 

  E no Encontro Nacional CFESS/CRESS, do ano de 2015, no mesmo Eixo Ética 

e Direitos Humanos, a profissão defendendo a legalização e regulamentação do 

plantio, cultivo, produção, comercialização e consumo de drogas, com ênfase na 

Política de RD para situações de uso prejudicial, submetida a controle estatal. E no 

Eixo de Ética da Comissão Permanente de Orientação e de Fiscalização 

Profissional (COFI) deliberou-se sobre a importância de realizar discussões/ações 

acerca do exercício profissional em CTs. 

Fica evidente nesses anos que a categoria, através do conjunto CFESS-

CRESS, tem cada vez mais se colocado favoravelmente às práticas de cuidados 

referentes a uma política antiproibicionista e antimanicomial, posicionamentos esses 

que se coadunam diretamente com seu projeto de profissão. 

Nos anos que se seguiram, conforme já colocado no capítulo anterior, após o 

golpe sofrido pela presidenta eleita democraticamente Dilma Rouseff, em termos de 

Saúde Mental o país iniciou uma derrocada de importante esfacelamento e violação 

de direitos e para o serviço social isso também se demarca, pois desde 2009 até 

governo Temer o CFESS possuiu uma representação institucional no Conselho 

Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD). 

O CFESS, como representação da profissão e dos profissionais, convoca os 

assistentes sociais, em 2016, para o apoio e a mobilização, reivindicando a revogação 

da nomeação de Valencius Wurch Duarte Filho para o cargo de Coordenador Nacional 

de Saúde Mental. No momento da mobilização, a sala da Coordenadoria Geral de 

Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde, em Brasília, foi ocupada 

por diversos manifestantes e representantes de entidades, ação que ficou conhecida 

como (L)oucupaBrasília e nas redes sociais como #ForaValencius37. O CFESS 

salientou na época que 

Valencius possui “trajetória manicomial incompatível com os avanços da 
Reforma Psiquiátrica brasileira” e sua nomeação, segundo carta convocatória 

 
37 Esse modo de escrita, advém das redes sociais, denomina-se “hashtag”, são utilizados para 

pesquisar nas redes sociais determinado assunto inserindo o símbolo do “jogo da velha” (#) antes da 
palavra, frase ou expressão 
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para a mobilização, “desrespeita o perfil adequado para a política vigente, não 
atendendo as deliberações feitas na 3ª Conferência Nacional de Saúde 
Mental”. (CFESS, 2016, s/n) 

Importante salientar também que, após essa grande mobilização, que durou um 

total de 123 dias, Valencius Wurch não permaneceu como coordenador. Contudo, os 

usuários de Saúde Mental continuavam ameaçados por diversos outros desmandos 

do então governo. 

Em 2015, o CFESS apoia o ofício elaborado pelo Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) referente à aprovação, pelo 

Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), da Resolução nº 1/2015, que 

trata da regulamentação das comunidades terapêuticas no Brasil. O CFESS já tinha 

se posicionado absolutamente contrário à normativa, mas um dos pontos aprovados 

na resolução refere-se à internação de crianças e adolescentes nas chamadas 

comunidades terapêuticas e, por isso, o conselho integra o apoio ao ofício do 

CONANDA. 

É na gestão “Tecendo na luta a Manhã Desejada”, referente ao triênio 2014-

2017, que o CFESS publica outra série de cadernos, denominada “Assistente Social 

no Combate ao Preconceito”. Dentre os cinco cadernos, o número dois é chamado “O 

estigma do uso de drogas”. Neste, trata de questões desde a nomenclatura ideal para 

chamar o usuário, perpassando pelo proibicionismo, legislação, direitos dos usuários 

e o combate à violação de direitos dos usuários de psicoativos. 

Desde o impeachment da presidenta eleita democraticamente Dilma Rousseff 

(PT), em 2016, após o vice-presidente Michel Temer38 assumir o cargo de titular, os 

usuários de psicoativos têm sofrido golpes duros em termos da garantia de direitos, 

explicitados por algumas notas técnicas. No atual governo de Jair Messias Bolsonaro 

(sem partido), do início de 2019 até o momento, mais uma nota foi lançada, em 2019, 

reiterando os direcionamentos manicomiais e proibicionistas dos cuidados aos 

sujeitos que fazem uso de psicoativos. 

Conforme explanado no capítulo anterior, as notas técnicas de 2017 e 2019 

explicitam o quão assombroso é esse (des)governo. A categoria tem lançado mão de 

diversas notas, tanto de repúdio quanto se posicionando frente a esses retrocessos. 

A categoria profissional realizou seminários sobre a temática e expediu notas técnicas 

 
38  Inscrito atualmente no partido político Movimento Democrático Brasileiro (MDB), uma nova 

roupagem do Partido Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). 
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com importantes argumentações, refutando a legitimidade com que esse governo 

colocou o modo de cuidar em Saúde Mental. 

É importante destacar que, no ano de 2017, após a desastrosa operação 

policial num local em que permanecem muitos usuários de psicoativos no Centro da 

cidade de São Paulo, conhecido como Cracolândia, o CFESS apoiou e reforçou a nota 

de repúdio expressa pelo CRESS-9ª Região, referente às violações que ocorreram 

naquela ação policial. 

Destacamos aqui grande parte da nota emitida pelo Conselho Regional: 

As ações contrariam frontalmente o posicionamento da categoria de 
assistentes sociais no âmbito da Saúde Mental, da política de drogas e da 
liberdade como direito humano fundamental. Nosso posicionamento tem 
fundamento em ampla literatura acadêmica, bem como nos principais 
documentos da categoria, a saber, o manifesto “CFESS Manifesta” de junho 
de 2012, a Carta de Recife (2013), diversos itens das Bandeiras de Lutas e 
deliberações dos Encontros Nacionais do Conjunto CFESS/CRESS, 
atualizadas no relatório do 45º encontro. 
Compreendendo que, do ponto de vista sócio-histórico, o uso de drogas é 
manifestação da liberdade como valor central do ser social e que, caso tal 
atitude lhe acometa riscos à saúde e à sociabilidade, o dever de agir do 
Estado não deve ser reivindicado na linha da “Guerra às Drogas”, mas sim 
por meio de políticas públicas estatais de educação em saúde, proteção em 
Saúde Mental e assistência social com garantia de qualidade, laicidade e 
universalidade. 
Entretanto, não é isso que vemos no exemplo do trato com a “Cracolândia”, 
situação em que a novidade que se apresenta é o retorno aprimorado da 
violência policial, da “limpeza e higienização” como conceito de abordagem 
social e do aprofundamento da negligência governamental às políticas 
mencionadas, bem como aos diversos estudos que mostram que o resultado 
social da repressão ao uso de drogas é a ampliação da marginalização e 
distanciamento das pessoas envolvidas, de possibilidades coletivas, 
democráticas e livres ao enfrentamento do problema. 
Além disso, as ações colaboram com a legitimação conservadora da cultura 
manicomial no cotidiano, atrasando mais ainda o necessário debate público 
e sério sobre a matéria, apartado dos interesses de setores industriais de 
medicamentos, de religiosos e do mercado de drogas, além dos conhecidos 
anseios neoliberais dos governos mencionados. 
O CRESS/SP ampliará sua participação nos fóruns e frentes pela Saúde 
Mental pública, de modo que convoca a categoria a somar na luta, 
participando das atividades do Conselho e dos coletivos congêneres. 
(CFESS, 2017, s/n) 

Ressaltamos que esse posicionamento explicita o acúmulo teórico a partir dos 

debate que a profissão tem realizado nos últimos anos, afirmando a compreensão 

coletiva sobre os psicoativos, de âmbito teórico e do âmbito político enquanto o uso 

como possibilidade e dos cuidados quando há prejuízos, sendo promovidos via 

políticas de “educação em saúde, proteção em Saúde Mental e assistência social com 

garantia de qualidade, laicidade e universalidade”. 

Até o momento desta pesquisa, na gestão “Melhor ir à luta com Raça e Classe 
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em Defesa do Serviço Social”, referente ao triênio 2020-2023, a categoria expediu 

uma nota pública sobre os ataques sofridos pela política de Saúde Mental a partir do 

documento intitulado “Diretrizes para um Modelo de Atenção Integral em Saúde 

Mental no Brasil”, que veio a público recentemente e é nitidamente inspirado em um 

modelo biomédico e hospitalocêntrico, oposto ao que os movimentos de defesa do 

SUS público e estatal e da Reforma Psiquiátrica no Brasil defendem. 

Nesse sentido, além de repudiar esses ataques, o CFESS se posicionou ao 

lado de entidades e movimentos representativos da população usuária e de 

trabalhadores e trabalhadoras que defendem a atenção psicossocial de base territorial 

e comunitária, o cuidado em liberdade com autonomia e respeito aos direitos humanos 

e a participação social e popular nos rumos das Políticas Públicas. 

O Conjunto CFESS-CRESS (Conselho Federal e Conselhos Regionais) 
reafirma seu compromisso na defesa de pautas fundamentais, como a luta 
pela efetivação da Reforma Psiquiátrica e dos mecanismos de atenção à 
população usuária dos serviços da Saúde Mental, álcool e outras drogas; a 
defesa da base comunitária e de orientação com a política de redução de 
danos, em articulação com o controle social e os movimentos sociais; a luta 
pela ampliação e consolidação de uma rede substitutiva capaz de sustentar 
uma ação integral e antimanicomial, com ênfase no território e respeito aos 
direitos humanos; o enfrentamento à internação compulsória, em 
comunidades terapêuticas, reafirmando posicionamento contrário ao 
financiamento público para instituições privadas; a defesa do SUS e das 
condições de trabalho de assistentes sociais, na perspectiva de 
responsabilização do Estado na condução das políticas sociais. A defesa da 
liberdade como um valor ético central e das demandas políticas a ela 
inerentes, a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos 
sociais são princípios que pautam a atuação profissional da categoria de 
assistentes sociais. (CFESS, 2020, s/n) 

O Serviço Social, enquanto categoria profissional, tem um documento 

conhecido como Bandeira de Lutas. Esse documento contém as pautas políticas que 

são defendidas pela profissão e, de acordo com seu PEP, está em construção coletiva 

e permanente, sempre se atualizando nas pautas necessárias de luta pela profissão39. 

Relacionadas ao direcionamento antimanicomial e antiproibicionista, as 

bandeiras da profissão contidas neste são: estimular a criação de fóruns e outros 

espaços democráticos no campo da Saúde Mental e da Política Nacional De Álcool e 

outras Drogas; defender a garantia de financiamento, com aumento de recursos 

 
39 As “Bandeiras de Luta” do Conjunto CFESS-CRESS constituem um documento importante para 

pautar o exercício profissional da categoria de assistentes sociais. Aprovada no 44° Encontro Nacional 
CFESS-CRESS e lançada em 2015, a publicação condensa a pauta política construída coletivamente 
ao longo dos últimos anos pelo Conjunto CFESS-CRESS. Em 2018, os/as delegados/as do 47º 
Encontro Nacional, realizado em Porto Alegre (RS), aprovaram uma versão atualizada desse 
documento. Extraído do site do CFESS. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/Cartilha-BandeiradeLutas-2019versaofinal.pdf
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financeiros garantidos pelas três esferas de governo, com mudanças na forma de 

financiamento dos serviços substitutivos na área da Saúde Mental e 

Posicionamento contrário à criação de espaços específicos asilares/ 
segregatórios (instituições), para atendimento a adolescentes e jovens com 
transtorno mental e/ou deficiência intelectual, em cumprimento de medida 
socioeducativa de internação, defendendo os princípios da Reforma 
Psiquiátrica, do SINASE e do Eca. (CFESS, s/a, p. 5) 

Como vimos nesse breve resgate sobre a trajetória da profissão, expressa nos 

seus documentos em relação a esses debates, podemos notar um grande avanço 

coletivamente desde a participação ativa do CFESS no FNDDH, até os diversos 

chamamentos coletivos para compor as lutas na rua e o aparecimento de modo 

explícito no “Bandeiras de Luta” estimulando a criação de fóruns para discutir 

permanentemente essa temática. Destacamos aqui um trecho da Carta de Recife40 

que demonstra muito bem esse posicionamento 

Recuperamos os escritos da Carta de 

A guerra às drogas culpabiliza indivíduos, extermina populações e retira do 
foco os interesses econômicos e políticos que estão por trás do mercado de 
drogas lícitas e ilícitas. Do ponto de vista das políticas públicas, atualmente 
existem práticas importantes na abordagem aos/às usuários/as de drogas, 
como a estratégia de Redução de Danos, os Consultórios de Rua, os Centros 
de Atenção Psicossociais, além de outras formas alternativas, que não violam 
direitos e proporcionam atenção no território, respeitando a autonomia e a 
liberdade dos sujeitos sociais e, portanto, contrapostas à internação 
compulsória. Nesse sentido, nós assistentes sociais somos convocadas/os a 
entender a conjuntura e os determinantes históricos e sociais acerca da 
questão das drogas, recusando qualquer apelo moral na lógica proibicionista 
de culpabilização das/os usuárias/os e ações de violência contra a população 
pobre. Ao mesmo tempo rejeitar o voluntarismo, o humanismo abstrato e o 
pragmatismo. Temos, dentre outros, desafios: a qualificação para o debate 
do tema, a fundamentação do exercício profissional em referencial crítico na 
perspectiva de totalidade, imprimindo no fazer cotidiano uma atuação 
multiprofissional, intersetorial, articulada aos movimentos sociais e outros 
sujeitos coletivos, em sintonia com os princípios do Código de Ética 
Profissional do/a Assistente Social – de recusa ao arbítrio e autoritarismo, da 
defesa intransigente dos direitos humanos. (CFESS, 2013, s/n) 

Forti e Guerra apontam que o PEP precisa ser capaz de colocar em xeque os valores 

da sociabilidade primária dos indivíduos sociais do mundo burguês, pois, caso não o 

faça, não terá possibilidade de alicerçar ações consequentes no cotidiano dos sujeitos 

profissionais, lugar esse onde o confronto e o conflito ético se evidenciam. Falar em 

projeto implica buscar seus fundamentos (FORTI e GUERRA, 2015, p. 3). 

 
40 Em setembro de 2013, em Recife (PE), os assistentes sociais estavam reunidos para o 42º Encontro 

Nacional do Conjunto CFESS-CRESS e reafirmaram publicamente, por meio da Carta de Recife, 
documento aprovado no evento, a luta da categoria na direção da garantia dos direitos humanos para 
toda a população. Extraído do site do CFESS. 
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Os apontamentos das autoras nos colocam frente a frente com o 

direcionamento assumido pelo atual Projeto Profissional da categoria, um projeto que, 

por se contrapor à ordem vigente, mantém-se em disputa no interior da categoria, mas 

que também mede forças com a ideologia dominante da sociedade capitalista. 

Em termos de cuidado, o atual projeto corrobora um direcionamento que rompe 

diretamente com uma lógica de mercantilização da vida, a partir da negação de uma 

assistência em saúde que lucra a partir do adoecimento psíquico e físico dos sujeitos, 

mas na afirmação de um acesso amplo, gratuito e universal aos sujeitos em sofrimento 

por decorrência do uso problemático de psicoativos. 

Ao romper também com a lógica manicomial e de direcionamento a partir da 

proibição do uso de psicoativos, a profissão adensa com criticidade uma 

movimentação societária que tem como premissa um cuidado voltado ao olhar para o 

sujeito em si, com a finalidade de modificação de sua situação atual sem 

desconsiderar todas as relações de força que o mobilizam para aquele momento, sem 

o descolar de uma realidade que explicita o esfacelamento dos direitos sociais a partir 

de uma exploração específica de classes. 

Para uma profissão com o tamanho da criticidade e amplitude de olhar para a 

realidade social, como o Serviço Social, assumir uma postura antiproibicionista e 

antimanicomial coloca um norte de possibilidade real para a mudança de um 

paradigma de cuidado ainda em grande disputa, sendo sua presença um ganho tanto 

à sociedade quanto aos usuários. 
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Capítulo 3. O Projeto Ético-Político Profissional, psicoativos e cuidado: qual a 

sua relação nos desdobramentos do trabalho profissional? 

 
“É necessário que se desenvolva consciência moral, que se aproprie da ética como reflexão 

crítica sobre a moral para se estabelecer quais as escolhas e ações táticas e estratégicas que nos 
permitem organizar ações e sujeitos históricos para intervir no processo de democratização da 

sociedade, visando a uma sociedade justa e equitativa, o que passa pela defesa da vida humana”. 
(Yolanda Guerra) 

 
 
 

Neste terceiro e último capítulo da dissertação, apresentaremos a análise da 

entrevista realizada com a única profissional do Serviço Social, no único CAPS AD da 

cidade de Santos. A intenção em realizar uma entrevista conduzida a partir de tópicos 

parte da necessidade de ouvir para poder entender como ocorre, no processo de 

práxis, a apreensão cotidiana da/do assistente social sobre os cuidados ofertados 

pela/o profissional no que se refere à Política de Saúde Mental no Brasil, seus 

desdobramentos no município e como isso se concretiza e se traduz na sua ação 

profissional. 

Durante a análise, optaremos por denominar o sujeito da pesquisa no gênero 

feminino, mas sem revelar seu nome, garantindo-lhe o direito ao sigilo. Utilizaremos, 

então, no processo desta apresentação de dados, os prenomes: “a profissional” ou “a 

assistente social”. Os áudios da entrevista foram transcritos de acordo com a 

linguagem coloquial. Contudo, optaremos aqui por trazê-los de acordo com a norma 

culta, sem prejuízo para o conteúdo e para os significados. 

O propósito desta entrevista é analisar, na atuação profissional, a relação com 

as diversas concepções de cuidado relativas aos usuários de psicoativos, concepções 

estas já construídas e indicadas nos capítulos anteriores. Partiremos do entendimento 

de que a ação profissional está pautada por um PEP hegemônico que coaduna com 

ações de cuidado direcionadas para uma prática antimanicomial e antiproibicionista, 

mesmo com as limitações observadas na profissão, conforme trouxemos no capítulo 

anterior. 

Partindo, então, do princípio de que a/o assistente social é parte integrante da 

classe trabalhadora, entendemos que existem condições para a realização deste 

trabalho. Essas condições são relativas ao meio no qual ele se realiza, o modo como 

acontece e para quem se vende a força de trabalho. 

A/o assistente social, como profissional que intervém nos desdobramentos da 
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questão social – sendo essa o objeto de sua intervenção, que entendemos ser uma 

resultante da relação da exploração da classe trabalhadora pelo capital –, tem no 

Estado brasileiro seu maior empregador, sendo suas condições de trabalho relativas 

às necessidades do Estado de dirimir as desigualdades por ele orquestradas junto ao 

capital. Ou seja, como parte da classe trabalhadora, nossas condições de trabalho 

estão postas pelo Estado brasileiro, já que não temos os meios de produção para a 

realização do nosso trabalho, pois as Políticas Públicas não são individuais da 

profissão. Como trabalhadores assalariados, portanto, empregados pelo Estado, 

necessitamos dos meios que este nos oferta para a realização do nosso trabalho. 

São as Políticas Sociais os meios pelas quais as/os assistentes sociais realizam 

o seu exercício profissional e o fazem a partir do que é definido para os sujeitos ao 

qual estas são correspondentes. 

Como profissão regulamentada desde 1993, possuímos um Código de Ética, 

em que estão contidos os princípios com quais a profissão se identifica e aos quais 

defende, orientando o trabalho profissional que, por muitas vezes, não se coaduna 

com determinadas diretrizes colocadas pelas Políticas Sociais, oferecendo aos 

profissionais autonomia relativa para a ação profissional. 

Sobre isso, exemplificamos o recrudescimento das Políticas de Saúde Mental 

direcionadas aos usuários de psicoativos, como, por exemplo, as Notas Técnicas de 

2017 e 2019, que redirecionam o modelo de atenção psicossocial e são contrárias à 

Reforma Psiquiátrica, sendo que os princípios desta última correspondem ao que 

orienta o nosso Código de Ética e os direcionamentos do PEP. 

Ao assumir o caráter contraditório da profissão que reproduz, pela mesma 

atividade, os interesses antagônicos das classes, respondendo às demandas do 

capital e da classe trabalhadora, mas que, sincronicamente, produz respostas às 

necessidades de sobrevivência dos trabalhadores e da reprodução dos antagonismos 

de classe, cabe a/ao profissional, a partir da ética assumida hegemonicamente na 

profissão, compreender como a contradição ocorre em relação às condições objetivas 

de sua prática, para que fique atento a qual projeto societário tem contribuído. 

Conforme já explicitado no capítulo anterior, o Serviço Social tem construído 

um caminho par a par com os princípios da Reforma Psiquiátrica e de uma política 

antiproibicionista em relação ao cuidado dos usuários de psicoativos, demonstrando 

isso de modo explícito nos posicionamentos públicos e coletivos dos conselhos de 

classe e nas regulamentações, além de isso também estar presente de forma 
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consistente no Código de Ética Profissional. 

É no cotidiano do trabalho profissional que estão presentes os posicionamentos 

e as escolhas individuais que a/o profissional faz e da maneira como atua, assim como 

as contradições a que ela/ele está submetida/o. 

Esses pontos traduzem como ocorrem as condições objetivas e subjetivas do 

trabalho profissional, demonstrando que na ação profissional há intencionalidade, mas 

também não ocorre de modo descolado das condições sócio-históricas e culturais da 

constituição da profissão, de como a profissão se insere nos campos profissionais e 

dos direcionamentos internos e externos a ela. 

O objetivo do capítulo é, deste modo, apresentar elementos para buscar a 

compreensão sobre como, no trabalho profissional, se expressa a perspectiva de 

cuidado, que está posta para a profissão coletivamente. Para pensar o cuidado, é 

necessário pensar como isso se concretiza, como se traduz na ação profissional pela 

execução de seu trabalho, já que para a realização deste estão postas as questões 

objetivas, materiais e subjetivas, inerentes a esse campo específico. 

Para refletirmos acerca da temática, dividimos o estudo em três eixos 

norteadores, que foram idealizados a partir do compilado teórico-prático da 

pesquisadora, ao longo do processo de construção do projeto de pesquisa, junto com 

seu percurso profissional, tendo em vista que também é trabalhadora de serviço de 

Saúde Mental, no modelo CAPS AD III. A seguir, demonstraremos o que compõe e o 

que buscaremos analisar em cada eixo. 

O eixo Políticas de Saúde Mental no Município de Santos será o primeiro a 

ser analisado, pois neste buscamos compreender como ocorrem as transformações 

na atenção à Saúde Mental na cidade e essa relação na vida dos sujeitos que fazem 

uso de psicoativos. Ademais, o intuito é perceber como isso se desdobra no cotidiano 

profissional, bem como os desafios das políticas de atendimento aos usuários de 

psicoativos e suas consequências para o cuidado ofertado a eles. Entendemos esse 

eixo como o ponto de partida da análise, pois compreende o campo (loco) específico 

no qual ocorre o trabalho da/do assistente social. 

O segundo eixo, Projeto Ético Político Profissional, Cuidado e Saúde 

Mental, tem como proposta analisar, à luz dos referenciais já explanados no primeiro 

capítulo, as perspectivas de cuidado em Saúde Mental em disputa e sua relação com 

o PEP hegemônico na atualidade. 

No último eixo, Trabalho Profissional no cuidado aos usuários de 
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psicoativos, será abordado como se dá o exercício profissional no cotidiano de um 

CAPS AD II, para que seja possível analisar de qual modo ocorre o trabalho 

profissional in loco. 

Ressaltamos que, nas análises dos eixos, também estão contidos os caminhos 

teóricos e os acúmulos já percorridos até o presente momento no desenvolvimento 

deste estudo. 

  

3.1 O cuidado no trabalho profissional da/do assistente social com usuários de 

psicoativos num CAPS AD em Santos 

Eixo 1: Políticas de Saúde Mental no Município de Santos 

Acreditamos que é importante que localizemos de modo explícito onde ocorre 

o cotidiano do trabalho profissional da entrevistada. Entendemos quais são as 

condições objetivas e materiais para que ela possa realizar seu trabalho com os 

usuários. Além disso, essas condições são inerentes e atingem o trabalhador das 

Políticas Sociais. Ou seja, a/o assistente social é afetada/o pela conjuntura do local 

em que realiza e se localiza o seu trabalho, não só fisicamente, mas também em 

termos políticos. 

A conquista da carga horária de 30 horas semanais41 pela categoria foi de suma 

importância para tentar brecar a precarização do trabalho das/dos assistentes sociais. 

Uma das finalidades era aumentar o contingente de assistentes sociais nos serviços, 

tendo dupla capilaridade: melhoria no atendimento das demandas da população 

usuária das Políticas Públicas e preservar os profissionais do excesso de trabalho e 

suas nuances. 

Essa foi uma iniciativa que deu abertura para outras categorias profissionais 

buscarem a redução de sua jornada de trabalho sem redução de salário. Todavia, 

tem-se percebido que a quantidade de profissionais nos serviços não aumentou e, em 

alguns lugares em que haveria necessidade de profissionais como a/o assistente 

social devido à sua especificidade. Estes têm sido “substituídos” por outros 

profissionais, de formação genérica ou deficitária, muitas vezes sem as atribuições 

necessárias e com uma carga horária maior. 

O que temos observado em relação a isso nos serviços do tipo CAPS é que, 

 
41 Em 26 de agosto de 2010, sancionou-se a Lei 12.317, que estabeleceu a jornada de trabalho para 

assistentes sociais em 30 horas semanais sem redução salarial. Para maiores informações e 
detalhamentos, consultar o site do CFESS: www.cfess.org.br 
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com a Portaria 336, de 19 de fevereiro de 2002, que especifica quais são os 

profissionais que compõem cada equipe em relação ao tipo de atenção (I, II ou III), 

a/o assistente social está como um dos profissionais e não como um profissional 

indispensável, cabendo aos contratantes42 a decisão sobre quais profissionais serão 

contratados, dentro do rol daquela quantidade. 

Aos CAPS II, 

4.2.2 – Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para atuação no CAPS 
II, para o atendimento de 30 (trinta) pacientes por turno, tendo como limite 
máximo 45 (quarenta e cinco) pacientes/dia, em regime intensivo, será 
composta por: c – 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as 
seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, 
terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto 
terapêutico. (BRASIL, 2002)  

Aos CAPS III, 

4.3.2 – Recursos Humanos: A equipe técnica mínima para atuação no CAPS 
III, para o atendimento de 40 (quarenta) pacientes por turno, tendo como 
limite máximo 60 (sessenta) pacientes/dia, em regime intensivo, será 
composta por a – 02 (dois) médicos psiquiatras; c – 05 (cinco) profissionais 
de nível superior entre as seguintes categorias: psicólogo, assistente social, 
enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional 
necessário ao projeto terapêutico. (BRASIL, 2002) 

Com isso, percebemos que, dentro do que se preconiza como equipe mínima, 

a/o assistente social pode ou não fazer parte desta. 

O motivo para demonstrar legislativamente quantos profissionais uma equipe 

de CAPS nesses dois níveis específicos pode conter se legitima, pois, tendo Santos 

como nosso campo de pesquisa, é importante colocar que existe somente um serviço 

de CAPS AD para toda a população santista, que soma, segundo estimativas do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2020, 433.656 

pessoas43. 

Até o momento de finalização desta pesquisa, o CAPS AD ainda era de nível II 

de atenção, diferentemente do que sustenta a Portaria referida acima, pois esta 

assegura: 

4.2 – CAPS II – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional 
para atendimento em municípios com população entre 70.000 e 200.000 
habitantes (…). (BRASIL, 2002) 

 
42 Os serviços de Saúde Mental são de caráter público, porém não necessariamente administrados 

completamente pelas Prefeituras, podem ser administrados pelas Organizações Sociais, Organização 
de Sociedade Civil de Interesse Público, Fundações ou Autarquias, cujos municípios fazem os repasses 
financeiros, entregando muitas vezes a essas a administração completa dos serviços. 

 
43 IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santos/panorama. Acesso em: 19 jun. 

2021. 
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Isto é, para este município, conforme Portaria, deveria ser assegurado um 

CAPS de nível III de atenção, pois esta traz: 

4.3 – CAPS III – Serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional 

para atendimento em municípios com população acima de 200.000 habitantes 

(…). (BRASIL, 2002)44 

A existência de somente um profissional do Serviço Social, durante 30 horas 

semanais, para um único serviço que atende as demandas inerentes aos usuários de 

psicoativos demonstra-nos, de antemão, que existem dificuldades inerentes às 

condições objetivas e materiais de inserção desse profissional no campo. Isso nos faz 

questionar de que modo esse profissional consegue realizar seu trabalho no cotidiano 

do CAPS AD II, já que, conforme a legislação, os serviços são responsáveis por: 

a – responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela organização da 
demanda e da rede de cuidados em Saúde Mental no âmbito do seu território; 
b – possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de regulador da 
porta de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do 
módulo assistencial, definido na Norma Operacional de Assistência à Saúde 
(NOAS), por determinação do gestor local; c – coordenar, por delegação do 
gestor local, as atividades de supervisão de unidades hospitalares 
psiquiátricas no âmbito do seu território; d – supervisionar e capacitar as 
equipes de atenção básica, serviços e programas de Saúde Mental no âmbito 
do seu território e/ou do módulo assistencial; e – realizar, e manter atualizado, 
o cadastramento dos pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a 
área de Saúde Mental regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 
de agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, regulamentados pela 
Portaria/ SAS/MS nº 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de sua área 
assistencial; f – funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, durante 
os cinco dias úteis da semana, podendo comportar um terceiro turno 
funcionando até às 21:00 horas. (BRASIL, 2002) 
  

E, quanto aos serviços ofertados aos sujeitos, cabem aos CAPS II: 

a – atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, 
entre outros); b – atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, 
atividades de suporte social, entre outras); c – atendimento em oficinas 
terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou nível médio; d – 
visitas domiciliares; e – atendimento à família; f – atividades comunitárias 
enfocando a integração do doente mental na comunidade e sua inserção 
familiar e social; g – os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão 
uma refeição diária: os assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas 
refeições diárias. (BRASIL, 2002) 

Souza (2019) fez um breve histórico sobre o CAPS AD II45 em que a profissional 

 
44 Portaria republicada, agora é a cada 150 mil habitantes (Republicada por ter saído, no DOU de 30-
12-2011, Seção 1, página 59)  
45 Após a intervenção no Hospital Anchieta e a criação da rede substitutiva, Santos criou primeiramente 

os NAPS, que eram os Núcleos de Atenção Psicossocial, somente após quase 20 anos que estes 
receberiam a outra nomenclatura “CAPS”, referente aos Centro de Atenção Psicossocial. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2011&jornal=1&pagina=59&totalArquivos=160
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/12/2011&jornal=1&pagina=59&totalArquivos=160
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do Serviço Social está inserida. O autor rememora que o serviço se inicia na cidade 

como Núcleo de Atenção ao Toxicodependente (NAT) e que ele funcionou nas 

instalações do antigo Hospital Anchieta, após a intervenção municipal de 1989. 

O primeiro prontuário existente atualmente é datado de 1995. Souza (2019) 

aponta ainda que não há registro da transição do NAT para a Seção Núcleo de 

Atenção ao Toxicodependente (SENAT) e de suas instalações físicas, o que deixou 

uma lacuna na história do equipamento e, conforme o autor frisa, “que não foi 

esclarecida nem em conversas com profissionais da rede na época” (SOUZA, 2019). 

O que existe é o registro de reinauguração da então SENAT no bairro da 

Pompeia, em janeiro de 2000. Contudo, somente dez anos depois, em outubro de 

2010, a SENAT vai para o bairro do Macuco, onde permanece até hoje, agora sob a 

sigla CAPS-AD – ZOI. No site da Prefeitura Municipal de Santos, essa sigla é referente 

a Centro de Atenção ao Toxicodependente Zona da Orla/Intermediária, Região 

Central Histórica e Zona dos Morros I. 

O serviço tem mais de 11.000 usuários cadastrados desde sua inauguração 
como NAT, sendo estimado por volta de 600 usuários em acompanhamento. 
CAPS-AD ZOI - Zona da Orla e Intermediária delimitaria a região de 
abrangência que seria dividida com outro CAPS-AD III na Zona Noroeste, 
antiga demanda do município ainda não concretizada. Com um território de 
abrangência muito grande e elevado número de habitantes, o serviço não 
contempla toda a demanda pela qual é responsável e não possui a estrutura 
de um CAPS-AD III, necessária para o porte do município. (...) A atual sede 
do CAPS-AD II está localizada no bairro do Macuco próximo a região central 
da cidade, onde se localiza grande parte da população em situação de rua do 
município. Muitas dessas pessoas acessam o CAPS-AD, definindo a rotina e 
as ações do serviço. (SOUZA, 2019, p. 45) 

No município de Santos, a seleção dos profissionais é feita por concurso público 

geral. No último certame, realizado em 202046, foram ofertadas 15 vagas, sem 

definição de para qual Política Pública a/o profissional será alocado. O serviço público, 

via de regra, atua com a equipe mínima – que também pode ser lida como reduzida –

, em que, em geral, não se repõe o profissional de imediato quando há transferência, 

exoneração ou aposentadoria. 

O acesso do usuário ao serviço é realizado por encaminhamento 

(referência/contrarreferência), a partir de suas demandas, principalmente pela rede de 

Saúde – Unidade Básica de Saúde, por exemplo – e dos serviços da Política de 

Assistência Social do município, e também para outras finalidades, mas também 

 
46 O responsável pela organização do certame fora o Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

(IBAM). 
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ocorre por demanda espontânea. 

Em razão do aumento expressivo de pessoas em situação de rua, é grande a 

quantidade de encaminhamentos feitos pelo Centro Pop e pelas instituições de 

acolhimento. Anote-se aqui a falta de diálogo e entendimento sobre o que é o 

atendimento e o acompanhamento intersetorial, com ênfase para ações 

multidisciplinares entre assistência social e saúde, demonstrando clara fragmentação 

e distanciamento da rede. 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possui ainda convênio com uma 

Comunidades Terapêuticas (CT) de cidades do Litoral Sul Paulista e com vagas do 

Estado de duas CTs do Programa Recomeço47 – essas últimas são pouco utilizadas. 

As vagas disponibilizadas são administradas pela equipe do CAPS AD (SOUZA, 

201948). 

A partir do histórico do serviço no qual a assistente social está inserida, exposto 

acima, acreditamos que foi possível visualizar, de certo modo, o “chão” da pesquisa. 

Iniciaremos a análise da entrevista, a partir das perspectivas já colocadas 

anteriormente para, assim, apreender, dentro de uma totalidade possível, o exercício 

profissional em CAPS AD, relacionado às perspectivas de cuidado adotadas. 

Para nós, foi importante compreender de que modo está colocado o processo 

histórico dos serviços de Saúde Mental na cidade para a profissional e como ela 

observa a mudança. 

“Eu não estava lá, viu? (…) quando houve a intervenção aqui em Santos, e 
os CAPS foram formados, todos esses CAPS de quem tem transtorno mental 
aí, né? O nosso era junto com os outros, não tinha separação do álcool e 
drogas, era tudo junto. E também atendia criança e adolescente, tudo junto, 
né? Todo mundo era atendido nos CAPS por, todos, os CAPS eram por 
bairros, mas eles eram… dizem, mas a gente não tem isso por escrito viu, 
isso é aquilo... Que essa história, a gente tem muito pouca coisa. Os nossos 
estagiários, às vezes, os nossos residentes, às vezes vêm, vêm procurando 
essa história e a gente não tem, não tem registro disso isso. E que tem 
registro, assim, de prontuários antigos que a gente pega alguma coisa ali, ou 
alguém que lembra, sabe? Muito interessante, Inclusive, quando passou, saiu 

 
47 O Programa Recomeço é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo para atender os usuários 

de psicoativos, principalmente os usuários de crack, oferecendo tratamento e acompanhamento 
multiprofissional ao paciente e aos seus familiares. As ações são coordenadas entre as Secretarias 
Estaduais da Saúde, da Justiça e Defesa da Cidadania e do Desenvolvimento Social e facilitam o 
acesso ao tratamento médico e apoio social a partir da internação dos mesmos em Comunidades 
Terapêuticas e moradias assistidas. O trabalho também é integrado com o Poder Judiciário, com a 
participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil, que 
acompanham os trabalhos e os casos que precisam do apoio ou interveniência destes órgãos. Para 
maiores informações, acessar: 
https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/transparencia/coed/programa-recomeco/. 
48 No momento do desenvolvimento da pesquisa de Souza (2019), eram duas as CTs vinculadas ao 

Município de Santos, atualmente, segundo informação da profissional entrevistada é somente uma. 
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do CAPS para SENAT. Que era SENAT, e essa passagem também não tem 
registro. Assim, não sei tem registro assim. Um registro formal assim, Tem 
histórias, tem lembranças, né? E agora mudou o nome, não é mais SENAT.” 

A profissional traz na sua fala a formação primeiramente dos NAPS (com a 

nomenclatura atualizada para CAPS), colocando em questão os registros dessa 

mudança na vida dos sujeitos, demonstrados nos prontuários, que não trazem de 

modo explícito esse momento histórico, conforme asseverou Souza (2019) em sua 

pesquisa sobre o serviço de CAPS AD II da cidade. 

Para nós, isso demonstra uma invisibilidade quanto à comprovação da 

mudança na perspectiva de cuidado adotada desde o NAT, para o SENAT, até o 

CAPS AD. Algo que parece somente mero efeito de registro pode explicitar na vida 

dos sujeitos os avanços e até alguns retrocessos no cotidiano de vida deles, como, 

por exemplo, nas evoluções médicas, do serviço social e de todos os que atendem os 

usuários. 

“(…) mas, assim, o que a gente sabe é que os CAPS eram muito completos. 
A Saúde Mental era muito completa, tinha médico, tinha um carro pra cada 
CAPS, à disposição com o motorista, com médico ali que saía na rua, com o 
enfermeiro junto e todos eram qualificados pra isso, tinham e fizeram cursos 
na Saúde Mental para poder lidar com os pacientes. Olha. Era um serviço 
muito eficiente. Tanto é que um dia eu atendi uma pessoa que veio lá do 
Nordeste, tá? Teve problemas lá com a justiça, correu pra cá, a família toda 
pra cá veio para o nosso CAPS, escolheu Santos porque Santos era número 
um na Saúde Mental. Não é mais. Não é mais, né? Então, depois da 
intervenção toda, esse começo, os governos seguintes, houve um desmonte. 
Sabe? Hoje nós não temos mais carro, não temos mais nada, equipe 
completa. Hoje nós temos um carro aqui que serve todos os CAPS, cada um 
tem meio dia por semana. Bem, então, se a gente quer fazer uma visita, uma 
coisa de emergência, se for muito urgente, a gente vai trocar com outro CAPS 
lá, conversar com ele, você não pode emprestar o carro hoje? Não sei o quê, 
a gente faz as composições lá, ou então, a gente só usa o carro naquele dia. 
Então, a gente depende da abordagem de rua, a gente depende do 
consultório de rua, que também todos os serviços estão precarizados, né? 
Mas, assim, eles ainda ajudam a gente quando a gente precisa fazer uma 
busca ativa, uma coisa assim, né?” 

Nesse trecho, percebemos duas questões importantes: no início, as falas da 

profissional são referentes às equipes e ao cuidado relativo aos NAPS, à mudança 

direta do paradigma do cuidado, de um cuidado manicomial para um cuidado 

antimanicomial, conforme colocado no capítulo 1. 

Ela demonstra também o quanto a cidade, após a intervenção no Hospital 

Anchieta, se tornou referência no país. Ademais, referência de um cuidado em meio 

aberto, fazendo com que pessoas viessem de outros estados, locais em que 

provavelmente ainda se fazia presente um cuidado na perspectiva asilar. 

Importante ressaltar que, diferentemente do que aponta a Nota Técnica de 
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2017, inferindo a não eficácia e tecnicidade dos cuidados ofertados nos CAPS, a 

profissional demonstra que existia uma busca por um cuidado antimanicomial, um 

cuidado em liberdade, e que com recursos era possível realizar esse cuidado. 

O outro ponto que é colocado é o da precarização que ocorreu nos serviços de 

Saúde Mental – infelizmente, não somente na cidade de Santos –, ao longo de 20 

anos, desde que a Lei 10.216/2001 foi aprovada. 

         A precarização do trabalho, que ocorreu ao passar do tempo, tem-no 

distanciado atualmente de um cuidado antimanicomial e tem-no direcionando a 

práticas a partir dos processos ideológicos de políticas específicas de governo que 

mantêm o cunho manicomial, iniciando um desmonte dos serviços antes mesmo de 

estes estarem estruturados por completo. 

Quanto ao Serviço Social, a dificuldade que a profissional expõe em relação a 

realização da visita domiciliar – instrumental interventivo da profissão – denota certas 

escolhas no contingenciamento do cuidado em Saúde Mental e em Saúde Pública. 

“É a política da RAPS, né? Que é a Rede de Apoio Psicossocial, que é muito 
essa política que nós temos, que ainda está vigorando, ela é muito completa. 
É igual ao SUS, ele é muito completo, ele é bonito demais no papel. E a RAPS 
existe, existe toda essa rede de assistência de proteção aos usuários. Mas 
todos os serviços estão funcionando precariamente, né? Se houvesse 
investimentos nos CAPS, nós teríamos, assim, muita condição de fazer um 
trabalho muito bom. Eu participo de audiências no fórum. Porque eu atendo 
muitas, eu tenho, eu não sou... as minhas colegas também têm, mas eu tenho 
muitas mulheres, eu sinto que cai pra mim, mulheres com crianças em 
situação de abrigo. Com perda do pátrio poder e essa problemática aí, tá?” 

Nessa fala, a profissional continua sua reflexão sobre a precarização dos 

serviços de Saúde Mental e o quanto isso atinge o processo de atenção aos usuários. 

Além disso, ela avança sua reflexão sobre a RAPS, já explanada no primeiro capítulo, 

como uma política intersetorial no que concerne aos cuidados dos usuários de Saúde 

Mental. Todavia, aponta que a escassez de recurso público impede que os 

atendimentos ocorram de modo ampliado, conforme o garantido pela lei. 

Entendemos que a escassez e o redirecionamento de recursos da Política de 

Saúde Mental, especificamente relativos aos usuários de psicoativos, demonstram a 

disputa constante neste campo. Um exemplo vivo disso é a injeção de dinheiro do 

SUS para as Comunidades Terapêuticas, que são um exemplo explícito de quais 

indicações de cuidados serão ofertadas pelo Estado. 

“Então, nós temos muita condição de trabalho, assim, potencial humano, 
sabe? Agora nossos serviços estão desmontados. Nossa farmácia está 
funcionando agora há pouco tempo. Nossa enfermaria também, mas precisou 
muita manifestação, precisou a gente quase invadir a sala do nosso secretário 
e a casa em que nós estamos não tem mais condição de ficar com a gente, 
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ela está toda danificada. Ela é muito antiga, tem problemas estruturais graves, 
mas eles ficaram de tirar a gente dali para outro lugar e foi indo, foi indo, foi 
indo e não foi. Agora estão anunciando a nova política, e já está desde 2017. 
Talvez queiram que ela comece a vigorar agora. Eu vi ali que nosso CAPS 
seria um CAPS IV. Agora a nossa situação nem é III mais, nós somos II; agora 
nós somos IV49.” 

Pontuamos aqui o quanto é importante esse caminho reflexivo que a 

profissional fez, de olhar a política da RAPS como garantidora de direitos em termos 

do cuidado em rede, e como o disposto na Nota Técnica de 2017 acaba por esfacelar 

tratativas legais e sociais que a duras penas estavam sendo construídas, num campo 

em que a hegemonia do cuidado é proibicionista e manicomial. Além disso, como a 

realidade de um processo de desmonte reflete no cotidiano do trabalho, pois quando 

há investimento público no acesso, este resulta em outras formas e garantias de 

acesso da população. 

Colocamos, assim, as condições objetivas do trabalho mencionadas pela 

profissional: não dispor de um espaço que garanta de modo exequível as atividades 

mínimas de um serviço de Saúde Mental, o que se torna um impeditivo do acesso da 

população; a necessidade de aumentar as possibilidades de acesso da população 

àquele serviço, não somente para nele adentrar, mas também para nele permanecer 

e ser cuidada; tudo impactando diretamente no trabalho profissional, tanto em termos 

específicos, como o sigilo profissional, até o arquivamento dos prontuários dos 

usuários. 

Uma das questões, por exemplo, em relação a isso é a não existência, no 

espaço físico, dos cuidados de tempo integral quando necessário: 

“Com a Comunidade Terapêutica nós temos convênio. Com uma só, eram 
duas, mas agora são… Nós temos convênio do Estado com algumas com 
cartão, aquele do cartão ‘Recomeço’. Então, a gente tem pelo Estado, a gente 
consegue internar. Assim, a gente não fala, não se fala mais ‘internar’, é 
‘acolher’. As nossas mulheres, elas vão pelo Estado, porque a nossa 
comunidade que tem convênio com a Prefeitura é masculina. Então, quando 
a gente tem uma mulher, tem que ir pelo Estado. É assim a questão da 
comunidade. Eu não vou dizer que ela não seja boa, não seja ruim. É, assim, 
necessária. Nós temos casos de pessoas que estão numa situação tão grave 
que precisam estar protegidas. Até a Política da Saúde Mental recomenda 
que a gente proteja a pessoa que está em situação de perigo de vida e o 
traficante está em cima, querendo matar a pessoa. A gente precisa até 
proteger essa pessoa, e aí vai para a comunidade terapêutica. Mas ocorre 

 
49 A Nota técnica de 2019, “cria” uma outra modalidade de CAPS AD, denominado CAPS AD IV, se 

destinam a atender os usuários de psicoativos, adultos ou crianças e adolescentes, ou 24 horas por 
dia, todos os dias da semana, eles podem ser um serviço novo ou a adaptação de um CAPS AD pré-
existente, nos municípios acima de 500.000 e deve estar alocado nas áreas de uso, conforme descreve 
o documento “devendo funcionar de forma a prestar assistência às pessoas em cenas abertas de uso 
de drogas, as chamadas “cracolândias”. 
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que não é só por isso. Também vai por escolha da pessoa. A pessoa está 
muita cansada pelo uso, ela não está dando conta de controlar aquilo ali. A 
família está muito desgastada. Então, esse período que ela passa na 
comunidade é um período de descanso para o organismo dela, para a parte 
clínica e para a família também.” 

Vemos na fala da profissional o desinvestimento numa política antimanicomial 

e um investimento em uma política manicomial, como as comunidades terapêuticas, 

desvirtuando todo o processo do cuidado, transparecendo o processo de disputa no 

âmbito do cuidado desses sujeitos. 

É perceptível que, quando não existe investimento público no cuidado, que 

deveria ser garantido legalmente, dá-se abertura para que outras formas de cuidado 

reforcem-se como ideais – abrindo espaço, principalmente, para a terceirização de 

serviços. 

Segundo a legislação, o CAPS AD de Santos deveria ser de nível III de atenção. 

Ou seja, deveria haver leitos no local (para que os usuários ficassem até 14 dias e, 

caso houvesse necessidade, poderia ficar mais tempo) e eles seriam utilizados no 

momento em que as/os profissionais identificassem que existe a necessidade, após 

avaliação técnica, como, por exemplo, para interromper um processo de uso muito 

intenso, para alimentar-se e reorganizar seus projetos de vida. Como isso não ocorre, 

o serviço funciona como CAPS II, porém não possui os leitos de desintoxicação 

conforme o descrito na legislação e nem funciona em horário estendido, até às 21h. 

O Estado dá preferência para convênios com as Comunidades Terapêuticas, 

que, conforme já explorado no capítulo 1, têm sido colocadas no país como um lugar 

imprescindível no cuidado em Saúde Mental, após o fechamento dos manicômios. Há 

alguns anos, são colocadas diretamente como opção importante para o cuidado dos 

usuários de psicoativos, tendo em vista que promovem a abstinência e o afastamento 

do usuário de seu meio social. 

O cuidado proposto nas CTs é, em grande parte, de direcionamento religioso e 

moralizador, destoando do que prevê o PEP em seu entendimento sobre o cuidado 

dos usuários de psicoativo. Contudo, diante da escassez de serviços totalmente 

públicos qualificados e específicos para atendimento da demanda, compreendendo 

os recortes sociais que a mesma apresenta, o profissional reflete e pondera, aludido 

com a possibilidade de que, de fato, naquele momento, é a única alternativa disponível 

para tentar minimizar a ausência de outra oferta de cuidado. 
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Como uma prática vendida como cura e certeza, nos dados da realidade50, as 

CTs são somente novos depósitos de pessoas com a finalidade de punir e esconder 

os sujeitos, conforme o que inclusive sinaliza a profissional no seguinte trecho da 

entrevista: 

“E aí é mais isso: não significa que quando sai de lá ele está bem, ele está 
livre da droga. Ele ficou em abstinência e a gente não acredita muita na 
abstinência. Seria muito bom que a abstinência desse certo para a pessoa e 
a pessoa nunca mais.. Eu conheço um caso de sucesso por álcool, em que a 
pessoa parou de beber mesmo. Mas a maioria dos nossos, 99%, não 
consegue. Então, a gente precisaria ter um suporte, um investimento nos 
CAPS, na questão de redução de danos. A gente teria que trabalhar 
psicoterapia com grupos potentes, com apoio de verdade daquelas pessoas 
que estão ali, que estão fazendo um manejo do seu uso, sabe? Tipo assim: 
‘hoje eu não usei’, e é uma vitória para eles; aí amanhã ele usa um pouquinho, 
ele vem e fala para a gente. ‘Não, mas amanhã você vai conseguir, você vai 
olhar a droga como objeto e você vai dominar ela e não ela vai dominar você. 
Sabe, tem que olhar para ela, por ela estar em todo lugar. Você vai dizer para 
ela: eu não vou te usar hoje, não vou usar você hoje, você não vai me dominar 
hoje’. Então, ele vai ter que saber que quando ele sai da comunidade a 
primeira coisa que acontece é ele chegar num lugar de onde ele veio antes, 
está lá, cheio de drogas, e ele não teve esse fortalecimento, não teve esse 
estímulo. Então, eu acho isso. Agora, o hospital também é necessário. 
Hospital leito psiquiátrico, sim. Eu não vou dizer seja: ‘nossa, que situação 
grave que a pessoa tem que estar internada para desintoxicação’. Aquele PAI 
(programa), o PAI do Guilherme Álvaro, é para isso: se intoxica, a pessoa saiu 
da desintoxicação, impôs no seu organismo um monte de remédios. Tem que 
ser internação breve. Inclusive, o Ministério Público acompanha essas 
internações. Quando se interna uma pessoa na Saúde Mental, o Ministério 
Público já fica sabendo. A promotoria fica sabendo.” 

Percebemos então algumas nuances de um cuidado em disputa a partir de 

algumas colocações da profissional ao citar a questão da abstinência.  Nesse trecho 

não necessariamente denota-se uma visão completamente proibicionista para 

direcionar o cuidado, mas demonstra de certo modo o sucesso de um tratamento para 

os usuários de psicoativos se mede pela presença do psicoativo na vida do sujeito, ou 

seja: usuário sem uso, igual, usuário sem problemas. Esse tipo de direcionamento do 

cuidado está ligado muitas vezes com a forma no qual o proibicionismo tem sido 

colocado mais hegemonicamente nas formas de “tratamento” ofertados aos sujeitos 

nesse campo, aparecendo mais diretamente em alguns momentos do cotidiano, no 

trabalho dos profissionais ao realizarem a sua prática profissional relativa ao cuidado. 

E essa “nova” velha política de Saúde Mental, que atingiu especificamente o 

 
50 Segundo dados do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) existem hoje mais de 1831 Comunidades 

Terapêuticas no Brasil, sendo que apenas 300 delas mantêm parcerias com o Governo Federal, no 
âmbito do programa "Crack: é possível vencer", em contrapartida existem no total 2.657 Centros de 
Atenção Psicossocial. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/sites/en-GB/comunidades-terapeuticas) 
(https://aps.saude.gov.br/noticia/10076. Acesso em 13 jun. 2021. 
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campo dos sujeitos em uso de psicoativos, caracteriza-se pelo processo real de 

mercantilização do tratamento aos usuários – modifica, descaracteriza e, de modo 

falacioso, refere que as práticas antimanicomiais e de Redução de Danos são ações 

não técnicas e que não dão resultado na vida dos sujeitos. Isso sem mencionar a 

confusão proposital em sua explicitação e implementação, conforme vemos quando a 

profissional coloca sua percepção sobre a mesma: 

“Em nosso país, que não há mais familiares… Aqui em Santos tem os 
residenciais terapêuticos agora. Alguns municípios de São Paulo que 
estavam com essas pessoas, quando saíram do Anchieta, foram para ficar 
nessas casas que não havia mais. A família não queria mais, abandonaram, 
e aí ficaram lá. Agora os municípios de São Paulo se rebelaram, sei lá o que 
foi, mas ‘vai para Santos, a sua cidade que te acolha’. E aí, deu-se um jeito, 
houve aqui um…  eles pertencem ao CAPS aqui do Orquidário. (…) Não tem 
leito, né... Agora, então, eles estão sempre falando para todo mundo se tornar 
CAPS III, mas com essa notícia da politica nova, a gente nem sabe o que vai 
acontecer neste ano. Nem vai mais ter CAPS III, talvez seja o IV. Mas o que 
me chamou a atenção é que esse CAPS têm que ser no lugar que tem (...) 
área de uso. E, também, outra coisa que me chamou a atenção que eu não 
entendi... não entendi porque Saúde Mental não é, vai pertencer ao Ministério 
da Cidadania. (…) Tinha que ser ao Ministério da Saúde, né, gente? Eu não 
sei, eu sei que envolve cidadania e direito, mas é a Damares quem vai tomar 
conta de disso.” 

A profissional se refere aos usuários advindos dos manicômios, que ficaram 

trancafiados por anos a fio, colocando que, na legislação decorrente da Luta 

Antimanicomial, pensou-se em um cuidado específico para esses sujeitos, que 

promova autonomia e garanta cidadania, mesmo após serem expostos a um cuidado 

que promoveu uma retirada de subjetividade transvestida de cuidado humano. 

“Porque, assim, o nosso olhar na saúde mental não pode ser o olhar do 
serviço comum, sabe? Que diz assim: ‘ah, é drogado, não tem jeito né’. Nós 
temos que ter um olhar diferenciado. Eles percebem essa diferença, sabe, e 
isso ajuda bastante né...” 

Reforça, assim, em sua fala, a importância da política de saúde mental de modo 

que essa se torne garantidora de um cuidado ligado aos direitos humanos, como a 

estratégia de Redução de Danos, por exemplo, e coloca de modo explícito a 

importância de um cuidado que garanta estratégias não asilares e não proibicionistas 

para esses sujeitos, trazendo perspectivas ampliadas para o cuidado deles. 

Neste primeiro eixo, percebemos que existe por parte da profissional um olhar 

ampliado e de um caminho sócio-histórico dos sujeitos, das políticas e de como os 

modos de cuidado eram e são na atualidade. É importante observar que a dimensão 

de totalidade está presente na análise da realidade aqui expressa pela profissional, 

fazendo jus ao que tem sido construído na profissão no que se refere ao campo da 
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Saúde Mental. 

Percebe-se ainda o quanto os sucessivos desmontes da Política de Saúde 

Mental, a partir da disputa do cuidado, dificultam que o exercício profissional ocorra 

de modo mais palatável. Isso porque, mesmo sabendo que os meios de produção 

para realização do trabalho profissional são promovidos pelo Estado, sua 

precarização quanto à ampliação de um cuidado antimanicomial e de direcionamento 

antiproibicionista demonstra de que lado este está na disputa do cuidado – colocando 

ao assistente social individualmente, sustentado por seu Código de Ética e pelo PEP, 

a necessidade de ir contra a hegemonia de cuidado posta nos últimos anos. 

  

Eixo 2: Projeto Ético Político Profissional, Cuidado e Saúde Mental 

“A gente tem muito cuidado e a equipe trabalha assim, mais ou menos na 
mesma linha, né? A gente tem as nossas especificidades da profissão, mas 
a gente tem um olhar bem estratégico nesse cuidado. E a gente segue as 
diretrizes da Politica de Saúde Mental. A pessoa chega até nós, tem que ser 
acolhida no primeiro momento dela. A gente, no CAPS, não pode agendar 
entrevista para ‘não sei quando’. A gente precisa atender a pessoa (…). 
Porque a gente acredita que a pessoa chegou até ali, às vezes, com muita 
dificuldade. É dificuldade, medo, uma das demandas. Mas foi uma 
oportunidade de a gente oferecer nosso cuidado, né? Então, a gente não 
pode perder por causa do papel. (...) Então, a gente não perde esse paciente 
que chega, esse usuário que chega, a gente faz o acolhimento, a gente faz o 
projeto terapêutico dele. A gente conversa com familiares, se vieram junto. 
Eu tenho muito cuidado. Às vezes, no dia não dá para conversar com familiar, 
mas, dependendo da situação, se chega uma mãe ou uma esposa muito 
aflita, a gente ainda tira um tempinho para conversar com a pessoa um 
pouquinho. E depois a gente marca um outro dia, eu deixo, os outros colegas 
também, deixamos a porta aberta para aquele familiar. E a gente tem também 
um grupo de família, que agora na pandemia acho que parou, mas o grupo 
de família, quando a pessoa pode estar, ela é convidada a participar. (…) Dar 
seguimento, né? Para essa pessoa passar pelo médico, se ela quiser passar 
pelo médico, né? Tem casos que não querem passar pelo médico, eles 
querem estar ali com a gente, querem conversar, querem desabafar, querem 
sentir que tem um lugar de pertencimento. E não querem médico, aí vai indo… 
Se, no decorrer desse tempo, ele necessita de atenção médica, a gente 
convida, coloca para o médico.” 

A entrevistada compreende, como cuidado em Saúde Mental, o ato de acesso 

do sujeito ao serviço e aos dispositivos internos de tratamento. Em alguns momentos, 

traz a definição do que Passos (2018) coloca como o fazer pelo outro, ofertar para o 

outro aquilo que ele não consegue fazer para si no momento. 

Ao trazermos a complexidade do atendimento dos sujeitos que fazem uso de 

psicoativos, avançamos por uma definição social que, em muitos momentos, enxerga 

esse sujeito como incapaz de realizar ações que o assegurem como ser vivente. Isso 

porque o imaginário social coloca que a única coisa que o usuário de psicoativos faz 

é, de fato, realizar a ação de uso ou ações para o uso, não ampliando o olhar de outros 
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determinantes na vida do sujeito, que não são necessariamente ligados ao psicoativo. 

Mas a profissional coloca de modo explícito, o que inclusive destacamos, que 

esse cuidado ofertado por ela e sua equipe compreendem as dificuldades dele ao 

adentrar o serviço, mas que não há necessidade de uma interrupção de uso para o 

acesso neste. Demonstra, assim, uma perspectiva de cuidados não pautada numa 

prática de proibição, e sim, em compreender qual o lugar do psicoativo na vida do 

sujeito, ofertando inúmeras outras possibilidades de cuidado – não apenas a partir de 

uma perspectiva de abstinência, de não presença deste na vida dele. 

“O nosso se encaixa muito dentro do nosso fazer ali, sabe? A questão do 
preconceito, da liberdade, da autonomia, da [ininteligível] social dos 
sujeitos. O nosso código de ética, dentro daqueles onze princípios… eu tirei 
quatro deles que eu não vi que se encaixa muito. Mas a parte do auto… do 
arbítrio, por exemplo, existem condutas, né? A gente pega muito disso 
ainda: existem condutas de colegas, às vezes, enraizadas, os profissionais 
nem percebem. Eles atendem o caso, dão seguimento do mesmo jeito do 
outro, sendo que aquela pessoa é uma outra, é um sujeito singular que tem 
outras demandas, né? Que tem que ter outros cuidados, e a pessoa 
continua fazendo daquele jeitinho. Então, a gente discute isso. (…) Uma 
profissão falando com a outra. Eu tenho que ter um certo cuidado, porque 
fere as vaidades, às vezes, mas não é nada impossível, não, porque o 
diálogo faz a diferença, né? E, quando a gente tem o nosso conhecimento 
teórico, a nossa base, fala com mais segurança. E a gente tem o 
conhecimento, né? Muitas vezes a situação muda. Um outro princípio do 
nosso código de ética que se aplica muito é a qualidade do nosso serviço 
que a gente presta à população. Eu tenho muito cuidado com o que eu faço. 
Orientam muito a minha turma lá na questão de o que a gente escreve no 
prontuário, de como a gente faz um relatório. Porque é o nosso nome que 
está ali, sabe? A gente precisa ter certos cuidados, porque aquele relatório 
vai para outras mãos. A gente também pode prejudicar o nosso 
atendimento. Pensando que está ajudando, pode prejudicar. E, assim, a 
gente vai conversando. O nosso código de ética se encaixa perfeitamente 
dentro das atividades da saúde.” 

Ao discorrer sobre o tópico Saúde Mental e PEP, percebemos que a profissional 

entende que existe uma relação direta dos princípios do Código de Ética Profissional 

e os princípios da Reforma Psiquiátrica. Ela traz como exemplo o princípio 1º: 

“Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a 

ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais” 

(CFESS, 2012, p. 23). 

Como citamos no capítulo 2, os “Parâmetros para atuação de assistentes 

sociais na Política de Saúde”, percebemos a existência da relação dos princípios 

éticos da profissão com os ideais que sustentaram a Reforma Psiquiátrica brasileira – 

eles caminham juntos. Contudo, aparece na fala da profissional como também não é 

tarefa simples sustentar os princípios do Código de Ética com profissões que dispõem 
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de outras condutas normativas, ou seja, que dispõem de outros projetos profissionais, 

outros caminhos de sustentação político-ideológica, pois as equipes são compostas 

também por psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, médicos, entre outros, 

preconizados pela Portaria. 

A entrevistada acredita que se faz necessário ao menos conhecer os princípios 

éticos da profissão, para que se garanta uma discussão ampliada do cotidiano da vida 

dos sujeitos e, por conseguinte, do tipo de cuidado que a categoria defende, conforme 

já exposto no capítulo anterior. 

“O assistente social tá lá, eu acho que faz parte da equipe, não é o profissional 
que é um dos principais da saúde mental (seriam os médicos e psicólogos), 
mas nós estamos ali, nós somos considerados também profissionais da 
saúde. Eu já olhei isso, né? E a nossa função ali é lidar com as questões 
sociais. Porque as questões sociais influenciam diretamente na saúde do 
nosso usuário, tá? (…) Eu digo, assim, com muita certeza, oitenta por cento, 
acho que noventa por cento dos nossos usuários têm as questões sociais 
muito visíveis. Eles trazem muito sofrimento por essa parte. Por quê? Porque 
eles perdem tudo na vida, né… A questão da droga vai tirando deles tudo o 
que eles tinham e essa parte é difícil. Perdas de emprego. A questão 
previdenciária é muito complicada, porque eles não têm, eles param de 
recolher contribuição previdenciária, por exemplo, eles perdem auxílio-
doença, sabe? Então, a questão social é muito forte nos pacientes da saúde 
mental. O assistente social está ali para essa finalidade das questões sociais 
e também para ser um mediador, porque nossa profissão faz uma mediação 
muito importante entre as profissões, sabe? A gente tem essa prática muito 
forte. Nós somos mediadores por natureza. E a gente tem, eu acho que seria 
mais ou menos isso, não sei se tem alguma coisa...” 

Neste momento, somos levados a uma reflexão importante pela profissional, 

referente às hierarquizações que estão presentes no cuidado em Saúde Mental, 

colocando em determinadas profissões um aval de capacidade para o cuidado, e até 

para lidar com tal problemática, e colocando, muitas vezes, todo o processo teórico-

prático e histórico-metodológico da profissão em segundo plano, em prol de um 

primeiro plano reservado a algumas profissões. 

A questão social é o objeto de intervenção da profissão, não sendo ele o mesmo 

objeto interventivo das outras profissões no âmbito da saúde e que formam as equipes 

dos CAPS. Esse nosso objeto interventivo não é menor ou menos importante quando 

está em relação com um outro objeto de cuidado/intervenção dessas outras 

profissões. Dizemos isso com vistas a desmistificar a hierarquização dos objetos 

interventivos na Saúde Mental, pois foram inúmeras as vezes em que se confirmou 

que o sofrimento advindo do uso de psicoativos e mental não é algo estritamente 

relacionado à psiquê dos sujeitos, mas sim, a questões multifacetadas no que 
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concerne à existência humana nessa sociedade51. 

Colocamos aqui sobre a importância do acúmulo teórico do Serviço Social e de 

sua contribuição de análise fundamental para entender o processo saúde-doença na 

Saúde Mental52. Não nos esqueçamos: o sistema capitalista tem auxiliado na 

“produção de doenças” e o compreender as questões relativas à questão social tendo-

a como objeto de intervenção de uma profissão, corrobora para a compreensão da 

ação dialética da subjetividade e materialidade da vida e os resultantes desse sistema 

na vida dos sujeitos. Fazer cuidado em Saúde Mental sem a presença do Serviço 

Social, pode inibir o avanço da compreensão da totalidade da vida dos sujeitos pois o 

modo de análise da realidade construído pela profissão é de suma importância para 

compreender como ocorrem os determinantes sociais em saúde. 

Em sua fala, a assistente social apresenta o profissional como um profissional 

que tem a mediação com instrumento interventivo. Entendemos aqui a categoria 

mediação como instrumento teórico-prático para lidar com as demandas que os 

sujeitos atendidos trazem sobre sua realidade social, cabendo ao profissional desvelá-

las, de modo a garantir a existência deles em uma sociedade que só os quer 

 
51 Na matéria do site da Universidade Federal do Paraná (UFPR), nomeada “A depressão como 

fenômeno social no capitalismo” as autoras realizam uma reflexão acerca da relação entre o sistema 
capitalista, depressão e o suicídio da população jovem. Destacamos aqui parte importante do escrito 
das mesmas. “No entanto, não é coincidência que a depressão e suas consequências, como o suicídio, 
tenham se transformado em uma das principais “doenças do século 21” e uma das principais causas 
de morte – ou que será num futuro próximo –, em especial para um amplo setor da juventude 
trabalhadora que vê quebradas suas esperanças de ter uma vida digna, já que as condições de trabalho 
em que os jovens se inserem a cada dia são mais golpeadas. (...) Tais condições não podem ser 
explicadas sem se compreender o modo de produção capitalista que a cada dia é mais voraz, que 
busca aumentar seus lucros precarizando e empobrecendo a vida da classe trabalhadora de conjunto 
– somente no México há mais de 50 milhões de pessoas em situação de pobreza. É nesse cenário que 
a juventude se insere num mundo competitivo e a cada vez mais individualista – este setor representa 
um amplo exército de reserva no mundo do trabalho e enfrenta cada vez maiores dificuldades para 
estudar, já que possui as piores condições de trabalho e menos de 15% dos que prestam vestibulares 
para a universidade têm acesso à educação. Disponível em: 
http://www.saude.ufpr.br/portal/observatorio/noticias/a-depressao-como-fenomeno-social-no-
capitalismo/. Acesso em 13 jun. 2021. 
52  No entanto, verificam-se na área da Saúde Mental duas matrizes de atuação do assistente social: 

uma, identificada com a atividade “clínica”, se subordina à homogeneização dos saberes psi e por isso 
trai o mandato social da profissão, trai o projeto ético-político e deixa uma lacuna histórica no projeto 
da Reforma Psiquiátrica. Tal adesão parece advir de certa “crise de identidade” do assistente social 
numa área em que maciçamente as demais categorias profissionais são formadas para a clínica, além, 
é claro, dos constrangimentos objetivos e subjetivos da força hegemônica, já citados anteriormente. 
Assim, o Serviço Social vem privando o campo da Saúde Mental da riqueza de seu saber próprio, fértil 
de contribuições para que a Reforma Psiquiátrica alcance o seu projeto ético-político: uma sociedade 
igualitária, que comporte as diferenças! Não se trata aqui de negar que as ações do assistente social 
no trato com os usuários e familiares produzam impactos subjetivos — o que se está colocando em 
questão é o fato de o assistente social tomar por objeto esta subjetividade! (ROBAINA, 2010, p.345) 

 

http://www.saude.ufpr.br/portal/observatorio/noticias/a-depressao-como-fenomeno-social-no-capitalismo/
http://www.saude.ufpr.br/portal/observatorio/noticias/a-depressao-como-fenomeno-social-no-capitalismo/
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existentes para serem massa sobrante para o capital. 

Como objeto de intervenção da/o assistente social, a questão social se 

desdobra de vários modos na vida dos sujeitos. Assumimos que a resultante do uso 

de psicoativos na sociabilidade capitalista caracteriza-se como um desdobramento 

dessa questão social, pois, a partir de uma lógica proibicionista do uso, criminaliza-se 

o usuário, não somente a substância, dificultando o acesso deles aos serviços – tanto 

de saúde quanto de assistência social – e a oferta de um cuidado não pautado nessa 

premissa. 

Visto como um problema individual do sujeito, o uso de psicoativos aponta que 

somente ao usuário cabe realizar quaisquer tipos de resolução daquilo que resultou 

em seu problema – como se houvesse ligação com o processo histórico-social do uso 

e não com o processo histórico-social do sujeito em si. 

Dias (2018) aponta que, no campo da Saúde Mental, a/o assistente social tem 

como objetivo reforçar o processo de desinstitucionalização dos sujeitos, acompanhar 

a pessoa em sofrimento psíquico em decorrência do uso de psicoativos nos processos 

de pertencimento e de autonomia possíveis de vida, levando em consideração os 

contextos sociais, políticos e econômicos, promovendo suporte social a partir do 

acesso a direitos, para assim ressignificar o lugar social de todos os cidadãos. 

Compreendemos que, assim como Dias, a profissional percebe que o cuidado 

ofertado aos usuários de psicoativos pelas/os assistentes sociais está pautado numa 

prática que não coloca nos sujeitos a resolução das mazelas sofridas num sistema em 

que a venda da força de trabalho está ligada à venda de si para um mercado cruel 

que reforça a barbárie53. Está pautado numa prática que se põe junto aos sujeitos 

sociais para o enfrentamento dessas questões, coletivizando esses problemas que 

aparecem de modo individual na vida dos sujeitos. 

Neste eixo, percebemos que a profissional entende que o PEP, hegemônico 

até o momento, está em consonância com os ideais da Reforma Psiquiátrica e com 

um cuidado que não se norteia pelos princípios proibicionistas, fazendo menção à 

 
53 A proposta das Diretrizes Curriculares da ABEPSS aponta para a formação de um perfil profissional 

com “capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa para a apreensão teórico-
critica do processo histórico como totalidade. Considerando a apreensão das particularidades da 
constituição e desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social na realidade brasileira. Além da 
percepção das demandas e da compreensão do significado social da profissão; e o desvelamento das 
possibilidades de ações contidas na realidade e no exercício profissional que cumpram as 
competências e atribuições legais” (ABEPSS, 2014, p. 02-03). 
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compreensão da importância de entender a totalidade na vida dos sujeitos. 

Assim, será possível realizar uma intervenção profissional sustentada nos 

princípios defendidos pelo Código de Ética, que se coaduna com as discussões que 

a profissão tem feito ao longo dos últimos 12 anos e com seus direcionamentos e 

posicionamentos sobre a temática. 

  

Eixo 3: Trabalho Profissional 

O trabalho profissional ocorre nos desdobramentos das ações cotidianas 

das/os assistentes sociais, no que concerne às múltiplas expressões da questão 

social na vida dos sujeitos. Além disso, as estratégias de enfrentamento em dirimi-las 

guiam-se por um PEP hegemônico. 

“Eu já vim de outros trabalhos de serviços de hospital. Eu sempre quis me 
afastar, ficar estudando à parte, né? A parte da doença mesmo eu achava 
que não tinha nada a ver comigo, com a minha formação. Mas agora eu penso 
um pouco diferente, eu acho que eu preciso estudar também um pouco dessa 
parte para poder também ajudar, né? A gente entende as drogas como uma 
doença, né? Está reconhecida já: o usuário de droga é uma pessoa doente, 
tem uma doença e um sofrimento. Mas a gente procura não focar na doença, 
né? A gente procura focar no sujeito, na pessoa.” 

Ao referir-se às substâncias psicoativas, apresenta sua reflexão sobre a sua 

necessidade de compreender todos os âmbitos que envolvem a prática profissional 

relativa aos usuários de psicoativos, para entender as disputas que permeiam esse 

campo da Saúde Mental. 

“Então, a gente atende essa pessoa quando ela chega até nós com baixa 
exigência. A gente não exige que ela venha. Ela não deixa de ser atendida 
porque está cheirando a álcool ou porque está com o olho vermelho, porque 
usou cocaína. A gente vai atender de acordo com como ele vier. E se eu não 
puder concluir uma entrevista naquele dia, porque ele não está entendendo, 
ele está meio dopado, eu vou dizer a ele: ‘olha, nós começamos hoje e eu 
gostei muito de conversar com você, eu quero que você venha amanhã de 
novo. Você consegue vir aqui? Aí a gente completa. Mas se você não puder 
vir amanhã, você vem outro dia, e a gente vai completar essa entrevista. 
Porque hoje você está meio cansado, meio esquecido. Você está muito 
nervoso’. Qualquer coisa, assim, que a gente veja a situação que ele está 
apresentando. Então, a gente vê a substância como um objeto…. E a gente 
não dá mais importância para o objeto. A gente dá importância para o sujeito. 
E a gente procura dizer isso a ele e procura depois, com os outros 
atendimentos, quando a pessoa já tem um vínculo de confiança com a gente, 
a gente começa a entrar nessa questão dessa relação dele com a droga, tá? 
Quando a gente precisa do colega psicólogo, a gente também pede apoio.” 

Reduzir o olhar ao usuário de psicoativos ao objeto psicoativo (algo que é 

sustentado pelas ideias proibicionistas) reforça que só é possível cuidar do sujeito 

caso o psicoativo não esteja mais presente em sua vida – precisando, primeiramente, 

retirar o psicoativo do usuário e retirá-lo do meio em que vive, que o “expõe” à 
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substância. 

Como, mesmo em meio à “Guerra às Drogas”, erradicar a distribuição de 

psicoativos não é algo possível, retira-se então o sujeito do local no qual ele tem 

acesso à substância, reforçando uma perspectiva de cuidado manicomial, pineliano. 

Isso fortalece não só o discurso da proibição, mas uma prática de distanciamento do 

sujeito em relação ao objeto que consome, criando a ilusão de que, caso aquele não 

se aproxime deste, os problemas relativos ao uso desaparecerão. 

Quando trazemos de modo mais específico o campo do cuidado aos sujeitos 

que fazem uso de psicoativos, existe um debate que se sustenta no proibicionismo e 

na manicomialidade. Ofertar, dentro de um dispositivo de saúde pública, um cuidado 

de modo não manicomial e não alicerçado no proibicionismo é uma tarefa contra-

hegemônica, mesmo após termos uma legislação como a Lei n° 10.216/2001. São 

muitas as forças que mantêm uma tentativa não somente de sustentar o manicômio, 

mas de vesti-lo como um cuidado adequado aos sujeitos. 

Então, quando a assistente social demonstra de que modo ela e sua equipe 

recebem e atendem os sujeitos no CAPS AD II, percebemos a tentativa de um esforço 

em apoiar-se em um cuidado não somente guiado por práticas proibicionistas e 

manicomiais. Ao colocarmos o tópico do “Cotidiano e trabalho profissional no CAPS 

AD” para a profissional, ela optou por trazer os elementos contidos na rotina da equipe 

e do seu campo específico do Serviço Social, no âmbito das atividades concretas que 

realiza no seu cotidiano profissional, sendo estas: acolhimento, grupos, atendimentos 

individuais, supervisão de estágio e plantão. 

Abaixo, destacamos, segundo a Portaria, as ações que devem ser 

desempenhadas pelos profissionais dos CAPS AD, nível II de atenção, com a intenção 

de relacionar com a fala da profissional. 

A assistência prestada ao paciente no CAPS AD II para pacientes com 
transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas 
inclui as seguintes atividades: a – atendimento individual (medicamentoso, 
psicoterápico, de orientação, entre outros); b – atendimento em grupos 
(psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outras); c – 
atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível 
superior ou nível médio; d – visitas e atendimentos domiciliares; e – 
atendimento à família; f – atividades comunitárias enfocando a integração do 
dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social; g – os 
pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária; 
os assistidos em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias; h – 
atendimento de desintoxicação. 
Art. 5º Estabelecer que os CAPS I, II, III, CAPS I II e CAPS AD II deverão 
estar capacitados para o acompanhamento dos pacientes de forma intensiva, 
semi-intensiva e não-intensiva, dentro de limites quantitativos mensais que 
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serão fixados em ato normativo da Secretaria de Assistência à Saúde do 
Ministério da Saúde. 
Parágrafo único. Define-se como atendimento intensivo aquele destinado aos 
pacientes que, em função de seu quadro clínico atual, necessitem 
acompanhamento diário; semi-intensivo é o tratamento destinado aos 
pacientes que necessitam de acompanhamento frequente, fixado em seu 
projeto terapêutico, mas não precisam estar diariamente no CAPS; não-
intensivo é o atendimento que, em função do quadro clínico, pode ter uma 
frequência menor. A descrição minuciosa destas três modalidades deverá ser 
objeto de portaria da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da 
Saúde, que fixará os limites mensais (número máximo de atendimentos); para 
o atendimento intensivo (atenção diária), será levada em conta a capacidade 
máxima de cada CAPS, conforme definida no Artigo 2º. (BRASIL, 2002) 

A seguir, destacamos as atividades que a profissional escolheu citar como parte 

do seu cotidiano e de sua equipe. 

 

Acolhimento 

“Bom, eu tenho um dia na semana que eu faço o acolhimento. Eu acolho 
todos os novos que chegam. (…) Então, eu atendo todos os novos que 
chegam, no acolhimento. Se tiver três, se tiver quatro… Passando de quatro, 
eu peço ajuda. E alguém me ajuda, algum outro colega me ajuda.” 

A profissional descreve uma atividade que realiza, denominada no âmbito da 

saúde como “acolhimento”. O acolhimento na clínica ampliada e na saúde coletiva é 

um modo mais humanizado da “triagem”. Ou seja, nesse momento busca-se entender 

o motivo pelo qual o sujeito procura determinado serviço de saúde, esmiuçando a 

realidade contida no processo saúde-doença. O acolhimento é o primeiro contato do 

usuário com o serviço. É um momento em que o mesmo pode colocar as suas 

necessidades e ser escutado, com a finalidade de direcionamento mais qualificado 

relativo as demandas apresentadas pelo sujeito. 

Entendemos que compreender os determinantes sociais em saúde54 é 

importante para avançar no conceito de doença, baseando-se não somente em como 

uma doença se manifesta num corpo, mas qual é o seu desdobramento nessa vida, 

bem como o quanto a vida se manifesta em forma de doença. 

Merhy (2013) aponta que os processos de trabalho e as intervenções 

realizados pelos profissionais vão além das máquinas e até os registros em 

prontuários, além de mobilizarem intenso conhecimento sob a forma de saberes 

 
54 Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os Determinantes 

Sociais em Saúde são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 
comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na 
população. Buss & Filho (2007). Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/physis/a/msNmfGf74RqZsbpKYXxNKhm/?lang=pt. Acesso Em: 14 jun. 2021. 
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profissionais bem estruturados. Isso, segundo o autor, o permitiu compreender que há 

uma tecnologia menos dura do que os aparelhos e as ferramentas de trabalho, sempre 

presente nas atividades de saúde, que denominamos leve-dura. 

É leve ao ser um saber que as pessoas adquiriram e está inscrita na sua 
forma de pensar os casos de saúde e na maneira de organizar uma atuação 
sobre eles, mas é dura na medida que é um saber-fazer bem estruturado, 
bem organizado, bem protocolado, normalizável e normalizado. (MERHY, 
2013, p. 73) 

Acreditamos que a definição da saúde coletiva para o acolhimento e a utilização 

deste como instrumento dentro de uma tecnologia leve-dura em saúde já não é para 

a/o assistente social uma prática tão desconhecida, pois o olhar de totalidade da/do 

assistente social para a vida dos sujeitos amplia-se para além da doença, auxiliando-

o para que essa ação seja desenvolvida com mais destreza. 

Em conformidade com o PEP hegemônico, segundo o exposto no capítulo 

anterior, entendemos que essa oferta de atendimento aos usuários demonstra uma 

oferta de cuidado de olhar mais ampliado, não fixando-se no binômio “saúde x 

doença”, buscando avançar nas possibilidades de oferta de cuidado para os sujeitos. 

  

Grupos 

“Eu tenho o grupo que faço com os nossos atendidos que passam o dia lá. 
Eles são o grupo que se chama Cidadania e Direitos, tá? Aí, eu faço como 
uma roda de conversa com eles, eu passo um filminho, a gente discute temas, 
principalmente voltados para a minha população ali. Se eu tenho mais 
população de rua ali, eu vou falar sobre a questão de estar na rua, os direitos, 
os deveres. Eles gostam muito disso. Quando eu tenho alguma pessoa que 
eu possa falar em Previdência Social, aposentadoria, alguma coisa, também 
falo. E assim vai, né? A gente vai escolhendo os temas mais ou menos de 
acordo, porque a gente sabe quem está lá naquela semana.” 

Outra atividade que a profissional descreve realizar são grupos. Entendemos 

que essa metodologia é importante na saúde pública para atendimento coletivo dos 

usuários, para que se possa ampliar, refletir e ressignificar o papel dos usuários, dos 

profissionais e do serviço. 

Para o Serviço Social brasileiro, que teve como base teórica o Serviço Social 

de Grupos, muito avançou-se na discussão da profissão sobre os dispositivos grupais 

como ampliadores da oferta de cuidado aos sujeitos, o que de certo modo se agrega 

com a intenção da existência de grupos nos dispositivos de saúde mental, que são 
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embasados por Pichon Riviere e seu Grupo Operativo55 e o processo de grupos 

alavancados pela Reforma Psiquiátrica italiana, grande base para a Reforma 

Psiquiátrica brasileira. Para essa, o grupo denomina-se Grupo Terapêutico, com uma 

intenção de um processo terapêutico no atendimento.  

A terminologia “terapêutico” pode assustar alguns profissionais do Serviço 

Social, em saúde especificamente, dessa estratégia, que é a realização de grupos nos 

espaços dos CAPS, tendo em vista que, para a profissão, o primeiro reconhecimento 

de grupos ocorreu em seu início, quando tinham a intenção de enquadramento social. 

Todavia, compreendemos que, a partir dos anos 1970, quando a profissão assume 

um novo direcionamento ético-político, cuja intenção não era mais regular os 

indivíduos e “terapeutizar” seus comportamentos para que se “encaixassem” nessa 

sociedade, os grupos realizados pelas/os assistentes sociais assumem perspectivas 

éticas que visam à ampliação do acesso a direitos e à promoção de cidadania – como, 

inclusive, a profissional tem feito em seu cotidiano de trabalho, a partir da sua 

compreensão e olhar para as necessidades dos usuários. 

Percebemos que a qualidade do trabalho em grupo dá-se mediante a 

intencionalidade e a observação prévia das necessidades dos sujeitos em relação ao 

objetivo a ser alcançado pela estratégia. Para o Serviço Social, como outra forma de 

atendimento, o grupo coloca a riqueza de uma ação profissional de âmbito coletivo, 

de modo a ser um espaço para a ampliação da cidadania dos usuários. 

  

Atendimentos Individuais 

“Mas tem o dia em que eu só atendo os retornos. Então, eu dou seguimento 
àqueles novos e àquelas pessoas que também querem falar comigo. Então, 
eu tenho um dia só pra isso.” 

É no momento dos atendimentos individuais que o atendimento específico do 

Serviço Social ocorre de modo individual. Contudo, na política de Saúde Mental existe 

um papel para todos os profissionais, denominado profissional de referência. 

 
55 Bastos, 2010, em seu artigo intitulado: A técnica de grupos-operativos à luz de Pichon-Rivière e 

Henri Wallon, traz o desenvolvimento de Rivière para esse tipo de grupo, segundo a autora: Pichon-
Rivière começou a trabalhar com grupos na medida em que observava a influência do grupo familiar 
em seus pacientes. (...) A técnica de grupo operativo consiste em um trabalho com grupos, cujo objetivo 
é promover um processo de aprendizagem para os sujeitos envolvidos. Aprender em grupo significa 
uma leitura crítica da realidade, uma atitude investigadora, uma abertura para as dúvidas e para as 
novas inquietações. Disponível em:  
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-88092010000100010. Acesso em: 
13 jun. 2021. 
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Essa é uma categoria própria da Saúde Mental brasileira, que foi ampliada para 

a Saúde Coletiva. A intenção é de que os sujeitos atendidos não necessitem expor 

suas questões pessoais relacionadas com a complexidade da saúde-doença a todos 

os profissionais de uma equipe. 

Esse profissional – o de referência – funciona como um interlocutor do usuário 

em relação à equipe. Salientamos que o profissional de referência56 na política de 

Saúde Mental pode ser qualquer membro da equipe multiprofissional, não apenas o 

de nível superior. 

Então, a/o assistente social acaba assumindo dois papéis na equipe: 

profissional de Serviço Social, para os usuários que não o têm como referência, e 

profissional de referência, categoria que dá início a confusões que Robaina desvenda 

de modo sagaz: todo mundo faz tudo, mas as práticas não são todas iguais 

(ROBAINA, 2010). Esse processo dificulta, assim, o entendimento sobre a 

interdisciplinaridade necessária nos serviços de Saúde Mental, para que o cuidado 

ofertado tenha mais eficácia. 

O fato de todos os profissionais poderem ser profissionais que referenciam um 

caso específico não significa que esse único profissional seja capaz de dar respostas 

a todas as intervenções específicas que esse sujeito precisa. Por exemplo, se o 

profissional de referência observa que o sujeito necessita de um atendimento 

específico da/o terapeuta ocupacional, mas ele é psicólogo, pode, a partir de seus 

atendimentos, perceber essa necessidade do usuário, assim como outro profissional 

 
56 Sobre o Profissional de Referência: Viabiliza o direito da pessoa em sofrimento em constituir vínculo 

em continuidade com o profissional de saúde. Facilita a singularização do cuidado e a inclusão de 
questões do viver no plano terapêutico. Possibilita um maior diálogo entre necessidades e potências 
do usuário e as ofertas terapêuticas em curso. E adiciona o técnico de referência é responsável pela 
condução do caso, pela elaboração de estratégias de construção do vínculo do usuário com o serviço 
e por traçar as linhas do seu projeto terapêutico individual, definindo com ele a frequência e 
caracterização dos atendimentos e do comparecimento ao serviço. Também esse técnico deverá traçar 
as necessidades e assumir responsabilidade sobre os contatos com a família e com outras pessoas de 
seu espaço social sempre que necessário. Ou seja, ele deve construir o percurso do tratamento junto 
com o usuário. Neste caminho, o técnico de referência podem necessitar de recursos que são 
disponibilizados por outros profissionais, como por exemplo: prescrição médica para o uso de 
medicamentos, oficinas de artes conduzidas por agentes culturais, discussão do caso com os colegas 
da equipe ou supervisão clínica institucional. Todos esses dispositivos utilizados pelo técnico de 
referência objetivam facilitar e ajudar a pessoa com sofrimento mental a encontrar possibilidades diante 
da condição em que se encontra. Para que isso seja efetivo, esse técnico deve ter a clareza de que a 
construção e execução do projeto terapêutico se produzem na sua relação com o usuário, de modo 
que deve cuidar daquilo que se processa nesse campo de intersubjetividade. Curso de 
Aperfeiçoamento em Saúde Mental. Pinheiro, StellaMaris(2015) UNASUS. Disponível em: 
https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/3109/1/M%C3%B3dulo%202%20SM.pdf. Acesso em 13 
jun. 2021. 
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de uma profissão diferente perceberia (tendo em vista que aquela é uma necessidade 

do sujeito), mas ele não pode realizar a ação, pois é privativa do profissional da 

Terapia Ocupacional. 

Cabe a cada profissional reconhecer seus limites profissionais, respeitando a 

formação e seu respectivo arcabouço teórico, para que não ocorram intervenções 

desqualificadas ou mesmo o exercício ilegal da profissão. 

  

Supervisão de Estágio 

Ao discorrer sobre a supervisão de estágio, a interlocutora refere que o espaço 

permite a formação profissional: 

“E tem outro dia que era para os meus estagiários. Era. Eu tinha três 
estagiárias. Estagiários. Então, eu tinha um dia só para eles.” 

A ação de supervisão de estágio é atribuição privativa da/do assistente social, 

de modo a fortalecer o PEP. Nos espaços sócio-ocupacionais, a importância da 

presença de estagiários reforça nos serviços a possibilidade de construção e reforço 

de um PEP. 

Também como práxis política, demarcar em um dia específico o 

acompanhamento de estagiários reforça aos profissionais em formação a importância 

e o compromisso que o cotidiano do trabalho profissional tem na constituição da 

formação profissional. Isso porque demonstra aos estagiários as disputas de cuidado 

existentes nesse campo e com quais delas a profissão identifica-se e vem fortalecendo 

em seu PEP hegemônico. 

  

Plantonista 

A assistente social relata que, pelo menos uma vez por semana, cada 

profissional é incumbido de coordenar o plantão de atendimento. Trata-se de um 

esquema de organização institucional, para que os usuários e a equipe tenham o 

respaldo de um profissional para a organização do dia. 

“Depois, tem um dia em que eu sou plantonista. Todas as demandas do CAPS 
daquele dia correm por minha conta. Qualquer demanda emergencial ou 
aquelas demandas corriqueiras que há, são todas comigo. Se for um caso 
muito difícil, a equipe também está sempre junto. Alguém passou mal, chama 
o SAMU, a enfermagem vem e já ajuda a gente; se houver médico, também 
auxilia. Mas a gente sempre precisa dar uma divisão e a gente também 
atende o colega, [ouve] as opiniões de colegas na hora de resolver algum 
problema, né? Mas a gente é responsável por aquele plantão.”  

Mais uma função da/do assistente social em um determinado dia, porém mais 
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uma somatória à função, é um processo de cogestão de crise, e traz mais uma vez a 

ideia de que todo mundo pode fazer tudo dentro de um CAPS. A assistente social 

também explica que se torna profissional de referência de todos os usuários aos quais 

realiza acolhimento e de todos os que ela atende nesse dia de plantão. Questionamos 

a ela de quantas pessoas ela é “referência” e ela nos traz: 

“Ah, a gente tem muita. Eu devo ter mais de quinhentas. Mas é que eles não 
estão ali todos os dias. A gente tem muita referência. Tem aquelas que são 
sazonais, e tem aqueles que vem… tem época que só vem uma camada de 
atendidos. No inverno, por exemplo, tem uma demanda diferenciada da 
população de rua. É muito trabalho, não tem abrigo, são aquelas condições 
bem precarizadas. E no verão também tem outro tipo de demanda. É muita 
população de rua nos lugares em que não pode, em que a população não 
quer que eles estejam. Então, a coordenação fica chamando a gente, para a 
equipe interferir naquilo ali, né? Então, é assim, são coisas diferenciadas, né? 
Mais ou menos assim.” 

Nota-se aqui mais uma vez como o processo de desmonte dos serviços implica 

numa precarização do trabalho ofertado pela/o profissional. Assim, como uma/um 

única/o profissional consegue atender a todos os sujeitos de modo ampliado, visando 

à totalidade e direcionando suas ações de modo a dedicar-se a dirimir as implicações 

da expressão da questão social na vida desses sujeitos? 

Entendemos que não é possível. A/o profissional acaba precisando “escolher” 

a quem atende, qual sujeito está com mais problemas, para poder, assim, intervir. Ao 

ter que escolher a quem cuida, o profissional reduz o acesso dos demais usuários aos 

serviços e orientações, não sendo possível coletivizar esse cuidado de modo 

ampliado. 

Ao analisar como ocorre o cotidiano do trabalho da profissional no CAPS AD II, 

refletimos que há um acúmulo de função da/o profissional e sobre o quanto as 

condições objetivas e materiais implicam no cuidado ofertado aos sujeitos, mesmo 

esse cuidado sendo antimanicomial e antiproibicionista. Isso porque, para que esse 

cuidado seja garantido, também faz-se necessário que a/o profissional detenha 

melhores condições de trabalho – para que seja possível a ampliação da promoção 

de ações que não compactuem com a lógica medicalocêntrica e mercadológica da 

produção do cuidado em Saúde Mental. 

Além de todas as atividades aqui relacionadas, é importante frisar o nosso 

papel profissional e a intencionalidade de nossa ação. Para tanto, a assistente social 

segue trazendo reflexões importantes sobre o trabalho profissional nesse campo de 

cuidado, avançando em sua fala referente à interdisciplinaridade frente à ação 
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profissional. 

“Aí a questão vai entrar um pouquinho na interdisciplinariedade, na questão 
da instrumentalidade do Serviço Social, que é a gente trabalhar com os 
mesmos instrumentais ali. Só que a nossa diferença é que nós temos uma 
intencionalidade, que muitas vezes a outra profissão não tem. Nós temos para 
nós, para direcionar nossas ações, né? Por exemplo, quando eu preencho 
uma ficha inicial do paciente, estou fazendo o acolhimento inicial, o formulário 
é o mesmo para todo mundo, né? Mas, por exemplo, o enfermeiro 
provavelmente vai focar mais na parte da saúde.  

Nesse momento, a fala da entrevistada procura adentrar a questão dos 

instrumentais e da intencionalidade da ação profissional e retoma nossa reflexão na 

descrição da prática de acolhimento realizada pela/o assistente social. Não estamos 

colocando esse pressuposto aqui de modo a acreditar numa prática messiânica, 

salvadora, da profissão, mas também não podemos nos furtar à capacidade teórico-

prática da profissão em situações de vulnerabilidade, nas quais a profissão foi levada 

a se estruturar – outras profissões perpassaram essas problemáticas de um modo 

diferente. 

“Nós somos um profissional generalista, né? A gente vai focar em todas as 
áreas. Nós temos uma visão ampliada. Então, por exemplo, eu vou preencher 
ali, vou falar, vou perguntar a ele sobre a situação econômica, financeira dele, 
se ele tem benefício, se ele não tem, como está vivendo, as questões sociais 
dele, todas, a questão da saúde também. Eu posso abordar alguma coisa, 
não sei muito bem sobre saúde, não sei quase nada de saúde, mas pergunto 
se ele fez alguma cirurgia, se ele tem algum problema que ele está 
[ininteligível], mas eu vou lá, vou focar mais na questão social porque eu já 
estou vislumbrando lá na frente. A minha intenção é, se um dia ele precisar 
de algum benefício, de alguma coisa, eu tenho um histórico que vai me ajudar, 
em um relatório para a justiça, em alguma coisa assim. Então, eu faço uma 
análise dele, uma entrevista com ele, já pensando lá na frente. E eu tenho 
falado disso para os colegas: ‘Gente, vamos anotar tudo em prontuário, 
porque quando a gente tem um relatório para fazer, a gente precisa de 
informações’. Então, a gente tem essa dimensão da nossa profissão, que se 
socorre. E, assim, a diferença é que todos trabalham com o mesmo material, 
do mesmo assunto, com os mesmos recursos instrumentais e cada uma tem 

o seu jeitinho próprio de fazer. O nosso é bem específico.” 

A profissional destacou a formação “generalista” da profissão, formação 

importante, tendo em vista que as expressões da questão social são múltiplas; logo, 

não há uma única forma de lidar com ela. Ou seja, em nossa formação universitária 

não há a necessidade de perpassarmos por todos os campos de atuação existentes, 

em que possa ser necessária a atuação da/do assistente social, visto que as 

possibilidades são inúmeras, pois a desigualdade social causada pelo capitalismo se 

modifica e se recrudesce ao passar de cada ano. O que é necessário é direcionar a 

prática profissional aos princípios éticos da profissão. E, no caso do campo do cuidado 

de usuários de psicoativos, essa prática é antiproibicionista, antimanicomial, 
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antirracista e também poderia se tornar a ser abolicionista penal, vislumbrando a 

emancipação humana. 

“E lá a gente aprendeu a lidar com uma interdisciplinaridade, né? E a 
interdisciplinaridade não existe se não houver diálogo. Aí precisa de 
penalidade – não existe, se não houver diálogo. E a gente aprendeu que uma 
profissão pode entrar na outra profissão, ela entra um pouquinho, faz seu 
comentário, faz sua observação,. Ela entra e sai, ela entra e sai, ela não fica. 
Mas ela pode transformar situações? Por exemplo, a gente discute casos. Os 
casos mais complexos a gente discute. Às vezes, a gente não pode interferir, 
há situações em que não dá para interferir, porque é muito próprio da... O 
técnico que atendeu, vivenciou as etapas, os conflitos com familiares, enfim, 
ele sabe o que está acontecendo. E ele tenta passar para a gente. Às vezes, 
a gente nem entende bem, porque foi ele quem deu aquilo. Então, a gente 
respeita isso. Mas sempre que eu posso, assim, um colega...  

Ela trouxe o modo com o qual observa a presença do Serviço Social numa 

equipe multiprofissional em CAPS AD, conforme assegurado pela Portaria, que 

observa que, no cotidiano de trabalho, está presente a interdisciplinaridade. Pereira 

(2009) utiliza-se de Piaget para defini-la como 

(…) intercâmbio mútuo e integração recíproca entre várias ciências. A 
interdisciplinaridade, para o autor, é uma interação entre as ciências, que 
deveria conduzir à transdisciplinaridade, sendo esta última concepção que se 
traduz  em não haver mais fronteiras entre as disciplinas. Atualmente, a 
interdisciplinaridade continua seu caminho pela (re)construção do 
conhecimento unitário e totalizante do mundo frente à fragmentação do saber. 
(PEREIRA, 2009, s/n)57 

Embora a/o assistente social seja parte da equipe multiprofissional, 

acreditamos ser importante tomar certo cuidado em relação à ausência de fronteiras 

do saber, pois, quando Pereira (2009) trata da interação entre as ciências de Piaget, 

acreditamos que seja para a expansão de um conhecimento referente a uma área 

específica que pode ser utilizado por várias profissões, a fim de ampliar os olhares 

para esta. Já numa ausência de fronteiras disciplinares, numa transdisciplinaridade, 

parte-se de que esse conhecimento ampliado foi posto a todas as profissões – para 

tal, não haveria mais necessidade de tantas assim, o que dialoga, a seu ver, sobre um 

conhecimento específico. 

A ausência de fronteiras do saber pode levar o profissional a incorrer em um 

ecletismo, em uma indefinição de saberes e ações, tanto em relação à sua teoria 

quanto, posteriormente, em relação à sua prática. Contudo, a profissional procura 

demonstrar no cotidiano um conhecimento sobre o campo do saber das outras 

profissões, não se esquecendo dos limites de sua profissão, mas também colocando 

 
57Disponível em: http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/int.html. Acesso em: 14 jun. 2021. 
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a importância desta no campo da Saúde Mental. É o que ela demonstra na fala a 

seguir: 

“Eu tenho muito apoio dos colegas, a parte da psicologia, a parte da 
enfermagem. Eu gosto muito dessa interação que existe. (…) Uma vez eu 
ouvi isso no outro CAPS: ‘aqui todo mundo faz tudo igual, aqui não tem 
diferença’. Quando eu cheguei a ouvir isso, eu já criei um pouquinho de 
conflito. Eu falei: ‘não, mas eu não penso assim. Comigo vai ser diferente. 
Não sei como era o outro profissional, porque eu tenho uma formação, você 
tem outra formação, e a gente tem que conviver com a nossa especificidade, 
né?’ Nós temos o nosso olhar, que é um olhar crítico, acho que questionador. 
Nós questionamos, nós somos investigativos, nós somos incansáveis. É 
assim, a gente é interventivo. É, totalmente, a nossa profissão é interventiva 
e a gente é resolutivo também. A gente vai até o fim. Como eu já falei antes, 
a gente tem a nossa ideia.” 

Em relação às questões dos saberes recorrentes no campo da Saúde Mental, 

Robaina (2010) avisa-nos sobre a hegemonia psi nesta seara, mas também sobre os 

desafios profissionais em relação a esse saber: 

Escapar aos constrangimentos da hegemonia psi não significa abster-se do 
campo ou assumir uma perspectiva assistencialista instrumental. Se a tarefa 
histórica do Serviço Social na saúde mental não é ater-se à subjetividade, 
também não é restringir-se à assistência social. E aqui vale exemplificar o 
caso da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro com a experiência do Simas 
– Sistema Municipal de Assistência Social –, que retirou todos os assistentes 
sociais das demais secretarias, subordinando-os à Secretaria de Assistência 
Social, com metas e programas específicos daquela política a serem 
cumpridos no âmbito das demais. A saúde mental é uma subárea da política 
de saúde, com diretrizes, princípios e estratégias próprias, que nos diz 
respeito enquanto trabalhadores sociais. Posto isto, a título de ilustração, 
penso ser pertinente elencar alguns temas desafiantes para o Serviço Social 
frente às requisições da Reforma Psiquiátrica. (ROBAINA, 2010, p. 346) 

A formação profissional generalista atribui ao sujeito um caráter de um 

profissional capaz de lidar com quaisquer desdobramentos da questão social, o que 

de certo modo é verídico. Contudo, não é por isso que a/o assistente social será 

chamado a “resolver” questões indissolúveis de todos os campos, perdendo a 

percepção de totalidade da profissão e partindo para um campo de uma zeladoria dos 

problemas sociais. 

Isso, portanto, é o que a profissional demonstrou em sua fala 

“Hoje eu recebi uma ligação de uma colega dizendo assim: ‘(nome da 
assistente social) estou aqui com o fulano de tal e o que aconteceu na 
previdência que ela falou? Ah, ele quer uma contagem de tempo para saber 
se ele pode se aposentar. Como é que a gente faz?’ Aí, eu falei: ‘olha, eu 
tenho acompanhado as notícias’. Porque o assistente social tem que ser 
político, ele tem que acompanhar tudo mesmo, ele tem que estar bem situado, 
tem que acompanhar, conhecer a Rede, conhecer todos os fatos que estão 
acontecendo, né? Se atualizar, senão ele não trabalha, não tem muito 
sucesso, né? Mas, assim, aí eu falei: ‘olha, pelo que eu estou vendo, 
acompanhando as notícias da Previdência Social, das agências, elas só estão 
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atendendo algumas perícias – e não são todas as perícias, não, algumas 
perícias eles estão atendendo. E algum outro caso que não tenha jeito, que 
tenha que ir lá levar documentação, ou qualquer coisa assim. Então, eu não 
sei te dizer’, falei para ela. ‘Ele tem que ligar no 135. E pergunta lá, porque 
ele vai saber direitinho. Porque, se for presencialmente, já vão agendar pra 
ele e tal’. Então, isso aí, qualquer um poderia saber, não precisava ligar para 
o assistente social. Entendeu?” 

Nesse contexto, ao discorrermos sobre o Serviço Social, apoiamos-nos em 

Yazbek (2014), que aponta que, para 

(...) o exercício profissional em sua contemporaneidade (…), estamos 
tratando das disputas políticas na esfera pública e nas lutas sociais em seus 
impactos sobre as relações sociais. Estamos tratando da questão de 
construção de hegemonia, na condução dos serviços sociais e das 
necessidades que atendem, bem como dos direitos que asseguram, não 
apenas como questão técnica, mas como questão essencialmente política, 
lugar de contradições e resistência (…). (YAZBEK, 2014, p. 682) 

Encontrar estratégias para o enfrentamento da questão social é também 

posicionar-se ético-politicamente no cotidiano profissional, nas ações diretas com os 

sujeitos, utilizando dos parâmetros já existentes na profissão para guiar uma prática 

que garanta a autonomia e cidadania dos sujeitos sociais, pois no caminho dessa 

“nova” velha política o enfrentamento à questão social é moralizante. 

Esse movimento enquadra os sujeitos, utilizando uma moral burguesa como 

instrumento de dominação de uma classe, não interessada no cuidado efetivo deles, 

mas em impor sua ideologia hegemônica (conservadora) como forma de 

resolutividade e enfrentamento a essa expressão da questão social. 

Neste terceiro e último eixo, ficam demarcados os desafios da profissão na 

Saúde Mental, desde o modo como o profissional é entendido pelos usuários quanto 

pelas/os profissionais, a interação direta das condições de trabalho com a ação 

profissional e os desdobramentos destas nas dificuldades diretas da ação profissional 

em sua totalidade na vida dos sujeitos. 

Faz-se necessário, então, que os profissionais se mantenham atentos e 

retomem no seu cotidiano de trabalho o que moveu a construção de seu PEP 

hegemônico até o momento, a partir das resoluções do conjunto de seu conselho de 

classe e das discussões coletivas da profissão – para que seja reforçado o cuidado 

que esta vem defendendo desde seu alinhamento com a Reforma Psiquiátrica, na 

busca pelo fortalecimento de um cuidado num âmbito antimanicomial e 

antiproibicionista. 

Neste último capítulo, pudemos compreender os desdobramentos do trabalho 
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profissional no CAPS AD II em Santos, o modo como esse serviço ocorreu no 

município, suas questões estruturais e de implementação, as faltas e as potências do 

equipamento e da equipe. Foi possível, através da fala da profissional, ter um 

panorama ampliado sobre como se dá a atuação do assistente social nesse espaço 

ocupacional, bem como os desafios que compõem a sua prática. Em termos de 

cuidado, observamos que Santos – embora um município com uma estreia importante 

na Saúde Mental, no que se refere a um cuidado não asilar com direcionamentos 

antimanicomiais e pioneira na estratégia de Redução de Danos no país –, com o 

passar do tempo de aprovação da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria 1.028/2005, as 

Políticas Públicas com caráter antimanicomial e antiproibicionista foram perdendo a 

força na cidade. 

É perceptível, pela fala da profissional, o quanto a disputa de cuidado do campo 

da Saúde Mental foi direcionada para ações manicomiais com caráter proibicionista. 

O não investimento nos serviços de meio aberto, como os CAPS, e o desinvestimento 

em termos de quantidade de profissionais do campo de atendimento aos usuários de 

psicoativo, remontam uma estratégia de cuidado contrária à da saudosa história da 

cidade com os ideais da Luta Antimanicomial, deixando, então, à deriva tanto os 

sujeitos atendidos quanto os próprios profissionais. 

A característica da falta de investimento do Estado no funcionalismo público e 

na política de Saúde Pública, em favor da abertura da exploração pelo mercado 

privado – nesse caso, as Comunidades Terapêuticas –, demonstra de forma nítida o 

cunho neoliberal das políticas públicas ofertadas à população de um Estado de caráter 

mínimo social e máximo para o capital. 

Esse desinvestimento em um serviço do tipo CAPS aponta para a intenção de 

cuidado do Estado para a população, um cuidado excludente e penal. Isto é, existe 

sim um investimento, mas em um cuidado com as características do asilamento como 

modo de proteção e a abstinência como indicador de sucesso. 

Para a profissional, então, estão colocados diversos obstáculos para a 

realização de um cuidado antimanicomial e antiproibicionista, restando a nós aliarmo-

nos com aqueles que têm o mesmo direcionamento ético-político que o nosso, com 

os mesmos ideais de cuidado, e nos mantermos em luta constante em nossa prática 

cotidiana, para garantir os direitos sociais e um cuidado alinhado aos direitos 

humanos, visando à emancipação dos sujeitos, mesmo na sociedade do capital. 
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Considerações Finais 

“Desperto um belo dia no mundo e me atribuo um único direito: exigir do outro um comportamento 

humano. Um único dever: o de nunca, através de minhas opções, renegar minha liberdade.” 

Frantz Fanon 

Nesta dissertação de mestrado, buscamos analisar qual a concepção de 

cuidado presente no trabalho profissional e sua relação com o Projeto Ético Político 

da profissão à partir do Exercício profissional no CAPS AD II de Santos. Para tanto 

buscamos resgatar o histórico da Saúde Mental no Brasil e a construção dos tipos de 

cuidado relacionados aos usuários de psicoativos. Retomamos, então, documentos e 

normativas da profissão, identificando quais perspectivas de cuidado estão presentes 

para o coletivo profissional alinhando-se ao Projeto Ético Político (PEP) hegemônico 

na atualidade, investigando as consonâncias e dissonâncias a partir da atuação 

profissional com essas concepções de cuidado. 

Enquanto política de cuidado, neste trabalho optamos por focar na lei 

10.216/2001 e na portaria 1028/2005, mas também ampliando as normativas, pois 

elas são limitadas em si e historicamente datadas. A Saúde Mental brasileira trilhou 

alguns caminhos, recebeu algumas influências do já construído de outras nações e foi 

as adaptando e moldando às necessidades de nossa sociedade, uma sociedade 

constituída por bases escravocratas de uma nação de capital periférico. O serviço 

social como profissão que se relaciona diretamente com o enfrentamento às mazelas 

das expressões da questão social, tendo essa como seu objeto de intervenção. Os 

usuários de psicoativos são sujeitos cujas mazelas estão presentes de modo 

específico, pois ao louco o manicômio, que o prendia e o retirava a liberdade de ser 

mesmo antes do capitalismo, mas ao usuário de psicoativos a criminalização, a 

punição, o enclausuramento, e o abandono social e psíquico num resultante deste 

modelo político econômico, sendo a “Guerra às Drogas” a mantenedora deste, 

sustentada pelo proibicionismo dos psicoativos, causando a criminalização da 

substância e sucessivamente ao usuário. 

Ao caminharmos pela história do cuidado dos usuários de psicoativos, foi 

possível perceber que houve uma expressiva demora para o cuidado chegar até os 

sujeitos, e mesmo na atualidade falar de cuidado parece ser algo ainda distante do 

entendimento social.  
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Orlando Zacconi, delegado da polícia civil do Estado do Rio de Janeiro, no 

documentário “Retratos do Cárcere”58 coloca o que ao nosso ver destaca bem o modo 

no qual o Estado brasileiro “garante” o cuidado aos usuários de psicoativos, o 

delegado tem a seguinte fala: “Se droga fosse questão de saúde a gente cuidava e 

não prendia”. Temos percebido ao longo do tempo que para esses usuários a não 

liberdade tem sido o caminho legitimado socialmente para lidar com eles. 

Pudemos perceber, então, que no processo sócio histórico da loucura, os 

cuidados referidos a essa foram guiados a cada tempo histórico, pelo modo no qual a 

ética social foi sendo construída a partir dos modelos socioeconômicos vigentes, já 

que um não ocorre apartado do outro. O mesmo se deu no que tange na relação da 

humanidade com os psicoativos, nas alterações das relações entre as modificações 

societárias e o consumo dos sujeitos, sendo essas intrínsecas a mudança direta após 

o período das grandes navegações, quando os psicoativos se tornaram produtos de 

consumo de modo mais alargado, sendo parte importante da movimentação e 

crescimento da economia em diversos países, retirando de outras nacionalidades que 

os consumiam de modo diretamente recreativo, ou com finalidades espirituais, quando 

os psicoativos foram reduzidos a mercadoria e objeto de lucro para o capitalismo, o 

que para certos consumidores destes, de fato as coisas começaram a piorar. 

No país, o ato de cuidar dos usuários de psicoativos de modo assegurado pelas 

políticas sociais regulamentadas e específicas do campo da saúde, se deu alguns 

anos após a legalização do cuidado aos usuários ditos como loucos, anos após a 

Reforma Psiquiátrica e lei 10.216/2001. O fato desses usuários ficarem relegados as 

instituições de justiça para lidar com as questões adjacentes ao uso, denota uma 

dificuldade de percepção tanto dos movimentos sociais que buscaram outros modos 

de cuidar do “louco” quanto (e óbvio) do próprio Estado, utilizando a punição como 

modo de lidar com essa questão. 

Com uma política econômica social que resulta em falta de emprego, violência 

de todos os tipos, tanto no meio social quanto do Estado, o uso de substâncias 

psicoativas serve para vários motivos, desde entorpecedores na realidade, até como 

fonte de renda ao Estado pelo narcotráfico e aos sujeitos desempregados.  

Olhando para além de uma questão biomédica, a fim de posologizar o uso e 

tipificando as substâncias, os danos causados aos sujeitos que fazem uso estão longe 

 
58 Documentário produzido pela Panda Filmes, lançado em 2020 que contém 13 episódios. Disponível 
nas plataformas de streaming. 
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de ser somente no âmbito de saúde. Observar o que se denomina por “dano” em 

relação ao uso de psicoativos incide diretamente no tipo de cuidado que será ofertado 

aos sujeitos. Não estamos aqui afirmando que a depender do modo de uso, local e 

qualidade da substância esse consumo não pode trazer danos aos sujeitos, mas eles 

não são estritos a essa relação individual dos sujeitos com o objeto psicoativo. 

O “dano” causado pelo uso, está ligado ao meio no qual os sujeitos vivem, no 

modo que suas relações se dão, e também de que modo o psicoativo é ofertado a 

esse, mas para além disso, em qual sociedade isso ocorre. Numa sociedade em que 

a intenção da existência é o consumo e venda da força de trabalho em troca de 

salários pífios que não garantem nem os mínimos sociais, o emergir dos problemas 

de vida à partir da presença das substâncias na vida dos sujeitos acaba sendo em 

muitos momento a ponta do um iceberg de um processo de desigualdade social, já 

que olhar da sociedade para os psicoativos é à partir da proibição destes, a substância 

então é algo que, ou não deveria existir ou não deveria ser consumida, aliás, para a 

“Guerra às Drogas” ambos e quem os consome, a depender de quem seja (pobre e 

preto preferencialmente), deve ser criminalizado pelo seu uso.59 

Antes do advento da ONU por exemplo, países como Portugal não desejaram 

adentrar no processo de diminuição do uso de psicoativos pela sua população e nem 

oferecer tratamento aos problemas relacionados aos mesmos. Em contrapartida, os 

países como os Estados Unidos da América iniciavam uma segunda “Guerra às 

Drogas” causando uma derrocada mundial da criminalização das nações e sujeitos. 

Todo esse antecedente desemboca no que hoje temos tensionado em relação 

ao cuidado desses sujeitos, pois as nuances de uso criminalizado ainda norteiam o 

modo se construir as políticas públicas direcionadas aos cuidados destes, temos 

observado isso ao olhar de perto o modo em que as reformas de cuidado, relacionadas 

a loucura se misturaram com os usuários de psicoativos, mas situamos que é a partir 

da Política de Saúde Mental, mesmo que de modo tardio, que algum cuidado não 

somente a criminalização nos termos do encarceramento foi efetuado a esses 

usuários, contudo percebemos que essa política não consegue dar cabo das 

 
59 Sabemos que o uso não é uma questão de classe, porém a forma como isso afeta a vida de quem 

usa é atravessada sim pela sua classe, raça, etnia e seu gênero, mas o uso não é inerente a uma 
classe, portanto não é uma condição própria da questão social de uma maneira direta, mas a forma 
como afeta a vida dos sujeitos é atravessada a partir de que lugar eles estão enquanto raça, etnia e 
classe. 
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problemáticas relativas aos danos sociais na vida dos sujeitos devido ao fato da 

significância do consumo de psicoativos nessa sociedade. 

Concluímos então, com todo esse apanhado, a questão do uso de psicoativos 

como parte da história da humanidade e que essa não é a real questão, mas sim que 

como tantos outros objetos na era do capital, esses foram cooptados/capturados pelo 

mercado, pela real disputa de um mercado de psicoativos que, se ficar na ilegalidade 

gera lucro e se proibir também gera lucro, cada qual de sua forma, a primeira no 

narcotráfico promovido por grandes empresários e políticos e a segunda sustentada 

pela fachada moralizadora do conservadorismo, em grande parte advinda do 

cristianismo (mas não só) e a outra sustentada pela indústria farmacêutica, a mesma 

que garante os pilares do processo de produção de doença/não cura.  

Nessa relação a atenção está menos aos sujeitos que fazem uso de psicoativo 

e sim a sociedade (modo de produção capitalista) em que estão inseridos, a sociedade 

que produz doença, desigualdade e barbárie, e mais sobre os desdobramentos da 

relação capital trabalho, mais-valia do que de dor, de falta de cuidado. No entanto, no 

cotidiano dos serviços, no qual o assistente social está inserido ter a noção da 

totalidade se faz necessária para ampliar e evitar o processo do juízo de valor/punição 

ao sujeito usuário de psicoativo, nesse processo do care/cuidado, mas o que 

encontramos na chamada “ponta” é somente a ponta do iceberg do resultado de todo 

esse processo excludente, punitivo, conservador e degradante que colocaram a droga 

e o sujeito dentro! Por isso que nas iniciativas de cuidado centrada no sujeito, 

pensando o seu estar nessa sociedade de classes e suas desigualdades, como na 

redução de danos acabam sendo um modo de saída a essa “sensação” de 

incapacidade/congelamento no que tange ao cuidado e modificação do modo de vida 

sofrível para o modo de vida, ‘vivível’.  

Contudo, não podemos perder de vista o processo das superestruturas no que 

se refere à questão dos psicoativos. Caso contrário, podemos correr grande risco de 

centrar no sujeito a responsabilidade (aliás, a culpa) pelo que ocorre em sua vida 

(individualizando não o processo de uso em si, que já é único em cada sujeito) e não 

perceber que, na verdade, o que produz esse modo de adoecimento e esfacelamento 

de vida e relações é a sociedade capitalista. 

Inseridos/as em diversos campos de trabalho, com a população que faz uso de 

psicoativos, quais serão então, os desafios que os/as Assistentes Sociais encontram 

frente a esta política conservadora, para que possam realizar seu trabalho em 
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consonância com uma perspectiva de cuidado integral, como expressa nos 

documentos da categoria?   

O sucateamento resultante de um desinvestimento na saúde pública e na 

saúde mental em específico, no que concerne aos serviços em meio aberto dos tipos 

CAPS, explicitam o desinvestimento de um tipo de cuidado específico, que é o não 

incentivo ao cuidado em liberdade. Em contrapartida, o investimento público nas CTs 

denota o incentivo ao modo de cuidar aliado ao asilamento dos usuários e no que 

tange aos usuários de psicoativos num caráter de abstinência e proibição do uso como 

tratamento. Em suma, os modelos de cuidados ofertados estão intimamente ligados 

aos tipos de serviços que têm investimentos público, ou seja: ao desinvestir em um 

programa específico de cuidado isso insinua que esse modo de cuidar não deverá ser 

empregado ao usuário e que os que possuem investimento sim, ou seja, ao investir 

nas CTs e desinvestir nos CAPS, demonstra que é esse o mote do cuidado. 

O trabalho profissional que buscamos compreender nesta pesquisa, foi o da 

assistente social que está inserido em um CAPS AD II no município de Santos e de 

que modo o cuidado se expressa no trabalho profissional, que possui um 

direcionamento ético político específico, um código de ética que implica em respaldar 

suas ações cotidianas e um posicionamento coletivo (enquanto suas entidades 

conselhos) e que tem coadunado com uma prática de cuidado em meio aberto com 

um direcionamento antiproibicionista.  

Percebemos então que, o sucateamento desse serviço de saúde mental 

resvala diretamente no cotidiano do trabalho profissional e nas ações de cuidado 

ofertadas pela profissional, considerando que ao estar inserida num serviço público 

que tem um desinvestimento do cuidado defendido e sustentado pela profissão, o 

profissional necessita lançar mão de outras estratégias em meio às crises60 individuais 

dos sujeitos para dar cabo de interromper a mesma, o fazendo em serviços como uma 

CT e não nos CAPS pois não existe o leito no local, devido ao desinvestimento do 

modelo de serviço (pois o CAPS AD III necessita de mais recurso financeiro do que o 

CAPS AD II). 

 
60 Entendemos enquanto crise, um momento específico na vida de um sujeito que faz uso de 

psicoativos que precisa interromper o uso, ou ficar longe da área de uso (pois estava realizando o 
consumo de modo constante) para poder dormir, alimentar-se e retomar contatos com a família, por 
exemplo. 
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A conjuntura social no qual os serviços de Saúde Mental no município de 

Santos emergiram, demonstrou (naquele momento) um investimento público 

expressivo em uma inciativa de cuidado, pois esse foi defendido e sustentado pelos 

movimentos sociais da época, que foram perdendo força ao passo que as disputas 

dos projetos societários e de cuidado foram avançando. O que se é percebido então 

na cidade de Santos é que, o histórico de luta, dos movimentos sociais da Baixada 

Santista, relacionados à saúde mental, têm se mantido (mesmo a duras penas) e sido 

acolhido pelos profissionais dos serviços, que aqui resgatamos a fala da profissional 

no capítulo 3, no qual essa coloca a movimentação dos profissionais do serviço para 

melhorar a qualidade do equipamento (CAPS AD II) com vistas a poder prestar um 

cuidado adequado e digno aos usuários. Para tanto, entendemos que ao defender um  

do funcionalismo público de qualidade, nos serviços das políticas sociais, tendo em 

vista o vínculo empregatício não tão frágil (ao comparar com outros vínculos), com 

uma estabilidade maior dentro dos campos que estão em disputa constante, podem 

vir a dar mais segurança ao trabalhador para poder individualmente e coletivamente 

questionar certas condições de trabalho, mandos e desmandos norteados por uma 

política de governo e não por uma política pública resultante das lutas sociais e que 

respondam de modo mais direto aos interesses dos usuários (da classe trabalhadora), 

quando esse assume para si, também, esses norteadores. 

O que significa então para o profissional do serviço social que está inserido na 

divisão social e técnica do trabalho e que para a realização do seu trabalho depende 

de condições objetivas e subjetivas para a realização desse e é parte da classe 

trabalhadora?  

Significa que, ao não possuir um vínculo empregatício tão fragilizado, o que não 

significa que as condições de trabalho não estejam precarizadas, entendendo qual o 

norte de atuação a partir do PEP há maiores possibilidades de manter um exercício 

profissional no qual haja relação com essa perspectiva de cuidado antimanicomial e 

antiproibicionista, ou seja, aumentando a possibilidade de adesão dos profissionais a 

essa perspectiva de cuidado. 

No entanto, não estamos falando somente das condições objetivas, mas 

também das condições subjetivas, o que implica pensar como esse profissional no 

seu cotidiano de trabalho se vincula ou não ideologicamente, teoricamente e 

politicamente, a estas diferentes perspectivas que estão em disputa o tempo inteiro 

nos serviços: o proibicionismo e o antiproibicionismo, uma perspectiva de cuidado 
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manicomial e antimanicomial, uma perspectiva de cuidado integral em liberdade e 

uma perspectiva de cuidado punitiva e criminalizadora. E isso depende também da 

perspectiva teórica e política da vinculação do profissional a isso e não só das 

condições materiais. Compreendemos também que o adoecimento e sofrimento 

enquanto classe trabalhadora, devido os ataques sofridos diariamente, dificultam 

qualquer profissional em sua ação cotidiana, por mais alinhado que este esteja com 

as perspectivas citadas acima. 

Há também que se pensar das políticas que são aprovadas, estamos então 

num momento que mesmo após a nota técnica de 2019 na qual a intenção do cuidado 

é voltada para a abstinência, essa não revoga a portaria nº 1028/2005 e nem a lei 

10.216/2001, mesmo que de modo dúbio tente colocar a estratégia de redução de 

danos como finalidade desta, ou seja, a nota técnica de 2019 é a explícita disputa do 

campo do cuidado em saúde mental dos usuários de psicoativos, pois ataca a eficácia 

de ações de cuidado de caráter antimanicomial e antiproibicionista, mas não teve força 

completa para realizar o apagamento deste cuidado nas legislações supracitadas, 

embora a nota técnica de 2017 tenha feito esse esforço.  

Percebemos também em nossa pesquisa que a profissional, mesmo 

conhecendo os princípios do Código de Ética e percebendo a vinculação direta destes 

com uma perspectiva de cuidado antimanicomial e antiproibicionista ainda encontra 

dificuldades de assumir em sua prática cotidiana, de modo total, um direcionamento 

de cuidado nesses termos, mesmo com uma identificação do que ela entende 

enquanto eficácia de um determinado tipo de cuidado. Colocamos isso tendo em vista 

a fala da profissional em relação a sua colocação sobre a abstinência ao uso, como 

perspectiva de sucesso de um tratamento.  

A discussão da abstinência é conflituosa e cheia de complexidade. Numa 

perspectiva da estratégia de redução de danos e cuidado integral, o foco central não 

se coloca na abstinência, tendo em vista o respeito às escolhas do sujeito e a não 

moralização do uso de psicoativos. O “sucesso” está vinculado ao encontro de uma 

forma livre de prejuízos à vida dos sujeitos, não sendo a abstinência o primordial para 

chegar a esse objetivo. Neste sentido, sabemos o quão difícil é a incorporação desta 

perspectiva traduzida nas ações do cotidiano profissional, uma vez que, como a 

profissional também refere, não temos políticas e condições objetivas que dêem o 

suporte para que os profissionais efetivem de maneira plena, propostas com este 

enfoque, jogando assim, para a defesa da abstinência, a grande saída para a questão.  
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Os profissionais dos serviços, os usuários e a/o assistente social enquanto 

parte dessa relação, encontram no próprio campo do cuidado possibilidades de 

tensionamentos que aglutinam força para corroborar com um cuidado em liberdade e 

que não coloque a abstinência como único norte de tratamento, tendo em vista que a 

categoria tem se colocado ao longo dos anos como aliado a um cuidado 

antiproibicionista e antimanicomial. 

Nesta pesquisa percebemos então que o PEP está em conformidade com o 

defendido pela Reforma Psiquiátrica e com a estratégia de redução de danos, e a 

profissional que está inserida no CAPS AD II de Santos constata a presença desses 

norteadores no Código de Ética profissional, e tem buscado direcionar a sua prática 

profissional para um cuidado que tem o mesmo norteador da Reforma Psiquiátrica, 

consubstanciados pela estratégia de redução de danos, a partir de sua compreensão 

individual sobre esses. Mesmo que não esteja completamente vinculada a essa 

prática teórica e politicamente, respeita o usuário em seus desejos, acreditamos que 

isso ocorra devido ao modo no qual a profissão tem se expressado coletivamente em 

relação a um cuidado em liberdade e sem punição, ou criminalização o que acaba por 

sustentar tais direcionamentos de cuidado. 

Algo importante a ser colocado é que ocorreu uma reforma no processo de 

cuidado em Saúde Mental no Brasil, que tem a intenção da substituição, ou seja, a 

troca de dispositivos asilares como os manicômios para os cuidados ofertados em 

serviços de meio aberto. Tendo o entendimento do real rompimento das práticas 

asilares dos manicômios com a reforma e afirmando o caráter progressista e ligado 

aos direitos humanos dessa prática, percebemos então que não foi realizada a 

“revolução mental”, a “revolução antimanicomial”, foi realizada a substituição do modo 

de cuidar de forma objetiva e material.  

A Reforma Psiquiátrica e as estratégias antiproibicionistas ocorreram e ocorrem 

no seio de uma sociedade em que o conservadorismo tem buscado novas formas de 

reatualização nas “renovações” da Igreja, na repressão, a ordem e a disciplina, nada 

que não tenhamos visto acontecer outrora, e que com o avanço do neoliberalismo 

dentro das políticas sociais, os contratos do Estado com organismos conservadores 

tem sido de grande valia para sustentar o estado mínimo social e máximo penal, 

utilizando as políticas sociais para conter e ‘educar’ a classe trabalhadora, tentando 

então remontar de outras formas os manicômios e neles inserindo, como justificativa 

de proteção, os usuários de substâncias psicoativas, já que em meio a “Guerra às 
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Drogas” os sujeitos têm que ficar protegidos da substância e não das desigualdades 

sociais advindas da promoção desta pelo Estado. 

Por fim, consideramos que o trabalho profissional do/a assistente social em 

CAPS AD possui um norteamento teórico e da profissão sustentada por seu histórico 

de luta que possibilita uma prática de cuidado específico enquanto a hegemonia de 

um projeto, tanto profissional quanto societário. Mas, as condições objetivas e 

subjetivas do trabalho são os desafios para isso, compreendendo que o resultado da 

prática poderia ser de um cuidado antimanicomial e antiproibicionista à partir do que 

a profissão vem defendendo sobre isso, a disputa do campo nos coloca  cada vez 

mais no enfrentamento de outros projetos opostos e afirmação do nosso projeto, um 

projeto que tem como norte a emancipação política e humana e a construção de uma 

outra ordem social, entendemos o exercício profissional como práxis política.  

Identificar no cotidiano o caráter contraditório da profissão auxilia as/os 

profissionais no reconhecimento das relações de força contidas na ação do cuidado 

realizada por ele/ela, possibilitando avançar em práticas contra hegemônicas de um 

cuidado proibicionista e asilar, afirmando a atual hegemonia de um cuidado oposto a 

isso contida em nosso Projeto Ético Político. 

Encontramos na pesquisa que o cuidado em liberdade e não punitivo acontece 

no cotidiano profissional direcionado a partir da identificação de que os princípios do 

nosso Código de Ética são correlatos aos ideais da Reforma Psiquiátrica e de um 

direcionamento antiproibicionista, e que os sucessivos debates no seio da categoria 

sobre a temática reforçados em suas publicações e posicionamentos têm ampliado e 

amparando essas ações de cuidado no cotidiano do trabalho profissional. Mesmo que 

com alguma salvaguarda individual os profissionais não sustentem completamente 

esses motes do cuidado não é ofertado, portanto, um cuidado em dissonância do 

construído coletivamente pela profissão. 

É de suma importância então, que a profissão e os profissionais mantenham 

com a qualidade e consciência que vem fazendo esse debate para que o trabalho 

profissional se mantenha comprometido com esse tipo de cuidado que estamos 

construindo continuamente ao longo de mais de 40 anos de um PEP hegemônico. 
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Anexo 1 

 

    Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Título da Dissertação de Mestrado: O trabalho profissional das/doas 
Assistentes Sociais Na Saúde Mental: Discutindo o cuidado e os desafios desse 
exercício com a Política de Drogas Atual 

 

Estas informações estão sendo conhecidas para a sua participação voluntária no 
projeto de pesquisa - O trabalho profissional das/doas Assistentes Sociais Na 
Saúde Mental: Discutindo o cuidado e os desafios desse exercício com a Política 
de Drogas Atual que pretende tratar o trabalho profissional do/a Assistente Social a 
partir de suas dimensões teórico metodológicas, ética e política e técnico-operativa, 
na especificidade dos serviços de Saúde Mental, denominado Centro de Atenção 
Psicossocial – Álcool e outras drogas (CAPS AD), do Sistema Único de Saúde. Esta 
pesquisa será realizada com Assistente Sociais atuantes em pré-determinados CAPS 
AD do Município de Santos e de São Paulo. A proposta inicial da pesquisa de campo 
é uma entrevista não estruturada e não diretiva, por meio de categorias temáticas 
previamente desenvolvidas pela pesquisadora junto a sua orientadora, sendo estas: 

● Cotidiano de trabalho no CAPS AD; 
● Perspectiva de cuidado em Saúde Mental; 
● Saúde Mental e Projeto Ético Político; 
● Exercício Profissional e Saúde Mental; 
● Exercício Profissional em CAPS AD; 
● Substâncias Psicoativas; 
● A Política de Saúde Mental em Santos no início da Reforma Psiquiátrica; 
● A Política de Saúde Mental em Santos na atualidade; 
● O trabalho profissional em equipe multiprofissional; 

Em decorrência da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 (Corona Vírus – 
Covid-19) que perdura desde meados de março de 2020 até o momento no país, as 
entrevistas não poderão ser realizadas de modo presencial, devido às medidas de 
distanciamento social. Sugerimos então que as mesmas sejam feitas via plataforma 
digital no qual o entrevistado sinta-se mais seguro e tenha maior familiaridade, 
podendo ser: Google Meet, Zoom, WhatsApp, Jitsi Meet, Teams e até Facebook 
Messenger, desde que seja possível gravar o mesmo, não há necessidade da câmera, 
caso o entrevistado não sinta-se à vontade, o importante para a pesquisa é que haja 
a possibilidade em registrar a voz dos sujeitos. 
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As informações obtidas durante a entrevista serão analisadas preservando a 
identidade do pesquisado, sob sigilo (nome fictício). O benefício ao participante será 
a educação permanente sobre a temática, na possibilidade da discussão sobre a 
temática da dissertação, compromisso profissional esse firmado pelo código de ética 
profissional. Também será disponibilizada uma cópia da versão final da dissertação 
de mestrado, que será socializado com outros militantes, profissionais e 
pesquisadores da área e o convite à apresentação de defesa da dissertação. 

Nosso compromisso é de utilizar os dados e o material coletado somente para 
esta pesquisa. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Em 
qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para explicação de eventuais dúvidas. 

O risco desta pesquisa é mínimo e é próprio da metodologia da mesma, que é 
a Entrevista Não Estruturada e Não Diretiva. Podendo esses riscos estarem 
relacionados ao conteúdo das colocações dos sujeitos na entrevista, a tomada de seu 
tempo privado para estar presente na entrevista e que o profissional se sinta exposto 
para a pesquisadora, causando algum desconforto ao responder alguma 
questão. Para dirimir esses riscos será discutido previamente com a/o profissional 
qual a melhor plataforma para o recolhimento do dado, pensando num melhor 
momento para a mesma e com o compromisso de garantir na medida do possível local 
reservado, mesmo remotamente, para a realização das entrevistas e que quando o 
pesquisado não desejar se colocar/responder a questão este não o fará, sem prejuízos 
a este. Caso haja danos decorrentes da pesquisa, o profissional terá direito a 
indenização determinada por lei. 

O termo será assinado em 2 vias originais, uma para ficar com o participante e 
outra para ficar com o pesquisador, sendo que todas as folhas devem ser numeradas 
(ex: 1/4, 2/4, etc.) e rubricadas pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa no 
momento da assinatura do TCLE.  

O principal investigador é a Profª Drª Priscila Fernanda Gonçalves Cardoso, 
que pode ser encontrada no Departamento Saúde, Educação e Sociedade – 
Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista - Edifício Acadêmico 
I- Edifício Central - R. Silva Jardim, 136 - Vila Matias, Santos - SP, 11015-020  (13) 
3229-0100.O pesquisador secundário é Heloisa Gonçalves Alexandre, que pode ser 
encontrada na Rua Azevedo Sodré, 124 – apartamento 33 – Gonzaga – Cep: 11055-
051 – Santos – São Paulo – Telefone 13 – 33071527. Se você tiver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP): Rua Botucatu, 740, Vila Clementino, São Paulo/SP - CEP: 
04023-900. Horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, 
Quintas e Sextas, das 9 às 12hs. Telefone e e-mail continuam os mesmos: E-mail: 
cep@unifesp.br. Telefones: (11)-5571-1062; (11)-5539-7162); 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo: O trabalho profissional das/dos 
Assistentes Sociais Na Saúde Mental: Discutindo o cuidado e os desafios desse 
exercício com a Política de Drogas Atual.  

Eu discuti com a Profª. Drª. Priscila Fernanda Gonçalves Cardoso e/ou com 
Heloisa Gonçalves Alexandre sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 
Ficaram explícitos para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_pt-BRBR682BR682&sxsrf=ALeKk03CVhk_FRSJhOq81ALHLNixgAKkUA%3A1605663348234&ei=dHq0X9zzDeKw5OUPxpGNgAk&q=endere%C3%A7o+silva+jardim+unifesp+santos&oq=endere%C3%A7o+silva+jardim+uniifesp%5B&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgcIIRAKEKABOgQIIxAnOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAVDtEljPIGDrMGgAcAB4AIABswGIAYENkgEEMC4xMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_pt-BRBR682BR682&sxsrf=ALeKk03CVhk_FRSJhOq81ALHLNixgAKkUA%3A1605663348234&ei=dHq0X9zzDeKw5OUPxpGNgAk&q=endere%C3%A7o+silva+jardim+unifesp+santos&oq=endere%C3%A7o+silva+jardim+uniifesp%5B&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgcIIRAKEKABOgQIIxAnOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAVDtEljPIGDrMGgAcAB4AIABswGIAYENkgEEMC4xMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab
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serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou explicito também que minha participação é 
isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 
retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 
ou no meu atendimento neste Serviço.  

__________________________________ 

Nome do participante da pesquisa 

 

__________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

  Data ___ /___ /____ 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste sujeito participante da pesquisa para a participação neste estudo.  

__________________________________ 

Nome do pesquisador que aplicará o TCLE da pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

  Data ___ /___ /____ 
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