UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PPGDS

DA FILANTROPIA RUMO À POLÍTICA PÚBLICA:
uma genealogia das comunidades terapêuticas para dependentes de drogas
psicoativas

Janine Morais Pereira

MONTES CLAROS – MG
2016

JANINE MORAIS PEREIRA

DA FILANTROPIA RUMO À POLÍTICA PÚBLICA:
uma genealogia das comunidades terapêuticas para dependentes de drogas psicoativas

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Social da
Universidade Estadual de Montes Claros como
requisito para a obtenção do título de mestre em
Desenvolvimento Social.
Orientadora: Profª. Dra. Anete Marília Pereira

MONTES CLAROS – MG
2016

P436d

Pereira, Janine Morais.
Da filantropia rumo à política pública [manuscrito] : uma genealogia das comunidades
terapêuticas para dependentes de drogas psicoativas / Janine Morais Pereira. – Montes Claros,
2016.
112 f. : il.
Bibliografia: f. 96-102.

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes,
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social/PPGDS, 2016.

Orientadora: Profa. Dra. Anete Marília Pereira.

1. Comunidades terapêuticas. 2. Drogas psicoativas - Dependentes. 3. Políticas públicas. I.
Pereira, Anete Marília. II. Universidade Estadual de Montes Claros. III. Título: Uma genealogia
das comunidades terapêuticas para dependentes de drogas psicoativas.

Catalogação: Biblioteca Central Professor Antônio Jorge

Dissertação com o título “DA FILANTROPIA RUMA À POLÍTICA PÚBLICA: uma
genealogia das comunidades terapêuticas para dependentes de drogas psicoativas”, autoria de
Janine Morais Pereira, apreciada pela banca examinadora constituída pelos seguintes
professores:

Prof. Dr. Jair Lourenço da Silva - UNIFESP

Prof. Dr. Gilmar Ribeiro dos Santos - Unimontes

Profª. Dra. Anete Marília Pereira - Unimontes (orientadora)

MONTES CLAROS – MG
2016

Dedico esta escrita...
...ao César, que conheci em uma Comunidade Terapêutica quando eu tinha 12 anos. Sua
história me impulsou, mesmo que inconscientemente, por todos esses anos a chegar até aqui.
...ao Dedé, onde quer que você esteja. Que eu possa ser um instrumento para que outras
famílias não passem pelo que a sua passou. Desculpe por não ter conseguido lhe ajudar.

AGRADECIMENTOS

Meu caminhar até aqui foi trilhado somente devido ao apoio de pessoas especiais, que desde a
graduação despertaram em mim o gosto pela pesquisa. Agradeço especialmente...

Ao professor Me. Leonardo Alberto de Azevedo Santos, quem primeiro falou a respeito de
concorrer a uma vaga em um mestrado e a professora Dra. Cláudia Maria Silva Moreira, a
quem posso chamar de amiga, agradeço aos dois pelo carinho e a atenção a mim direcionados
desde a graduação.

À professora Dra. Anete Marília Pereira, palavras não são suficientes para agradecer todo o
apoio que me ofereceu. Certamente este trabalho foi realizado devido a sua competência em
me mostrar os caminhos de uma pesquisa científica e só foi concluído devido ao respeito que
tenho por ti. Ter sua compreensão nos momentos difíceis pelos quais passei foi essencial em
minha jornada. É, verdadeiramente, um exemplo que buscarei seguir em minha carreira.

Ao professor Dr. Gilmar Ribeiro dos Santos, pelos ensinamentos em sala de aula, que tanto
contribuíram para meu crescimento profissional e pessoal. Agradeço ter aceitado participar de
dois momentos importantes: Qualificação e Defesa.

Ao professor Dr. Jair Lourenço da Silva, pela pronta aceitação ao nosso convite para
participação na banca de defesa. Sua trajetória profissional e acadêmica com as comunidades
terapêuticas é um exemplo a ser seguido.

À coordenadora do PPGDS, professora Dra. Luciene Rodrigues, por ser um exemplo de líder
para todos nós. A convivência contigo mostrou-me que a sabedoria está em nos mantermos
serenos nos momentos difíceis.

Ao professor Dr. Dimas Cardoso, quem primeiro tive contato no PPGDS, enquanto aluna
especial. Agradeço por ter me incentivado a tentar o processo seletivo.

À Vanessa Camilo, Gabi Rocha e Sarinha pelo trabalho exercido na secretaria do PPGDS. Em
especial à Vanessa, ex-colega de ensino médio, que tive o prazer de reencontrar no mestrado.

À Joelena, uma amiga que o mestrado me trouxe, por me mostrar o quanto a simplicidade
vale a pena.

Aos colegas do mestrado, pelos conhecimentos compartilhados e alegrias vividas. Em
especial Marcelo, meu companheiro de estudos pré-mestrado e Lu Pimenta, a quem tive o
prazer de reencontrar.

Ao Alex, meu anjo, pelo companheirismo nas madrugadas de escrita, pela compreensão em
minhas ausências, pelo amor que me fortaleceu, pela atenção a tudo que faço. Enfim, pelo
carinho ofertado a mim na reta final do mestrado.

Ao Rogerinho, também futuro mestre em Desenvolvimento Social. Foi um prazer apresentar o
programa a você. Obrigada pela preocupação com minha escrita e o auxílio técnico oferecido.

A minha família, pelos valores ensinados e que nunca serão esquecidos.

Quando os negros vieram de África
trouxeram uma planta pra fazer defumação
Fazia a limpeza no templo interior
usando esta planta como forma de oração
E assim trabalhavam na força da terra,
com a mãe natureza em meditação
Veio para aliviar o fardo da escravidão
Veio para anunciar no meio de uma confusão
Veio para aliviar o fardo da escravidão
Veio para aconselhar no meio de uma multidão
Hoje, hoje, hoje
a história é outra
Hoje, hoje, hoje
nós viemos lembrar
Eles usaram e abusaram
de todas as formas
E agora eles querem botar culpa nela.
Usaram e abusaram de todas as formas,
e agora eles ficam acusando a erva.
Que nasceu na terra, cresceu no sol, colheu na lua.
Se não sabem usar,
isso não é culpa sua.
Se não sabem usa-lá,
isso não é culpa sua.
Ô santa kaya
Ô santa kaya, Ô santa kaya, Ô santa kaya,Ô santa kaya.....
Esse é o apelo que eu faço
às autoridades,
Para que abram os olhos, para o seu uso medicinal.
Esse é o apelo que eu faço
às autoridades,
Para que abram os olhos, para o seu uso cultural.
Esse é o apelo que eu faço
às autoridades,
Para que abram os olhos, para o seu uso cerimonial.
Cerimonial, cerimonial, cerimonial....
(Música Santa Kaya, do Ponto de Equilíbrio)

RESUMO

Os problemas sociais relacionados ao consumo de álcool e outras drogas, notadamente, o
crack, ganharam destaque nos últimos anos, principalmente devido à situação vivenciada em
cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde brasileiro é o responsável
pela regulamentação das ações de atenção ao usuário e ao dependente. Entretanto,
historicamente, verificou-se uma lacuna nas políticas públicas da saúde sobre as drogas,
relegando esta questão às instituições da justiça e segurança pública e associações
filantrópicas e religiosas, dentre elas as comunidades terapêuticas (CT‟s), que se tornaram
importantes entidades do terceiro setor. Assim, esta pesquisa analisou o atual panorama nas
políticas públicas brasileiras para o tratamento de dependentes de drogas, pós reforma
psiquiátrica. Para tanto, teve como objetivos específicos: descrever o processo de surgimento
das CT‟s, analisando sua atuação sob o ponto de vista político, social, econômico e da saúde,
ao longo dos anos; discutir acerca das políticas públicas adotadas pelos Governos Federal e
Estadual de Minas Gerais no tocante ao usuário de drogas, dando ênfase às políticas
direcionadas ao seu tratamento; analisar os programas “Crack, é possível vencer”, do Governo
Federal, e Aliança pela Vida, do Governo Estadual mineiro, a partir das diretrizes da Reforma
Psiquiátrica; e, por último, verificar qual o foco dado pelas pesquisas de dissertações e teses
brasileiras que possuem como objeto de estudo as CT‟s. Trata-se de uma análise documental
dos editais dos programas “Crack, é possível vencer”, do Governo Federal, e Aliança pela
Vida, do Governo Estadual mineiro, referentes ao ano de 2014, a partir das diretrizes da
Reforma Psiquiátrica e dos critérios estabelecidos pela RDC nº 29/2011, da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA). A pesquisa foi de caráter descritivo, além de se realizar a
reconstrução histórica do objeto de estudo. Pretendeu-se, com este percurso metodológico,
compreender como a questão das drogas, em especial o tratamento aos dependentes, tornou-se
um problema que exigiu a intervenção do Estado através de políticas públicas; assim como,
analisar de que modo as políticas públicas estão sendo implementadas, buscando compreender
qual o papel das CT‟s dentro da lógica das políticas públicas federal e estadual, a partir dos
dois programas. Como resultado, constatou-se que as CT‟s estão inseridas de modo precário
na rede de atenção, uma vez que podem ser procuradas diretamente pelo dependente, sem que
haja a tentativa de outros recursos, como estipulado pelas diretrizes da Reforma Psiquiátrica,
que vê a internação como última tentativa. Há certamente uma clara resistência à
regulamentação das CT‟s, tornando necessário, deste modo, que se ampliem as discussões
sobre esta questão, uma vez que os serviços estão sendo oferecidos e utilizados por um
público já fragilizado e excluído. A eficácia das CT‟s deve ser questionada, avaliada e
compreendida. Não se pode mais ficar em análises superficiais e preconceituosas, que
desqualificam um serviço oferecido há vários anos e que tem o reconhecimento da população.
Por outro lado, é preciso verificar as denúncias de violação dos direitos humanos contra estas
instituições.
Palavras-chave: Comunidades terapêuticas. Políticas públicas. Drogas.

ABSTRACT

Social problems related to alcohol and other drugs, notably crack have gained prominence in
recent years, mainly due to the situation experienced in cities like São Paulo and Rio de
Janeiro. The Ministry of Health is responsible for the regulation of the healthcare actions
toward users and drug addicts. However, there has been a historical gap in the public health
approach to drug policies, leaving this issue to the institutions of justice and public safety
organizations or philanthropic and religious associations, among them the therapeutic
communities (TCs), which have become important entities of the third sector. Thus, this
research analyzed the current situation of the Brazilian public policies for the treatment of
drug addicts, after the Brazilian mental health reform. In order to reach this goal, specific
objectives were formulated: to describe the TCs emergence process, analyzing its
performance from a political, social, economic and health point of view over the years;
discuss about the public policies adopted by the federal government as well as by the state
government of Minas Gerais regarding the drug abuse, emphasizing policies directed to their
treatment; analyze the programs "Crack, é possível vencer" from the Federal Government and
the State Government program called “Aliança pela Vida” based on the guidelines of the
Brazilian mental health reform; find the focus of the local researches and theses having as
object of study the TCs. This is a documentary analysis of such programs for the year 2014,
based on the guidelines of the Brazilian mental health reform and the criteria established by
RDC No. 29/2011, the National Health Surveillance Agency (NHSA). This is a descriptive
research, in addition to performing the historical reconstruction of the researched documents.
It was intended, with this methodological approach, to understand how the drug issue, in
particular the treatment of addicts, has become a problem that required state intervention
through public policies. As well as to examine how public policies are being implemented,
seeking to understand the role of TCs within the logic of federal and state public policies,
from the two programs. The TCs are precariously placed on the health care network, since
they can be searched directly by the addict, without attempting other resources, as stipulated
by the guidelines of the Brazilian mental health reform, which sees the hospitalization as a
last resource. There is certainly a clear resistance to regulation of TCs, making it necessary,
therefore, to broaden the discussions on this issue, since the services are being offered and
used by people who are already fragile and socially outcast. The effectiveness of TCs should
be questioned, evaluated and understood. We can no longer stay in superficial and biased
analysis that disqualifies the services that have been offered for several years and which have
the recognition of the population. On the other hand, it is necessary to verify the allegations of
human rights violations against these institutions.
Keywords: Therapeutic communities. Public policy. Drugs.
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INTRODUÇÃO

O Governo Federal brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, entende as
Comunidades Terapêuticas (CT‟s) como instituições privadas, sem fins lucrativos e
financiadas, ao menos em parte, pelo Poder Público. O objetivo principal dessas instituições é
o acolhimento gratuito para pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou
dependência de drogas. Elas são consideradas instituições abertas, de adesão exclusivamente
voluntária, direcionadas para pessoas que desejam e precisam de um espaço protegido para
auxiliar na recuperação (OBSERVATÓRIO, 2016). O Ministério da Saúde entende as CT‟s
como espécie do gênero Serviços de Atenção em Regime Residencial, que são serviços de
saúde de atenção residencial transitória que oferecem cuidados para adultos com necessidades
clínicas estáveis decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas (BRASIL, 2012).
No entanto, diversas críticas são feitas ao modelo comunidade terapêutica, pelo
fato destas instituições aproximarem-se do conceito de Goffman (1974) de instituições totais,
já que segregam um grande número de indivíduos, com situações semelhantes, por um
período considerável de tempo. Para o autor, as instituições totais podem ser definidas “como
um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação
semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam
uma vida fechada e formalmente administrada” (GOFFMAN, 1974, p. 11). Desta forma, as
CT‟s iriam de encontro ao preconizado pela Reforma Psiquiátrica, que vê a internação como
último recurso e em locais que possuam serviços médicos, de assistência social, psicológicos,
ocupacionais, de lazer, dentre outros.
Além do quesito segregação, as comunidades terapêuticas também se aproximam
das instituições totais por proporem uma rotina rígida de atividades diárias e a laborterapia,
muitas vezes, como única opção. Para Goffman (1974, p. 21), “qualquer que seja o incentivo
dado ao trabalho, esse incentivo não terá a significação estrutural que tem no mundo externo.
Haverá diferentes motivos para o trabalho e diferentes atitudes com relação a ele”. É
importante destacar que pelo seu caráter segregador e fechado, as CT‟s podem se configurar
em ferramentas que levam à perda de vínculos e papéis sociais do interno.
A dissertação apresentada é resultado de uma pesquisa cujo elemento motivador
foi a apresentação do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 37/2013, de autoria do deputado Osmar
Terra, já aprovado pela Câmara e em tramitação no Senado Federal (fevereiro/2016). O
projeto em questão propõe mudanças no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas
(SISNAD), alterando diversos dispositivos relacionados à Política para a Atenção Integral aos
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Usuários de Álcool e outras Drogas, a fim de integrar as comunidades terapêuticas e os
serviços de internação involuntária. O posicionamento contrário ao projeto de instituições
importantes como o Conselho Federal de Psicologia e o de Serviço Social, que compõem o
SISNAD, contribuiu para a formulação da questão norteadora da pesquisa: qual o papel das
Comunidades Terapêuticas (CT‟s) na rede de atenção ao usuário de drogas?
As principais críticas feitas pautam-se, em sua maioria, na visão de que as CT‟s
resgatam procedimentos que foram abolidos a partir da Reforma Psiquiátrica. Além disso,
existem poucas pesquisas científicas sobre a eficácia e o modo de operação destes
dispositivos, que justifiquem sua superioridade quando comparadas com outros serviços
disponíveis na rede de atenção. A escassez de estudos amplia-se no tocante à relação destas
instituições com as políticas públicas. Segundo as editoras da Revista Segurança, Justiça e
Cidadania, publicada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (2011, p. 7), “uma das
principais ferramentas utilizadas na gestão pública é a produção da informação e do
conhecimento como subsídio ao processo de formulação de políticas públicas

mais

adequadas”.
As políticas públicas são compreendidas como “ações empreendidas ou não pelos
governos que deveriam estabelecer condições de equidade no convívio social, tendo por
objetivo dar condições para que todos possam atingir uma melhoria da qualidade de vida
compatível com a dignidade humana”. Desta forma, elas “resultam de processo de decisão
surgido no seio do governo com participação da sociedade civil, onde são estabelecidos os
meios, agentes e fins das ações a serem realizadas para que se atinjam os objetivos
estabelecidos” (DIAS; MATOS, 2012, p. 12-15).
Assim, espera-se que esta pesquisa possa contribuir para uma reflexão mais
aprofundada acerca do papel executado pelas comunidades terapêuticas no

contexto

brasileiro, destacando-as enquanto importantes entidades do terceiro setor e inclusas nas
políticas públicas para o tratamento do dependente químico.
De acordo com o Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos: locais
de internação para usuários de drogas, publicado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP),
no qual constam os resultados da pesquisa realizada em 68 CT‟s, distribuídas pelos 24 estados
da federação e no Distrito Federal, a situação das CTs brasileiras é bastante crítica (CFP,
2011).
Nas conclusões do documento, o CFP afirma que a necessidade da realização de
uma pesquisa neste âmbito se justifica por duas razões: primeiramente, a necessidade do
Conselho em problematizar o tema das drogas, uma vez que este foi alçado à condição de
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principal problema social do país, com o objetivo de deslocar a discussão focalizada
atualmente na internação como primeiro e exclusivo recurso de tratamento, na existência de
uma epidemia de crack e no retorno da segregação para a formulação de propostas que
contribuam para a construção de políticas públicas efetivas e democráticas; em segundo
plano, o risco de haver ameaças aos direitos humanos e sociais dos usuários, frente às
propostas veiculadas na imprensa (CFP, 2011).
O Relatório afirma que:
[...] Há claros indícios de violação de direitos humanos em todos os relatos. De
forma acintosa ou sutil, esta prática social tem como pilar a banalização dos direitos
dos internos. Exemplificando a afirmativa, registramos: interceptação e violação de
correspondências, violência física, castigos, torturas, exposição a situações de
humilhação, imposição de credo, exigência de exames clínicos, como o teste de HIV
− exigência esta inconstitucional −, intimidações, desrespeito à orientação sexual,
revista vexatória de familiares, violação de privacidade, entre outras, são ocorrências
registradas em todos os lugares. Percebe-se que a adoção dessas estratégias, no
conjunto ou em parte, compõe o leque das opções terapêuticas adotadas por tais
práticas sociais. O modo de tratar ou a proposta de cuidado visa forjar – como efeito
ou cura da dependência − a construção de uma identidade culpada e inferior. Isto é,
substitui-se a dependência química pela submissão a um ideal, mantendo submissos
e inferiorizados os sujeitos tratados. Esta é a cura almejada (CFP, 2011, p. 191, grifo
nosso).

Contudo, ressalta-se que segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Sobre
Drogas - SENAD (2016), no Brasil existem 1.703 Comunidades Terapêuticas. Assim, é
preciso questionar se o estudo empreendido pelo CFP conseguiu vislumbrar a realidade
vivenciada por todas, ou pelo menos a maioria, das CT‟s distribuídas pelo território
brasileiro. Além disso, as visitas foram realizadas somente três meses depois da publicação da
RDC nº 29, de 30 de junho de 2011, que regulamentou as ações das CT‟s pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e anteriormente ao lançamento do programa
“Crack, é possível vencer”, que incentivou a regularização destas instituições.
Além disso, ao considerar a questão da dependência de drogas como principal
problema social vivenciado no Brasil, o CFP busca problematizar a questão sem que, contudo,
haja pesquisas recentes ou complexas sobre o consumo de drogas pelos brasileiros. Alarcon
(2013) afirma que “o problema não é exatamente a inexistência de pesquisas, mas que as
pesquisas sobre drogas são antigas ou parciais – como, por exemplo, as baseadas em
inquéritos domiciliares – ou então tem metodologias discutíveis [...]”. O psiquiatra e doutor
em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz)
complemente este questionamento garantindo que “falar que estamos vivendo uma epidemia
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do crack baseado nesses dados é no mínimo leviano – para não dizer absurdo – do ponto de
vista científico”.
Apesar das contradições, os dados disponíveis, como o estudo realizado pela
SENAD, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, nas 26 capitais e no
Distrito Federal, no ano de 2012, indicou que cerca de 370 mil indivíduos eram consumidores
de crack e/ou similares. Para as demais drogas ilícitas, excetuando-se a maconha, tinha-se um
valor aproximado de um milhão de usuários. A pesquisa foi realizada por meio da visita de
cerca de 25.000 pessoas, moradoras das capitais do país, em seus domicílios, as quais foram
questionadas sobre suas redes sociais. A metodologia utilizada foi a denominada Network
Scale-up Method, que consiste em um método indireto, no qual questiona-se ao

respondente

sobre o comportamento de outras pessoas pertencentes a sua rede de contatos1.
Os dados, portanto, indicam a necessidade de programas de tratamento que deem
conta desta realidade. Diehl (2011) ressalta que a organização de serviços de tratamento para
dependentes tem se tornado um paradigma atual, tanto para os profissionais quanto para os
gerenciadores de saúde que atuam na área. No contexto nacional e internacional, observa-se
que os serviços estão organizados de modo empírico, tendo como base o esforço e a
experiência pessoal dos profissionais, evidenciando uma lacuna entre o que os estudos
científicos têm comprovado e o que é visto na prática clínica.
A autora ressalta que há ausência de:

uma real política de saúde nacional para o dependente químico e para os
“ideologismos” diversos que ainda imperam nessa área. Isso tem gerado serviços
com potencial de atendimento terapêutico limitado, desvinculado muitas vezes das
necessidades locais e pouco baseado em evidências científicas (DIEHL, 2011, p.
507).

Com dados de um estudo realizado no estado do Espírito Santo, Diehl (2011)
afirma ainda que, entre os anos 2004 e 2005, das 250 instituições avaliadas que ofereciam
algum tipo de atenção especializada ao tratamento do dependente químico, a grande maioria
era realizada por instituições não governamentais e grupos de mútua ajuda (82,4%) e somente
17,6% do total eram instituições governamentais.
As Comunidades Terapêuticas estão inseridas na Rede de Atenção ao Usuário de
Álcool e outras drogas, contudo o papel que estas entidades desempenham na rede ainda não é
totalmente claro. No documento apresentado à Conferência Regional de Reforma
1

dos

Disponível em: <http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/maior-pesquisa-sobre-crack-j%C3%A1-feita-no-mundomostra-o-perfil-do-consumo-no-brasil>. Acesso em: mar. 2015.
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Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas, o Ministério da Saúde afirma que a
construção de uma rede de cuidados é peça fundamental na consolidação da Reforma
Psiquiátrica brasileira. A articulação em rede, portanto, dos diversos serviços substitutivos ao
hospital psiquiátrico é ponto crucial para se constituir referências concretas capazes de
acolher os usuários (BRASIL, 2005).
Vale ressaltar que nesta pesquisa, os termos “dependência química”, “dependência
de drogas”, “dependência de drogas psicotrópicas” e “usuário” são utilizados como palavras
correlatas, sem qualquer prejuízo do significado. O termo “usuário” foi empregado devido a
sua utilização pelo Ministério da Saúde, na Rede de Atenção ao Usuário de Álcool e outras
drogas. Contudo, não se refere, de modo algum, ao sujeito que faz uso recreativo ou
terapêutico, uma vez que estas pessoas apresentam consumo de baixo risco.
Segundo o levantamento feito pela SENAD, em convênio com a Universidade
Federal de São Paulo, no período de 2001 a 2007, ocorreram 965.318 internações em todo o
território nacional, decorrentes do consumo de substâncias psicoativas. Deste total, a região
Sudeste é responsável por 49% das notificações, porém quando analisadas a cada cem mil
habitantes, a região Sul ultrapassa o Sudeste com um total de 144,56 internações e a região
Sudeste fica com um total de 88,29 casos (BRASIL, 2009).
No Brasil, embora o consumo não possa ser comparado ao de países
desenvolvidos, como os Estados Unidos, considerando os dados apresentados acima, alguns
pesquisadores acreditam que o país esteja passando por um momento parecido com o que
aconteceu em Nova Yorque na década de 19802 (DÉA, 2004). As grandes capitais, como São
Paulo e o Rio de Janeiro, lidam com um número cada vez maior de usuários, sobretudo de
crack e seus derivados. Desde o início de 2013, os cidadãos brasileiros têm acompanhado
notícias acerca de intervenções para a internação compulsória de dependentes em pontoschaves destas cidades, como a Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo e na Avenida
Brasil, no Rio de Janeiro.
Moraes et al (2010) ressaltam que, a partir da década de 1990, o modelo
econômico e político adotado contribuiu para o afastamento do Estado na solução das
questões sociais, que se restringiu a ações pontuais em detrimento de um política social
nacional. Ademais, a respeito da política de drogas, e, em especial às políticas públicas para o
tratamento de dependentes de drogas, observa-se um longo período, anterior ao citado, no
qual o Estado mostrou-se alheio a esta parcela da população.

2

A situação vivenciada pela cidade de Nova Yorque na década de 1980 será vista no item 1.2.
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Entende-se Estado nesta pesquisa, como a principal instituição do país, criada por
um contrato social, que possui como fim o bem comum ou o interesse público. O conceito de
bem comum, retirado da teologia católica, em especial dos escritos de São Tomás Aquino
(1225-1274), se refere ao conjunto de condições sociais que contribuam para o
desenvolvimento integral de todos os membros da comunidade (DIAS; MATOS, 2012).
Atualmente, as CT‟s são regulamentadas pela resolução da Anvisa, a RDC nº 29,
de 30 de junho de 2011, que estabelece requisitos de segurança sanitária para o
funcionamento de instituições que prestam serviços de atenção a pessoas com transtornos
decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de
residência, e que utilizam como principal instrumento terapêutico a convivência entre os
pares.
Esta pesquisa, por conseguinte, faz uma análise crítica da história do surgimento
das Comunidades Terapêuticas, tendo como objetivo geral analisar o atual panorama nas
políticas públicas brasileiras para o tratamento de dependentes, pós reforma psiquiátrica.
Tem-se como objetivos específicos: descrever o processo de surgimento das comunidades
terapêuticas, analisando sua atuação sob o ponto de vista político, social, econômico e da
saúde, ao longo dos anos; discutir acerca das políticas públicas adotadas pelos Governos
Federal e Estadual de Minas Gerais no tocante ao usuário de drogas, dando ênfase às políticas
direcionadas ao seu tratamento; analisar os programas “Crack, é possível vencer”, do Governo
Federal, e “Aliança pela Vida”, do Governo Estadual mineiro, a partir das diretrizes da
Reforma Psiquiátrica; verificar qual o foco dado pelas pesquisas de dissertações e teses
brasileiras que possuem como objeto de estudo as comunidades terapêuticas.
A fim de alcançar os objetivos propostos, segue a metodologia utilizada na
pesquisa.
Inicialmente, se realizou uma pesquisa bibliográfica referente ao surgimento

das

comunidades terapêuticas brasileiras e as políticas públicas adotadas para o tratamento dos
dependentes de drogas. Observou-se, então, a necessidade de ampliar o estudo com o objetivo
de compreender as influências internacionais, notadamente norte-americana e europeia, para o
modelo seguido no Brasil, assim como, as referências sobre o processo de criminalização das
drogas e suas consequências.
Além da pesquisa bibliográfica, realizou-se uma análise documental de dois
programas “Crack, é possível vencer”, do governo federal e “Aliança pela vida”, do governo
mineiro. Analisaram-se os editais dos referidos programas referentes ao ano de 2014, a partir
das diretrizes da Reforma Psiquiátrica e dos critérios estabelecidos pela RDC nº 29/2011.
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Após concluir esta etapa, verificou-se a necessidade de se empreender uma
pesquisa sobre as dissertações e teses produzidas no Brasil sobre as comunidades terapêuticas.
O objetivo desta etapa foi verificar o foco dado por estas pesquisas para que se pudesse
compreender as dificuldades encontradas nas etapas anteriores, particularmente na pesquisa
bibliográfica, no tocante a referências sobre estudos que abrangem políticas públicas e
comunidades terapêuticas.
Trata-se de uma pesquisa descritiva, que buscou reconstruir historicamente o
objeto de pesquisa a partir do levantamento bibliográfico empreendido, pois, conforme
exposto por Rodrigues (2004, p. 29), o interesse está na “investigação das descontinuidades
de um percurso histórico não linear e que gera, no embate de forças sociais, os mais diversos
fluxos de poder”. Entende-se poder, embasado em Michel Foucault, enquanto “relação”, que
supõe condições históricas e emergências/implicações complexas. Assim, a atuação das CT‟s
ao longo de sua existência é permeada pelas relações de poder, que se modificam, alterandose, de tempos em tempos, os protagonistas (REVEL, 2005).
Pretendeu-se com este percurso metodológico, compreender como a questão das
drogas, em especial o tratamento dos dependentes de drogas ilícitas, tornou-se um problema
que exigiu a intervenção do Estado através de políticas públicas. Assim como, analisar de que
modo as políticas públicas estão sendo implementadas, buscando compreender qual o papel
das comunidades terapêuticas dentro da lógica das políticas públicas federais, a partir do
programa “Crack, é possível vencer”, e estadual, com a análise do programa “Aliança pela
Vida”, do estado de Minas Gerais.
A dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo,
apresentam-se os primórdios do uso de substâncias psicotrópicas e os caminhos percorridos
até alcançar o controle de seu uso. Faz-se uma análise do poder exercido, prioritariamente,
pelos Estados Unidos da América, que encabeçou uma luta em favor dos “bons costumes” e
influenciou de modo marcante os demais países do globo terrestre. No final do capítulo,
vislumbra-se a Europa e uma nova forma de lidar com o dependente de drogas, com o
surgimento das primeiras Comunidades Terapêuticas.
No segundo capítulo, verifica-se como o modelo proibicionista, chamado de
“guerra às drogas”, chegou ao Brasil e como foram elaboradas as primeiras medidas de
controle. Assim como, buscou-se compreender como a sociedade e o Estado lidaram com a
necessidade de promover atendimento ao dependente, por meio de políticas sociais de saúde.
O capítulo traz, também, o movimento que antecedeu a Reforma Psiquiátrica brasileira e um
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modelo genérico de CT. Finaliza-se com uma discussão sobre os aspectos sociais e culturais
da dependência química.
No terceiro capítulo, analisaram-se as recentes mudanças no quadro das políticas
públicas brasileiras, a partir das transformações verificadas na sociedade e sua relação com as
drogas. O capítulo apresenta, também, os resultados do estudo realizado acerca dos
programas: “Crack, é possível vencer”, na esfera federal e o “Aliança pela Vida”, do governo
de Minas.
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1 O início de tudo: do consumo particular ao controle da conduta
Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta
Dizem que é do bom, dizem que não presta
Querem proibir, querem liberar
E a polêmica chegou até o congresso
Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência
Porque não é Hollywood, mas é o sucesso
(CACHIMBO DA PAZ, Gabriel O Pensador)

O controle do uso de substâncias ditas ilegais remonta a tempos recentes da
história da humanidade. O uso de drogas que alteram o sistema nervoso central, no entanto, é
localizado em tempos mais longínquos. Há indícios sobre o uso de drogas há cerca de cinco
mil anos atrás. A proibição, portanto, é fato atual na história dos homens.
Duarte (2005) cita, por exemplo, que o conhecimento do ópio data de tempos da
pré-história ou de períodos muito distantes, uma vez que em uma vila da era Neolítica,
localizada na Suíça, foram encontradas sementes e cápsulas de papoula. A evidência mais
antiga sobre a papoula é de 5.000 anos e foi deixada pelos Sumérios, que a descreviam como
“planta da alegria”. Contudo, somente no início do século XIX é que o uso de drogas passa a
ser considerado prejudicial, tornando-se ilegal. Nunes e Jólluskin (2007) enfatizam o caráter
sociocultural da droga, que lhe permite diferentes significados, conforme a cultura em que
esta se insere. Assim, a representação social da droga ganha contornos alarmantes em tempos
atuais, sendo puramente reflexo do discurso que delas se faz (SEQUEIRA, 2006).
Neste capítulo, pretende-se discutir como o consumo de drogas de livre passa a
ser controlado pelo Estado, tendo em vista os diferentes interesses em jogo subjacentes às
relações de poder presentes nas diversas configurações que a sociedade adquiriu ao longo do
tempo.

1.1 A época da venda livre

O consumo de substâncias que alteram de algum modo o sistema nervoso, a
consciência ou psique humana é datado de muitos séculos, sendo relacionado a diversos
significados pelas civilizações, constituindo-se, muitas vezes, enquanto patrimônio histórico e
cultural. Assim, verifica-se a importância das drogas em muitas sociedades antigas e também
contemporâneas (ROSA, 2012).
As primeiras referências escritas sobre plantas e substâncias psicoativas são de
4.000 a.C. Há indícios de uso de plantas como a papoula, o cânhamo, o arbusto de coca pelos
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sumérios, pela civilização da Mesopotâmia e pelos incas. Também se encontram relatos do
uso de plantas, chás, cactos e cogumelos, principalmente, em rituais, por sociedades
tradicionais da África e da Amazônia (AVELINO, 2010).
Há relatos que sugerem o uso, pelas sociedades greco-romanas e egípcias, de
conhecimentos farmacológicos e consumo frequente de vinho, ópio, ervas medicinais e outras
plantas que alteravam a consciência. Na América do Sul, temos um exemplo marcante que é a
mastigação das folhas de coca pelos autóctones que moram nos planaltos andinos3, que teve
início há pelo menos cinco mil anos. No Brasil, tem-se a cultura da cannabis importante no
Nordeste brasileiro entre os séculos XIX e XX, sendo, também, bastante lucrativa nos
agronegócios estadunidenses, tendo os presidentes Benjamin Franklin e Thomas Jefferson
como dois de seus principais produtores. Importante frisar que o consumo da maconha
(cannabis) no Brasil era associado à cultura negra, o que direcionou as políticas
proibicionistas verificadas nos anos posteriores, também responsáveis pelo estigma
vivenciado por esta parcela da população nos dias atuais4 (ROSA, 2014).
Nas civilizações antigas clássicas, portanto, as drogas não representavam um
problema social, pois estavam relacionadas aos costumes dessas sociedades. Somente durante
a Idade Média, devido à ascensão da Igreja Cristã enquanto maior instituição feudal do
Ocidente europeu e sua busca por hegemonia ideológica e cultural, com determinação de
normas e comportamentos, vê-se a transformação do uso terapêutico ou recreativo das drogas
em uma prática herege. Apenas com o surgimento do Renascimento é que o uso de drogas
volta a ser considerado como terapêutico. A expansão marítima e comercial vivenciada a
partir do século XVI foi o fator responsável pela mudança de perspectiva das nações acerca
das drogas. Vê-se em algumas substâncias a possibilidade de gerar receita. Países como
Inglaterra, França e Holanda irão manter forte comércio principalmente com o continente
asiático (AVELINO, 2010).
3

A discussão sobre a mastigação tradicional da folha de coca foi retomada em março de 2009, quando o então
presidente boliviano Evo Morales solicitou formalmente à ONU a alteração do artigo 49 da Convenção Única
sobre Entorpecentes, de 1961. Reivindica-se o respeito a uma tradição indígena central na identidade do povo
boliviano (CBDD, 2011). A Convenção Única sobre Entorpecentes será vista em seguida no texto.
4
Faz-se mister destacar a existência de povos, nos tempos atuais, especialmente da América indígena, que
possuem numerosos saberes fitoterápicos e usam, controladamente, substâncias psicoativas em rituais
tradicionais. No Brasil, têm-se visto surgir, a partir do início do século XXI, novas religiões como o Santo
Daime, a Barquiuha e a União do Vegetal que conservam os saberes xamânicos, porém adaptando-se ao novo
contexto social, cultural e ecológico. Ultrapassando os objetivos de cura, tais rituais buscam o desenvolvimento
do autoconhecimento e o enfrentamento das grandes questões existenciais da vida, da morte e do sofrimento
(MACRAE, 2009). A presença destes costumes reforça a concepção, discutida por Nunes e Jólluskin (2007);
Pratta e Santos (2009); Rosa (2014) de que o uso de substâncias psicoativas envolve moralidades determinadas
por visões de mundo que compreendem a realidade conforme o contexto vivenciado. No entanto, a visão
estigmatizante sobre o usuário de drogas ainda é preponderante e, de certo modo, é reflexo dos caminhos
percorridos pela política de drogas a partir do século XX.
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O evento que irá modificar substancialmente esta realidade é a chamada Guerra
do Ópio (1839-1842). O hábito de fumar ópio foi introduzido na China no século XVII, sendo
sua importação ampliada na segunda metade do século XVIII. Inicialmente, os chineses
compravam dos portugueses, depois dos franceses e, por último, dos ingleses, quando a
quantidade importada chegou ao somatório de 10.000 toneladas, envolvendo cerca

de

20.000.000 libras esterlinas. Contudo, a China mantinha uma rígida barreira de proteção
econômica, sendo o ano de 1770 caracterizado pelo desequilíbrio entre exportações e
importações com o Ocidente (a China exportava muito mais do que importava).
Concomitantemente, a Inglaterra explorava a produção de ópio em suas colônias na Índia. A
fundação da Companhia das Índias Orientais, em 1600, permitiu o monopólio da compra do
ópio indiano pelos ingleses. Assim, no final do século XVIII, a exportação do ópio para a
China emerge enquanto solução para a questão da balança comercial. O hábito de fumar ópio
foi estimulado, porém o governo Chinês, preocupado com a situação, proibiu a importação do
ópio, destruindo, inclusive, um depósito pertencente à Companhia. Esse ato foi o elemento
impulsionador à chamada Guerra do Ópio, entre Inglaterra e China. A guerra teve fim com a
assinatura, em 29 de agosto de 1842, do Tratado de Nanquim, que impunha sérias
determinações para o Império Chinês (AVELINO, 2010; DUARTE, 2005).
Entretanto, as consequências para a população chinesa foi danosa, pois em 1906
cerca de um quarto da população masculina adulta era dependente do ópio. A situação
vivenciada na China levou, algum tempo depois, a realização da Conferência de Xangai
(UNODC, 2014). A Conferência foi o primeiro evento de caráter internacional que abordou a
temática do consumo de drogas e inaugurou um novo modelo no trato dos países com esta
temática, conforme será visto no item 1.2 desta dissertação.
A Guerra do Ópio evidencia a influência dos jogos de interesse na forma como os
Estados, e a sociedade em si, lidam com a questão das drogas desde o início dos primeiros
problemas sociais ligados ao seu consumo. O ópio durante muito tempo foi utilizado como
moeda de valor pelos ingleses, sendo ignoradas as consequências de seu consumo para a
população chinesa. De modo semelhante, as políticas controladoras adotadas a partir do
século XX são permeadas por interesses diversos daqueles divulgados. Conforme afirma
Rodrigues (2004, p. 19), “o poder não é detido pelo Estado, por uma classe ou por alguém; ele
circula, é sentido fisicamente, marcando os corpos”. Assim, as relações de poder são
determinantes para a compreensão das mudanças de paradigmas vivenciadas no século XX.
Rodrigues (2004) levanta a questão da gestão da vida, surgida no século XVIII
quando os Estados europeus tiveram que lidar com o problema da população. O crescimento
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exponencial da população levantou a necessidade de uma forma inédita de governo, que
pudesse elaborar meios de gestão adequados fora do modelo familiar e dentro do quadro
jurídico da soberania. A “doutrina da polícia” é estruturada, então, como força capaz de
elaborar e operacionalizar a gestão dos homens, assim como a melhor disposição e uso dos
recursos e das riquezas do país. Doutrina esta entendida em seu sentido original de tecnologia
governamental do Estado, que articula um conjunto de intervenções sobre a cultura, a moral,
os costumes, a saúde coletiva, a segurança pública, a assistência aos pobres e a regulação do
trabalho e do comércio. Assim, o “objeto da polícia é a vida: o indispensável, o útil e o
supérfluo” (FOUCAULT, 1990, p. 95).
Deste modo, surge um modelo de sociedade baseado no controle, pelo Estado, dos
corpos dos indivíduos. “Trata-se da invenção de uma biopolítica5 que coordena o quotidiano
dos indivíduos valendo-se de inúmeras técnicas que visam disciplinar detalhes das condutas
de todos e de cada um” (RODRIGUES, 2004, p. 22). As drogas deixam de ser uma questão
íntima, particular ou privada e tornam-se um problema de Estado. Diversos fatores irão
contribuir para isso, como o aprimoramento da indústria química, o surgimento dos
movimentos puritanos, o fortalecimento do Estado, dentre outros.
O autor supracitado enfatiza o papel dos Estados Unidos da América (EUA) nesta
nova configuração, nascida a partir de forças internas, mas com influências internacionais. O
século XIX abarcou as duas faces da moeda: de um lado, o desenvolvimento da indústria
química, que possibilitou a sintetização de princípios ativos de inúmeras drogas e, de outro
lado, a ascensão de grupos abstêmios radicais. “A automedicação era uma realidade para o
cidadão norte-americano, e drogas contendo opiáceos e estimulantes vegetais ou sintéticos
eram livremente vendidas em farmácias e boticas por todo o país” (RODRIGUES, 2004, p.
42).
A partir da segunda metade do século vê-se surgir movimentos religiosos
puritanos, que objetivavam combater tudo que atingisse a moral protestante. O consumo de
drogas passa a ser, novamente, considerado pecado. Primeiramente, o consumo de álcool é
quem recebe as críticas. Surge a primeira organização nacional que defende a regulação do
consumo, a “American Temperance Socciety”, criada em 1826 (RODRIGUES, 2004).

5

O termo “biopolítica” designa a maneira pela qual o poder tende a se transformar, entre o fim do século XVIII
e o começo do século XIX, a fim de governar não somente os indivíduos por meio de certo número de
procedimentos disciplinares, mas o conjunto dos viventes constituídos em população: a biopolítica – por meio
dos biopoderes locais – se ocupará, portanto, da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, da
natalidade etc, na medida em que elas se tornaram preocupações políticas (REVEL, 2005, p. 26).
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Logo o controle se expande e todos os tipos de drogas passam a ser consideradas
“impuras”.
Houve uma sequência de fundações de partidos e movimentos moralistas e
proibicionistas, como o Prohibition Party (1869), a Sociedade para a supressão do
Vício (1873) e, a principal dessa fase, a Anti-Saloon League (1893). Em 1895, esta
última, que baseara sua expansão na aliança com várias igrejas protestantes, já
estabelecera ramificações por todo o país. Concentrava esforços na campanha contra
o álcool e os estabelecimentos que o comercializavam, até que, em 1913, lança uma
campanha pela proibição do álcool através da aprovação de uma emenda
constitucional. O resultado dessa manobra foi o rápido crescimento da bancada
proibicionista no Congresso Nacional, número que chegou, em 1916, aos 2/3
necessários para abrir o processo de votação da proposta. A Anti-Saloon League
concentrou os movimentos conservadores norte-americanos, que ganharam vulto
nos primeiros anos do século XX, pois somava à verve proibicionista a articulação
estratégica com movimentos religiosos e congregações femininas (como a Woman‟s
Christian Temperance Union), objetivando conquistar vitórias políticas na cúpula
governamental (RODRIGUES, 2004, p. 43).

A primeira lei estadunidense que propunha o controle do Estado sobre o comércio
e o consumo de drogas é do ano de 1906, a Food and Drug Act, que regulava a produção e
comercialização de alimentos e drogas. Rodrigues (2004, p. 45) ressalta que foi a primeira vez
que se regulou o comércio e a produção de drogas, não passíveis de regulação anteriormente e
que, apesar de não proibir o uso, o Estado se insinua sobre a sociedade, por via regulatória,
mesmo que disfarçada de proteção ao cidadão comum.

A lei federal de 1906 insere o Estado interventor na conduta individual, sob o
pretexto paternalista de proteção institucional. Tal será a tônica da ação estatal a
partir de então, conduzindo essa tendência sempre de modo crescente e
incorporando cada vez mais espaços na sociedade (RODRIGUES, 2004, p. 45).

O governo de Theodore Roosevelt (1933-1945) possibilitou os primeiros passos
nacionais da liga das igrejas protestantes, cujo discurso pautava-se na manutenção da ordem e
do estado de direito, na segurança das propriedades, dos interesses comerciais e de cidadãos
norte-americanos (RODRIGUES, 2004). Foi o governo de Roosevelt o responsável por
projetar, internacionalmente, os EUA enquanto potência econômica e militar.
Assim como os EUA haviam interferido na China devido a interesses políticos e
econômicos, que se sobrepunham aos aspectos da saúde, sua influência na América Latina e
imposição do modelo proibicionista devem ser compreendidas a partir da mesma ótica, de
interesses outros que se destacam da “mera preocupação” com os níveis de violência na
região ou da dependência da população. O narcotráfico era interessante para os objetivos da
futura potência. Contudo, não se constitui foco desta pesquisa a análise desses fatores, mas
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sim compreender como a política internacional, destacadamente, a da América Latina, foi
influenciada por este modelo.

1.2 A política internacional para o controle das drogas

O consumo livre de drogas ocorreu durante longo período da humanidade, sem
que se questionassem seus efeitos para o indivíduo. Somente a partir do século XX é que os
países passam a se preocupar com esta questão e criam medidas de controle. Realizam-se,
neste período, diversos encontros entre os países que buscam “soluções” para o “problema”
da droga.
Rodrigues (2004) ressalta um “ímpeto pacifista liberal” presente energicamente
após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), e que culminou na criação da Liga das Nações,
em 1919. A Liga das Nações foi pensada enquanto instância supranacional que pudesse
encontrar meios pacíficos para resolver as disputas entre os Estados. O fracasso desta
organização, evidenciado pela eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), levou a seu
fim. Buscando novas formas de gestão da paz, cria-se, em 24 de outubro de 1945, a
Organização das Nações Unidas (ONU), sendo seu principal objetivo a união de todas as
nações em torno da paz mundial e do desenvolvimento.
O século XX foi marcado por inúmeras convenções internacionais cujo principal
objetivo era a discussão acerca do controle das drogas, conforme destacado no Quadro 1.
Quadro 1 – Convenções internacionais sobre drogas
Data
1909
1911
1912
1921
1924
1925
1931
1931 e 1936
1946
1948
1953
30/03/1961
21/02/1971
25/03/1972
1977
20/12/1988

Convenção
Conferência de Xangai
Primeira Conferência Internacional do Ópio (Haia)
Primeira Convenção Internacional do Ópio
Criação da Comissão Consultiva do Ópio e Outras Drogas Nocivas
Conferência de Genebra
Acordo de Genebra
Conferência de Bangkok
Duas Conferências realizadas em Genebra
Assinado protocolo atualizando acordos anteriores sob convocação da ONU
Paris. Firmam-se outros protocolos.
Nova Iorque
Convenção Única de Nova Iorque sobre Entorpecentes
Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas (Viena)
Protocolo de Emendas à Convenção Única sobre Entorpecentes (Genebra)
Conferência Internacional sobre o Abuso de Drogas e Tráfico Ilícito
Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias
Psicotrópicas (Viena)

Fonte: Elaborado pela autora
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As principais convenções serão analisadas a seguir. O primeiro evento de caráter
internacional, conforme verificado no Quadro 1, foi a Conferência de Xangai, realizada em
1909 e que reuniu treze países, da Europa, Ásia e América do Norte. Inaugurando um modelo
proibicionista, propôs medidas controladoras que contribuíram para que cerca de 70% da
produção de ópio fosse reduzida em 100 anos, enquanto a população global no mesmo
período quadruplicou, o que foi considerado um sucesso (SILVA, 2013).
Aqui se vê a atuação dos Estados Unidos, que convocam a Conferência, porém
com interesses novamente não tão puros. Os Estados Unidos estavam enfrentando problemas
comerciais com o Império Chinês e o governo de Roosevelt considerou patrocinar o evento,
que aproximaria os dois países. Rodrigues (2004) corrobora esta ideia ao apontar que a
política antidrogas, proibicionista, adotada pelos EUA escondia interesses políticos escusos
do governo americano. Segundo o autor, a realização da Conferência não passou de uma
manobra diplomática do governo de Roosevelt, que tinha interesses comerciais com a China.
A tática estadunidense também foi utilizada em outros países asiáticos, que enfrentavam
problemas com o ópio, como as Filipinas. Vale dizer que os Estados Unidos não possuíam
interesse comercial no ópio e a política adotada ia ao encontro dos anseios da sociedade
americana. A influência da igreja também se fez presente, pela pessoa do bispo de Manila,
Charles Henry Brent (1862-1929), que articulou a conferência, tendo o apoio de sociedades
missionárias atuantes nas Filipinas e grupos proibicionistas norte-americanos.
A partir da articulação internacional para o combate às drogas, tendo a ONU
enquanto organização representativa, foram assinadas três convenções que são referências
legais para as ações realizadas pelos países signatários, a saber: a Convenção Única sobre
Entorpecentes, de 1961, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, e a
Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1988. As
três convenções das Nações Unidas são complementares, sendo o objetivo das duas primeiras
a sistematização das medidas de controle internacional, assegurando a disponibilidade de
drogas para uso médico e científico e prevenção da distribuição por meios ilícitos (UNODC,
2014).
A Convenção Única sobre Entorpecentes, realizada em 1961, na cidade de Nova
Yorque, teve como objetivo o combate ao abuso de drogas através de ações internacionais
articuladas. O modelo adotado para as ações pautou-se em duas formas, intervenção e
controle, que atuavam juntas. A intervenção consistiu na limitação da posse, do uso, da troca,
da distribuição, da importação, da exportação, da manufatura e da produção de drogas
exclusivas para uso

médico e científico. O controle se materializou no combate ao tráfico de
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drogas por meio da cooperação internacional para deter e desencorajar os traficantes
(UNODC, 2014).
A segunda Convenção ocorreu em 1971, na cidade de Viena. A Convenção sobre
Substâncias Psicotrópicas foi uma reação à expansão e diversificação do espectro do abuso de
drogas. Ela criou formas de controle das diversas drogas sintéticas conforme o seu potencial
de criar dependência e o seu poder terapêutico (UNODC, 2014).
A Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, realizada em 1988, também em Viena, forneceu medidas mais abrangentes
contra o tráfico, incluindo métodos contra a lavagem de dinheiro e o fortalecimento do
controle de percussores químicos. Incluiu informações para uma cooperação internacional,
como, por exemplo, para a extradição de traficantes, abrangendo transporte e procedimentos
de transferência (UNODC, 2014).
A Primeira Conferência Internacional do Ópio (Haia), realizada em dezembro de
2011, reuniu os principais Estados da época e logo no início foi possível perceber o
posicionamento norte-americano em prol do controle da produção e comércio do ópio e da
cocaína.

O objetivo era a internacionalização de medidas semelhantes para controlar o uso
não médico do ópio e derivados. Contudo, as potências coloniais defenderam o
controle limitado e a legalidade do uso “quase-médico”, categoria vaga que
pretendia incluir, sob a forma de automedicação, usos correntes e habituais de ópio
fumado. Os Capítulos I e II do tratado firmado no início de 1912 tratavam do
controle sobre o comércio de ópio bruto e de ópio já preparado para fumar. O
Capítulo III pretendia estabelecer limites sobre o comércio de derivados
industrializados de ópio (morfina, codeína e heroína), além da cocaína
manufaturada; contudo, a pressão de países com fortes empresas farmacêuticas, tais
como a Alemanha e a Holanda, enfraqueceu demasiadamente a aplicabilidade das
cláusulas de controle. Por fim, o Capítulo IV tratava especificamente da China,
exortando que o Ocidente auxiliasse Pequim no controle do abuso de ópio
(RODRIGUES, 2004, p.48-49).

Poucos resultados concretos foram obtidos neste início, entretanto, a postura
norte-americana evidenciou como seria sua política externa com relação às drogas, ou seja,
agressiva, assim como evidenciou a tendência do Estado em controlar as iniciativas sociais
proibicionistas.
Ressaltam-se dois conceitos fundamentais utilizados na argumentação norteamericana: a justificativa médica e o combate às drogas nas áreas de produção. A visão
médica sobre as drogas será vista no item 1.3 deste trabalho.
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O modelo proibicionista adotado pelos EUA ficou conhecido como “guerra às
drogas” e foi oficialmente comunicada, em 17 de junho de 1971, pelo então presidente
americano Richard Nixon, em cujo discurso afirmou que o inimigo público número um dos
EUA era o abuso de drogas (CARVALHO, 2012).
A “guerra às drogas” consistiu em um conjunto de medidas rígidas para controle
da distribuição e consumo de drogas, logo atingindo a produção também. Ela foi
consequência do alto consumo de drogas verificado nos EUA durante os anos sessenta. De
acordo com Silva (2013), na década em questão, o consumo de opiáceos sintéticos e
semissintéticos, sedativos, barbitúricos, hipnóticos não barbitúricos e tranquilizantes, nos
EUA, ultrapassou a quantidade de duas mil toneladas (muito além do consumo da China). Os
usuários de heroína, por exemplo, subiu de 50 para 500 mil. Sobre a maconha, o relatório da
National Commission non Marihuana and Drug Abuse, de 1972, defende sua despenalização
devido sua inocuidade e público consumidor em torno de 25 milhões de norte-americanos. “A
princípio, esse mercado em expansão se abasteceu da matéria-prima de múltiplas fontes na
América Latina, África e Ásia [...]” (SILVA, 2013, p. 112).
Contudo, mesmo com a acirrada batalha contra o abuso de substâncias
psicotrópicas, a cidade de Nova Yorque, por exemplo, nos anos de 1980, vivenciou o que
muitos denominam como uma epidemia de crack e o então prefeito Rudolph W. Giuliani
adotou uma “política de tolerância zero”, com a aplicação de leis rígidas aos usuários e
traficantes. A cidade investiu também no tratamento dos usuários, com a criação dos drugs
courts, que ofereciam redução de sentenças para os que cometiam pequenos delitos e em troca
os usuários deveriam frequentar programas de internação voluntária (WENDEL; CURTIS,
2002).
Silva (2013) levanta a hipótese, constituindo certo contraponto ao exposto acima,
de que houve um “incentivo”, por parte das agências governamentais norte-americanas, ao
uso de LSD e outras drogas psicoativas, que buscavam desarticular a “cultura da rebeldia”, ou
seja, os jovens que começavam a questionar e se opor aos costumes e valores estabelecidos.

Os protestos contra o governo acabaram sendo neutralizados, em grande parte, com
o surgimento quase simultâneo do movimento hippie, cujo lema “sex, drugs and
rock’n’roll” induziu mais à paz, ao amor livre e a uma nova filosofia de vida do que
à mobilização política. Como efeito colateral, induziu, ainda, à modificação do
padrão de consumo de drogas nos EUA e no mundo (SILVA, 2013, p. 111).
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Este modelo repressivo irá perdurar durante muito tempo, ditando o modo como
as políticas sobre drogas seriam elaboradas. A influência norte-americana será sentida em
todo o mundo e a “guerra às drogas” terá vários países aliados.
Chomsky (2000) cita a presença americana na década de 1960 na América Latina
que, sob o comando de J. F. Kennedy (1961-1963), ajudou a criar as primeiras “forças
paramilitares” com o objetivo de deter a ameaça comunista. Nas décadas seguintes o inimigo
cedeu lugar a outro, “as drogas”, e as guerrilhas tornam-se “narcoguerrilhas”.
Segundo Rodrigues (2004, p. 41), paralelamente ao desenvolvimento interno das
políticas de controle, houve um “processo coeso de projeção da doutrina de segurança
nacional estadunidense para toda a América Latina”. Os EUA incumbiram-se de “cuidar” de
toda a América, não permitindo que a Europa interferisse em questões de “aquém-Atlântico”.
Silva (2013) afirma que os países latino-americanos estiveram ausentes, ou
participando somente protocolarmente, das negociações iniciais que engendraram o modelo
internacional proibicionista. Tal fato deve-se, principalmente, ao caráter proeminentemente
produtor da região, como é o caso de Peru, Bolívia e Colômbia.
O modelo repressivo adotado pelos países, sob influência dos EUA, passou a
sofrer inúmeras críticas, principalmente a partir da década de 2000, de entidades que atuam na
área de política de drogas, sendo um dos principais grupos na atualidade a Global
Commission non Drug Policy (GCDP). Criada pela ONU, em 2011, a Comissão é composta
por representantes de vários países, sendo presidida pelo ex-presidente brasileiro, Fernando
Henrique Cardoso. A Comissão possui como objetivo articular a discussão internacional em
torno da temática de drogas, enfatizando estudos científicos que abordem formas humanas e
eficazes para reduzir os danos causados pelo uso de drogas para os indivíduos e

as

sociedades6.
Em relatório emitido em junho de 2011, a GCDP afirma a ineficácia das políticas
de repressão à produção e oferta de drogas em todo o mundo. Os altos valores investidos na
erradicação da produção, na repressão aos traficantes e na criminalização dos usuários não
levaram à redução do mercado de drogas ilícitas, ao contrário, houve um crescimento
preocupante do mercado global de drogas, amplamente controlado pelo crime organizado em
escala transnacional (GCDP, 2011).

6

Fonte: <http://www.globalcommissionondrugs.org>. Acesso em dez. 2014.
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O direcionamento prioritário das ações repressivas contra os consumidores tem o
efeito desastroso de dificultar o acesso a medidas de saúde pública capazes de
reduzir mortes decorrentes da contaminação pelos vírus do HIV/AIDS, overdose e
outras consequências nocivas do consumo de drogas. A insistência em ações
ineficazes de repressão da produção e encarceramento de usuários representa um
imenso desperdício de recursos públicos que poderiam ser muito melhor utilizados
em ações voltadas para a redução da demanda por drogas e para a redução do dano
causado pelas drogas (GCDP, 2011, p. 2).

O comportamento “protetor” por parte dos EUA para com os países latinoamericanos é questionável, considerando que a América Latina, neste primeiro momento, não
sofria grandes problemas com o consumo de drogas, pelo contrário, foi o alto consumo
verificado nos EUA e na Europa o responsável pelo aumento da violência primeiramente na
América Latina e, posteriormente, na África Ocidental.

1.2.1 As primeiras medidas de controle na América Latina: o Uruguai, um exemplo a
ser seguido?

A América Latina mostrou-se apática durante os anos iniciais de controle do
consumo de drogas, uma vez que, por ser eminentemente uma região produtora, não havia
interesse, pelos Estados, em investir em políticas para domínio das drogas. Esta ideia é
exposta por Silva (2013), ao afirmar que a política de drogas na América Latina, após o início
do proibicionismo no século XX, desenvolveu-se de forma reativa aos acontecimentos
mundiais. É importante destacar, também, que o tráfico de drogas movimentou, e ainda
movimenta, grandes cifras em países como a Colômbia e a Bolívia, sendo bastante lucrativo e
despertando a atenção de muitas nações, principalmente dos EUA.
A criação da Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas
(CICAD), em 1986, foi um ganho para os países latino-americanos, pois retirou dos EUA a
“obrigação” de alistar os países vizinhos para a “guerra às drogas”. A CICAD ficaria
responsável, e não mais os EUA, pela elaboração de relatórios e estudos alertando sobre a
gravidade da situação na região (SILVA, 2013).
O modo como estas primeiras legislações irão lidar com a questão da recuperação
do dependente químico brasileiro e as consequências desta criminalização para o usuário e a
sociedade em geral será visto no Capítulo 2 desta dissertação.
É necessário destacar, no entanto, em solo sul-americano, a postura adotada pelo
Uruguai, uma vez que esta foi diversa da seguida pelo Brasil, sendo ambos

caracterizados
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enquanto “corredor de saída”, o que aproximaria os dois países em comparação com outros da
região, cuja característica principal é sua capacidade produtora.
O Uruguai foi um dos poucos países a não criminalizar o uso das drogas após a
declaração de “guerra às drogas” (CBDD, 2011). Contudo, um estudo publicado por Garat
(2013), que faz parte de um programa de cooperação da Fundación Friedrich Ebert mantido
em apoio às iniciativas da Junta Nacional de Drogas e de diferentes organizações da
sociedade civil, enfatiza as ações proibicionistas do governo uruguaio.
De acordo com Garat (2013) uma das primeiras regulamentações sobre drogas no
país data de 1908, no qual o governo de Claudio Williman publicou decreto impedindo a
venda, sem receita médica, de derivados do ópio e da cocaína nas farmácias. Tanto este
decreto como a Ley de Farmacias, de 1913, mesmo sendo um pouco mais restrita, foram
parcamente respeitados.
Foi somente após a Convenção de Genebra, em 1925, relembrando os problemas
da China com o ópio, que as atenções voltaram-se para a questão das drogas7. Assim, com a
pressão dos meios de comunicação, iniciou-se uma campanha contra o uso de drogas. Em
1920, a polícia iniciou uma campanha de investigações comandada pelo então ministro do
interior, e posterior ditador, Gabriel Terra. Quando tomou posse, Gabriel Terra continuou com
a iniciativa proibicionista. Durante o governo de Gabriel Terra (1931 a 1938) aprovaram-se
duas leis, a de nº 9.692 e o decreto-lei 8.947, que previam o monopólio do Estado no
comércio, fabricação e venda das substâncias controladas. Várias medidas foram tomadas
para reprimir o tráfico e o uso de drogas e, em menor grau, para a assistência pública aos
usuários (GARAT, 2013).
Na década de 1970, as ações buscaram se adequar aos tratados internacionais,
como o Acordo Sul-Americano sobre Entorpecentes e Psicotrópicos (ASEP), de 1973. A lei
uruguaia 14.294 reconheceu os principais elementos da ASEP e das Convenções de 1961 e
1971, porém se distinguiu das demais legislações do resto do continente. Um ponto
primordial foi a distinção do usuário como “drogadicto” ou “enfermo”. A polícia tinha
permissão para apreender o usuário e encaminhar para o juiz. O usuário seria enviado para o
hospital psiquiátrico ou para a prisão. Garat (2013) enfatiza que, embora não houvesse
proibição para o consumo, a polícia e os juízes não faziam distinção entre o consumidor e o
traficante. É marcante o fator moral presente neste período.

7

Assim como nos EUA, no Uruguai as atenções foram primeiramente voltadas para a problemática do álcool,
porém, curiosamente, não se verifica, na atualidade, uma legislação efetiva acerca desta droga específica.
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Após a retomada da democracia, a Câmara dos Deputados criou, em 1987, a
Comisión Especial sobre La Drogadicción, cujo objetivo primordial foi conhecer qual era a
atual situação da problemática na sociedade. Garat (2013) grifa que a abertura democrática foi
significativa no terreno da jurisprudência, onde juízes e professores liberais reivindicaram
publicamente o autocultivo da maconha, defendendo que a ação policial contra os usuários
atentava contra os direitos civis.
A Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, realizada em 1988, foi ratificada pelo governo uruguaio somente dez anos
depois e, novamente, com muitas restrições. A lei aprovada de nº 17.016 “opero como uma
clara despenalización”, pois em seu artigo 31 permite uma “quantidade razoável destinada
exclusivamente para o consumo pessoal” (GARAT, 2013, p. 8).
Pouco antes de começar seu mandato, Jorge Batlle, presidente uruguaio de 2000 a
2005, convocou os presidentes latino-americanos a estudarem a legalização das drogas de
tráfico ilícito. Sob seu comando surgiu a Junta Nacional de Drogas (JND) que criou uma série
de iniciativas de redução de riscos e danos, patrocinou programas como o RD Café em
Maldonado e a iniciativa de El Abrojo, que trabalhou com usuários sem estigmatizar,
tolerando a prática. Algumas destas ações não foram bem aceitas pela CICAD e a
Organização dos Estados Americanos (OEA) e só não causaram maior impacto por causa da
crise econômica que atravessou o país, paralisando estas iniciativas (GARAT, 2013).
Porém, as tentativas continuaram e, em 2013, o Uruguai surpreendeu a todos com
a regulamentação da conhecida “lei da maconha”, com a assinatura do decreto pelo então
presidente uruguaio José Mujica. O decreto regulamenta toda a cadeia produtiva da maconha,
tornando o Uruguai o primeiro país a legalizar o comércio de maconha. O Ministro da Defesa,
Huidobro, afirmou na época que a proibição de certas drogas causava mais problemas para a
sociedade do que a própria droga (CARVALHO, 2014).
A nova lei legaliza o fornecimento de maconha, tornando mais segura sua compra
em dispensários regulamentados. Desta forma, o governo poderá se concentrar no combate e
na redução do tráfico. O governo pretende reduzir o consumo de outras drogas ao reduzir o
valor da maconha e utilizar a receita das vendas para o atendimento aos dependentes
(CARVALHO, 2014).
Além disso, a abordagem de redução de danos8 continua em vigor, com sua
normatização por meio do Marco Regulatório para os Estabelecimentos Especializados no

8

A Política de Redução de Danos utilizada por diversos países será discutida mais profundamente no Capítulo 3.
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Tratamento de Usuários com Consumo Problemático de Drogas e os artigos 296 a 301 da lei
nº 17.930 de 19 de dezembro de 2005 (CBDD, 2011).
O Secretário Nacional de Drogas do Uruguai, Julio Heriberto Calzada, em
entrevista ao jornal “O Tempo”9, em 2014, afirmou que após a regulamentação do cultivo e da
venda da droga, o país conseguiu reduzir a zero as mortes relacionadas ao uso e comércio da
erva. No entanto, ainda não se encontram estudos que sistematizem estes resultados.
Recentemente, Uruguai e Argentina assinaram um Memorando de Entendimento10
a fim de harmonizar a legislação entre os dois países. No documento, o governo argentino
reconhece o progresso das ações adotadas no Uruguai e pretende copiar seus aspectos
positivos, principalmente no que se refere à redução de danos e ao tratamento de usuários
(CBDD, 2011).
Carvalho (2014) destaca o papel da América Latina no tocante ao debate global
sobre a política de drogas. Em pouco tempo, um tabu existente há muitos anos foi
desconstruído e novas formas de pensar surgiram, com uma grande variedade de políticas e
alternativas para o controle sobre as drogas. Intervenções como o Plano Colômbia, a Iniciativa
Mérida e a Iniciativa de Segurança Regional da América Central fracassaram, provocando o
inverso de seus objetivos, ou seja, aumento da violência, da corrupção, da população
carcerária e da violação dos direitos humanos. Países como a Argentina, com a decisão
unânime da Suprema Corte pela inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas, a
Bolívia, com a campanha pela descriminalização da mastigação tradicional da folha de coca, a
Colômbia, com o rechaçamento a penalização de usuários de drogas, o Equador, com a anistia
a pequenos traficantes (“mulas”) estão modificando suas abordagens em relação à política de
drogas. Mesmo com motivações diferentes, os países se assemelham por buscarem “adequar
as intervenções às culturas locais de seus países e promover a segurança, a saúde e o bemestar dos seus cidadãos” (CARVALHO, 2014, p. 2).
Diversos líderes políticos latino-americanos influenciam o debate global, com
solicitações de mudanças, com a revisão das políticas repressivas, junto a OEA e a
Assembleia Geral das Nações Unidas. Carvalho (2014) acredita que as modificações
verificadas em solo latino-americano podem influenciar a política internacional e, até mesmo,
9

Disponível em: <http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/ap%C3%B3s-regula%C3%A7%C3%A3omortes-por-tr%C3%A1fico-de-drogas-chegam-a-zero-no-uruguai-1.856721>. Acesso em: dez. 2014.
10
Designação comum para atos redigidos de forma simplificada, destinados a registrar princípios gerais que
orientarão as relações entre as Partes, seja nos planos político, econômico, cultural ou em outros. O memorando
de entendimento é semelhante ao acordo, com exceção do articulado, que deve ser substituído por parágrafos
numerados com algarismos arábicos. Seu fecho é simplificado. Na medida em que não crie compromissos
gravosos para a União, pode normalmente entrar em vigor na data da assinatura (DAI, 2014).
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os EUA. Obama, atual presidente dos EUA, reconheceu, em 2012, as deficiências das
políticas atuais e derrubou o termo “guerra às drogas”. Neste novo cenário, um país que se
destaca é o Uruguai, cujas mudanças são as mais progressistas possíveis.
Concomitantemente à discussão sobre a criminalização das drogas, e que, de certo
modo, exerceu forte influência nas políticas adotadas, encontra-se a questão da abordagem
com o dependente. Ela também é resultado de um longo processo, recorrentemente marcado
pela estigmatização e discriminação dos usuários, o que dificulta enormemente a elaboração
de políticas públicas para tratamento mais adequadas à realidade da dependência.

1.3 As influências da CT moderna: as abordagens médicas e religiosas

Todo o arcabouço legal criado nos últimos séculos esteve

intimamente

relacionado à mudança de paradigmas com relação ao uso de substâncias psicotrópicas. Um
dos conceitos principais que sofreu alteração foi considerar a dependência uma doença e não
mais pecado.
Um dos primeiros problemas enfrentados pelos EUA no tocante ao consumo de
drogas esteve relacionado ao uso do álcool. Edwards (1997) comenta sobre esta questão
referindo-se ao o final do século XVIII e início do século XIX, quando a embriaguez é
defendida enquanto “hábito da mente” pelo médico Thomas Trotter. A atuação de vários
médicos renomados possibilitou a legitimação do papel médico no tratamento da embriaguez.
Outra situação citada por Edwards (1997) são os Washingtonianos,

um

movimento de ajuda mútua iniciado em 1840. Um grupo de amigos após uma noite de
bebedeira saiu do bar para ouvir uma pregação pública por um defensor da temperança 11 e,
tocados com a palavra, resolveram renunciar ao “vício”. A associação foi fundada tendo como
premissa que o esforço grupal conseguiria manter a sobriedade mais do que o esforço
individual. O movimento fracassou devido a diversos fatores, dos apontados por Edwards
(1997, p. 61-62), destaca-se a “incapacidade de manejar adequadamente o aspecto religioso,
com participantes do clero sentindo-se excluídos do palanque pelos bêbados recuperados” e
um “envolvimento imprudente na política local”.
Por último, destaca-se o surgimento do tratamento institucional, com a ocorrência
de dois importantes eventos: a abertura do Washingtonian Hall, em 1845, em Boston, que

11

O núcleo ideológico do movimento da temperança consistiu nas teses que relacionavam o uso do álcool e a
intemperança, o beber excessivo como uma doença da vontade, as consequências sociais e individuais do uso do
álcool e a abstinência total para o tratamento da alcoolização crônica (CAMPOS, 2010).
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oferecia abrigo e um meio sóbrio para os dependentes de álcool e o Binghampton Hospital,
fundado em 1864, fruto do esforço do Dr. J. Edward Turner.
O reconhecimento do cientificismo médico também pode ser visto na Europa.
Rosa (2014, p. 164) cita a expansão farmacológica vivenciada na segunda metade do século
XIX e que procurou solucionar os problemas biológicos e psíquicos, elegendo substâncias
como os opiáceos e a cocaína como essenciais para o tratamento. “Foi o medicamento,
utilizado como instrumento técnico e científico, que possibilitou ao discurso médico uma ação
transformadora sobre o corpo doente, dando eficácia à Medicina”. Assim, os médicos além de
se empossarem do poder de cura da dependência, também eram os únicos responsáveis que
poderiam administrar as drogas sem causar prejuízos ao indivíduo. Esta visão foi
preponderante não só na Europa, mas nos EUA e também no Brasil.
Nos EUA, a partir de 1910, a Associação Médica e Farmacêutica norte-americana
busca deter o poder regulador de drogas. “Estava evidente para a Associação que havia sido
desencadeado um processo de medicalização das relações entre os indivíduos e as drogas
disponíveis, e que o caminho delineado era o de controle através da utilização do saber
médico” (RODRIGUES, 2004, p.49).
No Brasil, Carneiro (1993) defende que o ano de 1992 foi um “divisor de águas”
nas políticas brasileiras, pois se passou a noticiar mais sobre o abuso de drogas e os crimes
decorrentes, levando a campanhas de denúncia e moralização. A imprensa potencializou a
ascensão de políticas de controle, que enfatizavam o poder médico e a segurança pública.
É notável a ausência deliberada de informações acerca dos abusos oriundos de
prescrições médicas. Nos próprios textos estudados, percebem-se duas vertentes: os autores
advindos das ciências sociais ou da psicologia, que enfatizam a contribuição do fazer médico
para o quadro de abuso de drogas verificado neste período; e os autores da área médica, que
destacam tão-somente as contribuições da medicina para a recuperação de dependentes.
Todavia, o poder médico mostrou-se forte e persevera até os dias atuais. Tanto no
quesito da administração das drogas para fins terapêuticos, quanto para o modelo de
tratamento mais adequado aos dependentes. Podem-se perceber, assim, duas forças influentes
para o atual modelo de atenção ao usuário de drogas: a médica e a religiosa.
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1.3.1

O Grupo de Oxford, os Alcoólicos Anônimos (AA) e o grupo Synanon

O conceito de Comunidade Terapêutica (CT), objeto de estudo da presente
pesquisa, como entendido na atualidade desenvolveu-se a partir de várias ações que tiveram
início durante o século XX. De um lado, observa-se a preocupação das organizações
religiosas, especialmente, as evangélicas luteranas da Inglaterra e a mobilização de
dependentes de álcool nos Estados Unidos da América; por outro lado, a experiência no
campo psiquiátrico com pacientes com distúrbios mentais, também na Inglaterra.
De Leon (2014) desenha uma linha histórica tendo como ponto inicial o grupo de
Oxford, em torno de 1921, os Alcoólicos Anônimos (AA), em 1935, o Synanon, em 1958 e o
Daytop Village, de 1963.

No período 1964-1971, programas de CT se disseminaram com rapidez, tanto direta
como indiretamente, a partir da Synanon e da Daytop Village (incluindo Gateway
House, Gaudenzia, Marathon House, Odyssey House, Phoenix House, Samaritan
House e Walden House). Essas e outras Cts norte-americanas da primeira geração
foram literalmente implantadas ou projetadas por membros de algum programa
“pai”, transmitindo diretamente elementos comuns em termos de filosofia, de
organização social e de práticas dos programas originais para as modernas CTs. Mas
as fontes diretas de muitos dos elementos essenciais são atribuíveis a três notáveis
precursores: o grupo de Oxford, a associação Alcoólicos Anônimos e a Synanon
(DE LEON, 2014, p. 17).

Em 1921, o ministro evangélico luterano Frank Buchman fundou a First Century
Christian Fellowship12, que propunha um renascimento espiritual dos cristãos e ao abarcar
todas as formas de sofrimento humano, contemplava os transtornos mentais e o alcoolismo. O
grupo de Oxford tinha como principais ideais “a ética do trabalho, o cuidado mútuo, a
orientação partilhada e os valores evangélicos da honestidade, da pureza, do altruísmo e do
amor, o autoexame, a reparação e o trabalho em conjunto” (FRACASSO, 2011, p. 61).
Buchman e o doutor Samuel Shoemaker, clérigo episcopal da Calvary Episcopal
Church, sede do movimento mundial Oxford, sofreram influência dos quakers, anabatistas,
precursores dos menonitas e dos amish. Estas influências religiosas são resgatadas pelo
modelo moderno de CT13.
O grupo de Oxford influenciou a fundação da irmandade de Alcoólicos Anônimos
(AA), em 1935, em Akron, estado de Ohio. O corretor Bill Wilson e o médico Bob Smith,
12

Tradução: Fraternidade Cristã do Século I. Teve como outras designações: grupo de Oxford (mais conhecido),
Buchmanites e Moral Rearmament (MRA – Rearmamento Moral), sua nomenclatura final (DE LEON, 2014).
13
Em uma nota de rodapé De Leon (2014) distingue que religião e terapia são definidas explicitamente nas CT‟s
norte-americanas e europeias e que em outras regiões, como na América Latina, a prática e os ensinamentos
religiosos foram integrados à rotina diária das CT‟s.
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ambos dependentes de álcool em recuperação, se encontraram por intermédio de uma amiga
em comum e ligada ao grupo de Oxford, que quis ajudar Wilson durante uma viagem de
negócios a Akron em um momento de quase recaída do mesmo. A troca de experiências entre
os dois homens desencadeou neles a missão de ajudar outros dependentes e foi o momento
fundador da irmandade de Alcoólicos Anônimos (FRACASSO, 2011).
De acordo com De Leon (2014), os elementos essenciais das CT‟s de tratamento
para dependentes químicos, tais como conceitos, programas-modelo e práticas básicas,
surgiram em 1958, quando um pequeno grupo de alcoolistas em recuperação, motivados por
Charles Dederich, o “Chuck”, decidiu se reunir, para buscarem um estilo de vida alternativo e
se manterem abstêmios. Assim, esse grupo fundou, na Califórnia, nos Estados Unidos, a
primeira CT denominada Synanon, oficialmente fundada em agosto de 1959, enquanto
comunidade residencial. Aos poucos, a metodologia terapêutica criada pelo grupo foi utilizada
na recuperação de indivíduos dependentes de outras drogas e as iniciativas que utilizavam esta
abordagem multiplicaram-se, transpondo, inclusive, fronteiras nacionais.
Durante mais ou menos 15 anos a Synanon prosperou como organização empresarial
e como um inovador programa de recuperação. Embora considerada o protótipo da
CT de tratamento da dependência química, a Synanon seguiu seu próprio caminho
evolutivo fora do movimento nacional e internacional das CTs (DE LEON, 2014, p.
20).

Não foi por acaso que o período referente à transição do consumo particular ao
controle da conduta coincidiu com mudanças significativas na estrutura social dos Estados,
especialmente, dos EUA. Este país forjou um novo modelo que pudesse responder às
demandas internas e também as necessidades externas em suas relações políticas. Percebe-se
uma relação dúbia, na qual o governo norte-americano tanto promove o uso de drogas quanto
controla, conforme seus interesses comerciais.
Todas essas influências se fizeram sentir nas políticas adotadas pelo governo
brasileiro, sendo que o último evento transnacional importante, que coincidentemente surgiu
na mesma época da formação das primeiras CT‟s norte-americanas, foi o movimento de
Reforma Psiquiátrica que teve início na Europa. Além de oferecer um modelo para o
atendimento dado pelas CT‟s brasileiras, conforme será visto no Capítulo 2, aos dependentes
químicos, o estudo deste período é vital para a análise aqui intentada, uma vez que atualmente
a Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas brasileira faz parte da
Coordenação de Saúde Mental, em consonância com a Lei Federal nº 10.216, considerada o
marco normativo da Reforma Psiquiátrica brasileira.

41

1.4 Reforma Psiquiátrica: as experiências inglesa, francesa e italiana

Para compreender o que foi, ou foram, os movimentos de reforma verificados na
Europa, faz-se necessário uma breve análise sobre a história da loucura e o desenvolvimento
da psiquiatria. Ao longo da história da humanidade, os “loucos” foram tratados de diferentes
formas. Na Grécia antiga, considerava-se que, pelo fato de conversarem sozinhos, os “loucos”
estavam conversando com Deus. Com o avanço do poder da Igreja Católica, durante o século
XV, temerosa de perder seu poder, as pessoas com transtornos mentais foram acusadas de
heresia e jogadas à fogueira. Já no século XVII, com o desenvolvimento do mercantilismo,
estes indivíduos eram discriminados por sua incapacidade produtiva e passaram a ser
internados com outros “inúteis”: mendigos, idosos e crianças abandonadas (MACIEL et al,
2014).
No final do século XVIII, tem-se uma mudança significativa com os trabalhos do
médico Henri Pinel. Considerado o pai da psiquiatria, ele propõe que os loucos deveriam ser
libertos das correntes, mas que deveriam permanecer em tratamento, em completo isolamento,
nas instituições asilares. O hospital psiquiátrico, portanto, seria o local ideal para a reeducação
da mente. Porém, os hospitais psiquiátricos acabaram tornando-se locais de exclusão,
favorecendo o processo de cronificação da doença mental (FOUCAULT, 2006). Importante
frisar que os hospitais psiquiátricos ressaltavam o saber médico, dando-lhe poder absoluto
sobre o tratamento a ser realizado.
O fenômeno que alterou este panorama encontrado na saúde mental tem como
principais expoentes Maxwell Jones, na Inglaterra, François Tosquelles e Lucien Bonnafé, na
França e Franco Basaglia, na Itália. Domingues et al (2010) ressaltam que as reformas
buscaram romper com o discurso sobre a loucura até então vigente e colocar o sujeito e suas
experiências como foco do tratamento.

1.4.1

As Comunidades Terapêuticas inglesas

A Reforma Psiquiátrica inglesa teve início após a Segunda Guerra Mundial, onde
só se verificava a presença de manicômios e hospícios para o tratamento dos doentes mentais.
Buscou-se um modelo alternativo, porém ainda tendo o ambiente hospitalar como local ideal
de atuação. Assim, surge a proposta das Comunidades Terapêuticas, enquanto espaço de
diálogo entre pacientes, médicos e enfermeiras.
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O termo comunidade terapêutica foi criado pelo Tenente Coronel Tom Main em
seu artigo The hospital as a therapeuticinstitution, de 194614. Norton (1997) destaca que o
autor reconheceu que o termo devia grande parte de seu significado aos trabalhos de Maxwell
Jones na Unidade de Reabilitação Social do Hospital Belmont, atual Hospital Henderson, na
Inglaterra, nos anos de 1940, com pacientes psiquiátricos.

A comunidade terapêutica propriamente dita, também conhecida como uma
comunidade terapêutica em estilo democrático, baseia-se no modelo desenvolvido
por Maxwell Jones. No Hospital Henderson, um exemplo de uma comunidade
terapêutica em estilo democrático, todos os tratamentos são em ambiente de grupo
[...]. A ênfase está na exploração sociodinâmica das ações sociais dos pacientes,
através da confrontação por parte dos colegas pacientes e da equipe, e da exploração
psicodinâmica dos sentimentos dos pacientes por meio da interpretação do
psicoterapeuta (NORTON, 1997, p. 221).

Fracasso (2011, p. 61) afirma que “a natureza terapêutica do ambiente total
(motivação geral das CT‟s de Maxwell Jones) é precursora do conceito fundamental de
comunidade como método na CT de tratamento de substâncias psicoativas, que surgiria mais
tarde”. As CT‟s surgidas posteriormente sofreriam inúmeras influências da área da educação,
da medicina, do direito, das ciências sociais e da religião.
Cabe ressaltar que o modelo proposto por Jones retira do médico o saber absoluto
acerca do tratamento, que passaria, então, a ser construído em conjunto com o paciente e
demais funcionários do hospital (ou comunidade terapêutica).

1.4.2

A Psicoterapia Institucional e a Psiquiatria de Setor na França

A França vivenciou dois momentos distintos na área da saúde mental. O primeiro
período, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, foi o da Psicoterapia Institucional.
Durante a guerra, os hospitais psiquiátricos franceses estavam em situação de caos, levando à
morte milhares de pacientes. Uma instituição que destoou desta realidade foi o Hospital SaintAlban, que recebeu François Tosquelles, em 1940, para contribuir no novo modelo de
atendimento que se esboçava. Tosquelles defendia que o hospital havia perdido sua
capacidade terapêutica e a base para o tratamento deveria ser o acolhimento oferecido aos
pacientes. O Saint-Alban representou a reconstrução do potencial terapêutico da instituição

14

MAIN, Tom. The hospital as a therapeutic institution. Bulletin of the Menninger Clinic, Houston, v. 10, pp.
66-68, 1946.
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hospitalar. A psicoterapia institucional recebeu forte influência da psicanálise e do
pensamento marxista (JORGE, 1997; AMARANTE, 2007).
Em uma segunda fase, nos pós-guerra (1945), surge a Psiquiatria de Setor.
Inspirada nas ideias de Lucien Bonnafé, a Psiquiatria de Setor buscava transformar as
condições asilares, estruturando um serviço público e desenvolvendo o tratamento com
equipes multiprofissionais, que seriam responsáveis por setores do hospital. Criaram-se os
Centros de Saúde Mental pelos bairros franceses, que receberiam os pacientes após a alta
hospitalar. O foco do tratamento, portanto, é o paciente, que detém a loucura e a sanidade
(JORGE, 1997; AMARANTE, 2007; DOMINGUES et al, 2010).

1.4.3

A Psiquiatria Democrática italiana

A reforma psiquiátrica italiana teve início nos anos 1960 e foi marcada por
questionamentos acerca do papel do Estado e de suas instituições. Franco Basaglia, principal
nome da reforma, atuou entre 1961 e 1968 no Hospital Psiquiátrico Provincial de Gorizia e
promoveu várias transformações, como a implantação de um projeto de comunidade
terapêutica. Em 1970, ele foi como professor visitante para o Community Mental Health
Centers de Nova Yorque, onde amadureceu um processo crítico acerca da natureza da
instituição psiquiátrica, assim como sobre a inviabilidade de sua reorganização (ROTELLI;
AMARANTE, 1992).
Basaglia percebe que os novos modelos propostos, como o preventivismo de
Gerald Caplan, não iriam conseguir solucionar os problemas associados com a assistência aos
pacientes e nem sobre a extinção dos hospitais psiquiátricos. Basaglia passa, então, a criticar a
natureza da instituição psiquiátrica e inicia a demolição do aparato manicomial. Ele
“propunha a extinção dos tratamentos violentos, destruição de muros e constituição de novos
espaços e formas de lidar com a loucura” (JORGE, 1997, p. 29).
A reforma tentava encontrar uma nova forma de compreender a loucura e
propunha a substituição dos hospitais por Centros de Saúde Mental. As ações de Basaglia
interferiram na elaboração da legislação do país, influenciando a criação da Lei 180, que entre
outras providências, previa o fechamento gradual dos manicômios e sua substituição por
serviços territoriais. Eis que surge o conceito de desinstitucionalização que irá repercutir por
todo o mundo, baseado nas altas hospitalares e redução gradual do número de leitos. É este
modelo que influenciará marcantemente a reforma psiquiátrica brasileira (JORGE, 1997;
AMARANTE, 2007; DOMINGUES et al, 2010).
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Destacam-se, ao finalizar este capítulo, alguns pontos importantes, tais como:
apesar das primeiras CT‟s surgirem nos EUA, elas diferem do modelo inglês, sobretudo no
tocante ao público atendido (dependentes químicos versus pessoas com transtornos mentais);
em termos de políticas de controle, o Brasil sofreu maior influência dos EUA, já no processo
de Reforma Psiquiátrica, a maior influência veio do modelo italiano.

45

2

A década de 1960 e o modelo proibicionista
Dizem que sou louco por pensar assim
Se eu sou muito louco por eu ser feliz
Mas louco é quem me diz
E não é feliz
(OS MUTANTES, Balada do Louco)

Entre as décadas de 1920 e 1960, os EUA viram um aumento significativo no
consumo de drogas, principalmente por imigrantes e operários, que buscavam alívio para a
dura realidade vivida. Os avanços tecnológicos verificados durante todo o século XIX e nas
duas primeiras décadas do século XX permitiram a colocação no mercado das primeiras
drogas eminentemente recreativas: ópio, cocaína e heroína. Consolidou-se, mundialmente, a
crença de que a oferta de drogas era diretamente a responsável pela demanda e pelo consumo.
Assim, a década de 1960 inaugurou o modelo proibicionista de enfrentamento à questão das
drogas, conforme já descrito no item 1.2 desta dissertação. Neste capítulo, faz-se uma breve
análise retomando alguns pontos importantes do proibicionismo norte-americano. No entanto,
o foco desta parte do estudo é compreender como este modelo foi interpretado e aplicado em
solo brasileiro.

2.1 A criminalização das drogas
Silva (2013) ressalta que a “Era da Proibição de Drogas” foi uma vitória da
cruzada moralista nos EUA. Às vésperas da Conferência de Xangai, em 1909, foi aprovado o
“Smoking Opium Exclusion Act”, que geraria consequências calamitosas e duradouras. Esta
lei foi um sinal do direcionamento adotado posteriormente pelos EUA em sua política de
controle de drogas: as drogas eram contrárias ao “modo de vida americano”.

Ao tornar ilegais as importações de ópio, exceto aquelas feitas por empresas
farmacêuticas registradas, estimulou o contrabando, a subida dos preços e o crime,
sem impedir o consumo de seus sucedâneos. Cedo revelou-se, portanto, que as
tentativas de controle simplesmente redirecionariam o mercado. Por volta dos
anos vinte, havia locais próprios para o fumo de ópio em diversas metrópoles
americanas. O fumo do ópio virou inclusive um modismo entre os ricos e famosos –
a “elite” das drogas -, celebrados nas colunas sociais. Aos usuários comuns, restava
recorrer a drogas mais baratas como a morfina ou a heroína, fáceis de ocultar e de
uso menos conspícuo. Com o tempo, também a elite se voltaria para outras drogas, à
medida que o ópio se ia tornando mais raro, com as crescentes dificuldades de se
contrabandearem cargas volumosas (SILVA, 2013, p. 94, grifo nosso).
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Rodrigues (2004, p. 49) reforça o moralismo presente nas medidas tomadas e
como ele foi utilizado para suprir outros interesses, ao afirmar que “as forças moralistas
receberam em suas fileiras boa parte dos médicos norte-americanos, que viam na
inevitabilidade da imposição de restrições legais às drogas uma brecha para a
institucionalização de sua autoridade científica”. Os defensores do discurso proibicionista
passaram a pressionar o Congresso tendo como justificativa as “obrigações internacionais” do
país.
Desta forma, foi aprovada pelo Senado norte-americano, em 1913, a Convenção
de Haia (1911), que permitiu o desenvolvimento de políticas proibicionistas domésticas. A
Harrison Narcotic Act, aprovada em 30 de junho de 1914, inaugurou formalmente o poder
terapêutico do Estado ao instaurar medidas claras de regulação sobre a produção e o comércio
de drogas (RODRIGUES, 2004). De acordo com Silva (2013), o Harrison Act só entrou em
vigor ao final da Primeira Guerra Mundial e sua implementação coube inicialmente à receita
Federal, ou Internal Revenue Service, sendo transferida ao recém-criado Bureau of
Prohibition e, por último, ao Federal Bureau of Narcotics, do Departamento de Justiça.

A Lei Harrison conferia ao Estado a função e a competência para afirmar
“cientificamente” quais drogas eram perigosas e necessitavam de controle estrito do
aparelho burocrático e quais eram inofensivas e podiam ser livremente negociadas e
consumidas. Ficava instalada a obrigatoriedade da receita médica para a compra de
remédios cujos ingredientes eram listados como perigosos (sobretudo opiáceos e
preparos à base de cocaína) (RODRIGUES, 2004, p. 50).

Conforme bem apontado por Silva (2013), as estruturas montadas para o controle
das drogas não atingiu outro objetivo senão agravá-lo mais ao associar as drogas ao crime
organizado, desviando-o de seu problema original: ligado ao comércio e à saúde pública.
Este desvirtuamento torna-se evidente com a criação da Lei Seca. Com vigência
de 1920 a 1933, a 18ª emenda à Constituição inaugurou o período da Grande Proibição, que
restituiria a dignidade e a retidão moral dos cidadãos norte-americanos por meio da supressão
do vício. A Lei Seca previa a proibição da manufatura, o transporte, a importação e a
exportação de bebidas alcoólicas, além de estabelecer que os estados e a União deveriam
munir-se de dispositivos para o cumprimento da lei. Ao contrário dos objetivos pretendidos, a
Lei Seca acabou por criar oficialmente o crime organizado nos Estados Unidos
(RODRIGUES, 2004).
A Lei Seca foi extinta pelo então presidente Franklin D. Roosevelt, em 1933, que
ressaltou seus efeitos colaterais, como a corrupção desenfreada e o crime organizado.

Sua
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extinção foi possível devido ao álcool ser aceito culturalmente, ao contrário das outras drogas,
e pela necessidade de aumento da arrecadação de impostos e geração de empregos devido à
Grande Depressão. Apesar do avanço com a legalização do álcool, os setores conservadores
ainda mantinham enorme influência no Congresso, por isso o Harrison Act permaneceu em
vigor. A ele juntou-se o Marihuana Tax Act, que entrou em vigor em 1937. As máfias do
álcool viram-se obrigadas, então, a buscar novas fontes de ganho, mudando o negócio para a
heroína (SILVA, 2013).
Ainda de acordo com Silva (2013), nos anos de 1930 a política controladora viuse obrigada a se adequar à realidade imposta pela Grande Depressão, pelo abandono da
cooperação internacional por Alemanha e Japão15 e pelo início da Segunda Guerra Mundial.
As indústrias químicas e farmacêuticas precisavam ter liberdade para expandir-se a fim de
financiar o novo conflito mundial. Neste período, novos padrões de consumo foram surgindo,
a partir da livre circulação de certas substâncias nas farmácias.
Os Estados Unidos saíram fortalecidos da guerra e com um poder incalculável,
com fortes influências na nova estrutura internacional de controle de drogas, incluindo a
recém-criada ONU. Durante as décadas de 1960 e 1970 foram assinados diversos acordos e
convenções, conforme descrito no item 1.2., que buscavam o controle repressivo do consumo
e produção das drogas ilícitas16. Durante a década de 1960, houve um aumento significativo
no consumo pela população norte-americana, que ganhou contornos simbólicos, como forma
de protesto contra a Guerra do Vietnã e ligado a manifestações estudantis. A década de 1970
viu o aumento exponencial do consumo, com o alcance de novos patamares e consequências
sociais graves, que despertaram o alerta em outros países (SILVA, 2013).
Apesar da cruzada proibicionista não atingir os resultados esperados, pelo
contrário, muitas vezes estimulando o uso e aumentando a violência, os Estados Unidos
continuaram com o modelo repressor, intensificando as ações. Em meio a este contexto,
assume a presidência dos EUA Richard Nixon (1969-1974), que se viu obrigado a cumprir as
muitas promessas feitas ao longo da campanha eleitoral. Assim, em 1971, o presidente em

15

As Potências do Eixo (Alemanha, Japão e Itália) foram um dos adversários da Segunda Guerra Mundial. Seus
inimigos eram as forças Aliadas. O Eixo surgiu no Pacto Anticomintern, um tratado anticomunista assinado pela
Alemanha e Japão, em 1936. A Itália aderiu ao pacto em 1937. O "Eixo Roma–Berlim" tornou-se uma aliança
militar em 1939 com o Pacto de Aço e integrou seus objetivos militares em 1940, com o Pacto Tripartite. O Eixo
atingiu o seu auge durante a Segunda Guerra Mundial, ocupando grande parte da Europa, África, Ásia e ilhas do
oceano Pacífico. A Guerra terminou em 1945, com a derrota do Eixo e dissolução da aliança. Assim como no
caso dos Aliados, a constituição do Eixo foi fluída durante a guerra, com nações lutando ou não lutando ao longo
das batalhas.
16
Vale destacar que, apesar do controle de algumas drogas, como a maconha e a heroína, outras eram largamente
produzidas pela indústria farmacêutica, como as anfetaminas e receitadas amplamente pelos médicos.
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uma mensagem para o Congresso afirmou que as drogas eram o inimigo público número um
dos EUA (NIXON, 1971). Deu-se início ao movimento chamado de “guerra às drogas”, que
ainda perdura enquanto modelo adotado nas políticas sobre drogas em muitos países,
incluindo o Brasil. Suas consequências são, sob vários ângulos, danosas ao usuário, ao
dependente, à população.
Destaca-se que o modelo proibicionista norte-americano não atingiu o principal
objetivo proposto: a redução do consumo de drogas ilícitas. Pelo contrário, este modelo
estimulou a violência e trouxe consequências negativas para os indivíduos e sociedades de
todo o mundo. A proibição estimulou o tráfico e atingiu, principalmente, as minorias
marginalizadas (GCDP, 2011; CARVALHO, 2012; SILVA, 2013).
Apesar de toda a controvérsia presente no proibicionismo, as políticas de controle
foram adotadas pelos países da América do Sul, devido à forte influência norte-americana
nesta região.


O modelo proibicionista chega ao Brasil

O Brasil durante muito tempo participou apenas protocolarmente das convenções
internacionais sobre drogas. O país, inicialmente, não sofreu com o narcotráfico, pois a
produção ficava a cargo de países como Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai, e nem com a
questão do consumo, que atingiu primeiramente EUA e Europa. O Brasil era apenas corredor
de trânsito. Desta forma, as primeiras legislações a respeito não observavam a realidade
brasileira, mas sim eram elaboradas com o objetivo de tão somente satisfazer a pressão norteamericana. No quadro 2. constam os dispositivos legais sobre drogas do Brasil, as principais
legislações serão analisadas a seguir.
Mesmo com um acordo histórico entre o Brasil e o Império Chinês para a
Supressão do Tráfico de Ópio, Silva (2013) pontua que o país tardou a participar ativamente
dos debates e negociações internacionais sobre drogas, pois, por mais de 50 anos, acreditou-se
que o problema não era nosso.
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Quadro 2 – Legislação Brasileira sobre Drogas
Data

06 de julho de 1921

17 de agosto de 1938

21 de outubro de 1976

21 de dezembro de 1976

13 de julho de 1990

11 de janeiro de 2002

09 de setembro de 2003
27 de outubro de 2005

23 de agosto de 2006

20 de maio de 2010
18 de janeiro de 2012
18 de janeiro de 2012
2 de janeiro de 2014

23 de maio de 2014
Fonte: Elaborado pela autora

Documento
Decreto 4.294 - estabelece penalidades para os contraventores
na venda de cocaina, opio, morphina e seus derivados; crêa um
estabelecimento especial para internação dos intoxicados pelo
alcool ou substancias venenosas; estabelece as fórmas de
processo e julgamento e manda abrir os creditos necessários.
Decreto 2.994 - promulga a Convenção para representação do
tráfico ilícito das drogas nocivas, Protocolo de Assinatura e ata
final, firmado entre o Brasil e diversos Países, em Genebra, a
26 de junho de 1936, por ocasião da Conferência para a
representação do tráfico ilícito das drogas nocivas.
Lei n° 6.368 - dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou
que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras
providências.
Decreto 78.992 - regulamenta a Lei nº 6.368, de 21 de outubro
de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão do
tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou
que determinem dependência física ou psíquica.
Lei nº 8.069 - dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Lei 10.409 - dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e ao
tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que
causem dependência física ou psíquica, assim elencados pelo
Ministério da Saúde, e dá outras providências.
Portaria Interministerial nº 1.777 - disciplina o Plano Nacional
de Saúde no Sistema Penitenciário.
Resolução nº 03/GSIPR/CH/CONAD - Aprova a Política
Nacional sobre drogas.
Lei 11.343 - institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do
uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e
dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define
crimes e dá outras providências.
Decreto nº 7.179 - institui o Plano Integrado de Enfrentamento
ao Crack e outras Drogas.
Lei nº 12.593 - Institui o Plano Plurianual da União para o
período de 2012 a 2015.
Lei nº 12.594 - institui o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase).
Portaria Interministerial nº 1 - institui a Política Nacional de
Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema
Prisional no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
Portaria nº 1.082 - redefine as diretrizes da Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a
Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória.
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A Convenção Internacional, de 1936, sobre a Repressão do Tráfico Ilícito de
Drogas Nocivas foi o primeiro ato internacional sobre drogas ao qual o Brasil aderiu, sendo
internalizado pelo Decreto nº 2.994, de 17 de agosto de 1938. No mesmo ano, o país criou,
ainda que com atuação incipiente, a Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes
(CARVALHO, 2012).
Carvalho (2012) ressalta o período ditatorial vivenciado no Brasil, que coincidiu
com a realização da Convenção Única sobre Entorpecentes. Os governos ditatoriais da
América Latina (Brasil, 1964; Peru, 1968; Argentina, 1962 e 1966; Bolívia, 1971; Equador,
1972; Chile, 1973) apoiaram a política proibicionista. A política sobre drogas nos países
latino-americanos passam de um modelo sanitário17 para um modelo bélico. Após a aprovação
da Convenção, a adesão belicista passa a ser plena, com a expansão da repressão.
Neste primeiro momento, verificaram-se as primeiras intervenções dos EUA, no
entanto com pouca imposição (o contrário visto em países como o Paraguai e o México),
talvez devido ao fato, já conhecido nos anos setenta, de que o país estava sendo utilizado
como corredor de trânsito. Não se percebeu a gravidade desta situação até meados dos anos
oitenta, quando os problemas oriundos deste trânsito se fizeram sentir: tráfico de armas,
aumento da criminalidade urbana, estabelecimento de elos entre as organizações criminosas e
corrupção governamental (SILVA, 2013).
Seguindo os moldes ditados pelos EUA, foi criada em 21 de outubro de 1976, a
Lei nº 6.368, que dispunha sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico e uso indevido
de substâncias entorpecentes ou que determinassem dependência física ou psíquica. Esta lei,
de caráter altamente punitivo, previa pena de detenção de seis meses a dois anos, bem como
pena de multa para o usuário de drogas, ou seja, a conduta era considerada como ilícito penal
(MACEDO, 2009). Dentre suas principais ações consta a criação do Sistema Nacional
Antidrogas, composto por órgãos federais, estaduais, distritais e municipais. Regulamentada
pelo Decreto nº 78.992, de 21 de dezembro de 1976, impunha aos Ministérios da Saúde e da
Previdência e Assistência Social e ao Departamento de Polícia Federal a responsabilidade
pela criação das normas relacionadas com o diagnóstico e o tratamento, hospitalar ou extrahospitalar, assim como o estabelecimento dos parâmetros para a avaliação das necessidades
em cada estado e no Distrito Federal. Contudo, com o advento do século XXI, esta lei
precisou ser reformulada, uma vez que estava em desacordo com as práticas e concepções
deste novo século (BRASIL, 1976).
17

O modelo sanitário será tratado mais profundamente no Capítulo 2, quando da análise da Reforma Psiquiátrica
no Brasil.
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Silva (2013) cita o papel do Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN),
principal ator da rede brasileira de enfrentamento a partir da década de 1980. Mesmo com o
apoio da ONU, a instituição sofreu com a escassez de recursos financeiros para a execução de
suas atividades, o que, aliás, foi compartilhado por outros órgãos do Sistema Nacional
Antidrogas, como o Departamento de Polícia Federal, que só conseguia atuar devido aos
recursos disponíveis por acordo bilateral com os EUA. Somente com a criação, em 1986, do
Fundo de Prevenção, Recuperação e Combate às Drogas de Abuso (FUNCAB), o CONFEN
obteve recursos financeiros para o enfrentamento do problema das drogas. O Fundo tornou-se
operativo em 1991, quando passou a financiar programas de treinamento, educação,
prevenção, tratamento, campanhas e participação de representantes brasileiros em eventos
internacionais.
É importante ressaltar a realização em abril de 1986, no Rio de Janeiro, da
Conferência Especializada Interamericana sobre o Tráfico de Entorpecentes, que inaugurou
uma nova fase da cooperação entre os países latino-americanos. Ao final do encontro criou-se
um documento intitulado “Programa Interamericano de Ação contra a Produção e o Tráfico
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas”, conhecido como “Programa do Rio”,
que tornar-se-ia quadro de referência para o tratamento da questão das drogas no hemisfério
sul. A realização da Conferência em solo brasileiro inaugurou a nova forma como a questão
seria tratada pelo governo, que passava pelo processo de redemocratização (SILVA, 2013).

O narcotráfico ameaçava o desenvolvimento socioeconômico na região e as
instituições democráticas, demandando uma abordagem equilibrada e integral que
focalizasse os diferentes aspectos envolvidos na questão (redução da demanda,
prevenção do uso indevido, tratamento de dependentes e combate ao tráfico ilícito).
Definiu como principal meta o fortalecimento da capacidade dos países do
hemisfério de dar uma resposta interamericana à questão das drogas. Recomendou a
criação, em cada país, de um órgão central responsável pelas políticas nacionais
18
antidrogas , bem como de um fundo nacional para financiar a execução de seus
programas e atividades (SILVA, 2013, p. 216).

Buscando adequar-se à nova realidade do país, em 11 de janeiro de 2002, foi
promulgada a Lei nº 10.409. Esta lei abordou a prevenção, o tratamento, a fiscalização, o
controle e a repressão à produção, ao uso e ao tráfico ilícito de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causassem dependência física ou psíquica, conforme lista emitida pelo
Ministério da Saúde. Em seu art. 10 referiu-se, pela primeira vez, às Comunidades
Terapêuticas (CT‟s) como responsáveis, dentro do âmbito de suas responsabilidades,

18

O FUNCAB foi criado após a realização da Conferência.

por
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adotar todas as medidas necessárias à prevenção ao tráfico e ao uso de substâncias que
causassem dependência física ou psíquica. No entanto, com quase metade dos seus
dispositivos vetados, a lei foi severamente criticada no âmbito judicial (BRASIL, 2002).
As duas legislações, de 1976 e 2002, foram revogadas pela Lei nº 11.343, de 23
de agosto de 2006, ainda vigente. Dentre suas principais ações, ela instituiu o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD, responsável por articular, integrar,
organizar e coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção
e a reinserção social dos usuários e dependentes, além da repressão da produção não
autorizada e do tráfico ilícito de drogas, e determinou o uso da terminologia “droga” em
substituição a outros termos utilizados nas legislações anteriores como, por exemplo,
substância entorpecente. Esta lei foi um avanço no tocante ao consumo (usuário) e
comercialização (traficante) de drogas no Brasil que, apesar de serem considerados crimes,
possuem punições distintas (BRASIL, 2006).
No Capítulo II, destinado às atividades de atenção e de reinserção social, a atual
legislação deixa claro que as redes dos serviços de saúde devem desenvolver programas de
atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitando-se as diretrizes do Ministério da
Saúde e os princípios presentes no art. 22, dos quais se destacam:
II – a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário
e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas
peculiaridades socioculturais;
III – definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão
social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;
IV – atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares,
sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais.
(BRASIL, 2006, p. 2, grifo nosso).

Desta forma, apesar da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas estar sob o
domínio do Ministério da Justiça, o que, em resumo, significa que as ações relativas à redução
da demanda e da oferta de drogas no país são orientadas pelo viés jurídico, os programas de
tratamento e recuperação dos usuários são determinados pelo Ministério da Saúde.
Desde a primeira legislação, o Ministério da Saúde é o responsável pela
regulamentação das ações de atenção ao usuário e ao dependente de drogas. Entretanto,
historicamente verificou-se uma lacuna nas políticas públicas da saúde sobre as drogas,
relegando esta questão às instituições da justiça e segurança pública e associações
filantrópicas e religiosas, dentre elas as comunidades terapêuticas, cujo modelo será visto no
tópico seguinte.
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2.2

Um modelo genérico de CT

Segundo Woerner (2014), existem diversas metodologias para o tratamento da
dependência de drogas: atendimento ambulatorial, psicoterapia, grupos de mútua ajuda,
internação hospitalar e acolhimento em comunidade terapêutica. Há uma divergência entre os
autores (DE LEON, 2014; EDWARDS, 1997; RIBEIRO; FERREIRA, 2014) acerca do que é
uma comunidade terapêutica. Percebe-se que os autores europeus possuem uma referência
bastante diferente da verificada no Brasil sobre o que é uma CT. Norton (1997) descreve o
modelo de uma comunidade terapêutica propriamente dita, desenvolvido por Maxwell Jones,
também conhecida como comunidade terapêutica em estilo democrático. Neste modelo, todos
os tratamentos são feitos em ambiente de grupo e destaca-se a exploração sociodinâmica das
ações sociais dos pacientes, por meio da confrontação por parte dos colegas pacientes e da
equipe, assim como da exploração psicodinâmica dos sentimentos dos pacientes através da
interpretação da psicoterapia.
Nas principais referências utilizadas nesta pesquisa, é constantemente citado o
estudo realizado por De Leon (2014). George De Leon é especialista na pesquisa sobre
comunidades terapêuticas, atuando na cidade de Nova Yorque há mais de trinta anos. A tese
presente no estudo de De Leon (2014) é de que a CT contemporânea desafia o destino de seus
modelos históricos. Enquanto entidade híbrida, nascendo da união entre a autoajuda e o apoio
público.
De Leon (2014, p. 408), assim, trás um modelo genérico de programa de CT. O
pesquisador afirma que nem todas as CT‟s estão localizadas em ambientes residenciais, assim
como nem todos os programas autodenominados CT‟s utilizam os mesmos modelos de
tratamento. “Infelizmente, o rótulo CT é com frequência mal utilizado para representar
programas desenvolvidos em praticamente qualquer ambiente”. Desta forma, o autor define os
componentes essenciais de um modelo genérico de programa de CT, que serão expostos a
seguir:


Isolamento da comunidade: o isolamento de influências externas pode ser

constante (24h) ou parcial, mas com o monitoramento de companheiros e familiares. O
objetivo é o desligamento gradual das antigas redes de relacionamento e a relação
exclusiva com companheiros livres de drogas do programa;


Um ambiente de comunidade: o ambiente interno deve promover uma sensação

de comunalismo e atividades coletivas, como grupos e reuniões;
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Atividades comunitárias: com exceção do aconselhamento individual, todas as

atividades devem ser programadas em formatos coletivos;


Papeis e funções dos funcionários: constituem-se em profissionais recuperados

por autoajuda e outros profissionais, como médicos, advogados, psicólogos,
psiquiatras, oficineiros. Cada habilidade determina a função exercida, porém todos são
membros da comunidade;


Companheiros como modelos de atuação: os membros que apresentam

comportamentos esperados e refletem os valores e ensinamentos da comunidade são
tidos como modelos;


Um dia estruturado: as atividades de rotina ordenadas servem como

contraponto para a vida tipicamente desordenada de antes;


Trabalho como terapia e educação: todos os clientes são responsáveis pela

administração diária da instalação. As várias funções de trabalho fazem a mediação
dos efeitos educacionais e terapêuticos essenciais;


Formato em fases: o plano de atividades terapêuticas e educacionais é

organizado em fases que refletem uma visão desenvolvimental do processo de
mudança;


Conceitos da CT: é o ensino dos conceitos de recuperação, um currículo formal

e informal sobre a perspectiva da CT;


Grupos de encontro de companheiros: o encontro é o principal grupo

comunitário ou terapêutico, mas não descarta a existência de outros formatos;


Treinamento de conscientização: as intervenções devem promover a

conscientização no cliente sobre o impacto de seu comportamento sobre si mesmo e
no ambiente social e vice-versa;


Treinamento em crescimento emocional: é preciso ensinar aos indivíduos como

identificar sentimentos, expressá-los apropriadamente e administrá-los de modo
construtivo;


Duração planejada do tratamento: o tempo de internação deve ser coerente com

as metas de recuperação;


Continuidade do atendimento: esta etapa é somente um estágio no processo de

recuperação. Os serviços pós-tratamento são essenciais no modelo da CT.
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Nos textos de autores brasileiros há certa convergência no entendimento de CT
enquanto “fazenda de recuperação”, porém para as principais representações de CT‟s no
Brasil, como a FEBRACT, a FENNOCT, Cruz Azul e FETEB19, esta relação geográfica é
errônea, pois o termo refere-se antes de tudo a uma metodologia, corroborando as ideias de
De Leon. Segundo Ribeiro e Ferreira (2014, p. 60), “o conceito de comunidade terapêutica é
bem diverso, mas geralmente o mesmo está relacionado a [...] um tratamento que promova
restauração da integridade do adicto, quase sempre com a espiritualidade como base
fundamental no tratamento”. Aqui se localiza a principal diferença ao modelo proposto por
De Leon (2014), no Brasil há uma presença marcante da religião, e não somente da
espiritualidade, na rotina das CT‟s.
Segundo Costa, no Brasil as CT‟s são, em sua maioria, vinculadas a alguma
confissão religiosa, católica ou evangélica.

Utilizam-se de conhecimentos, instrumentos e técnicas científicas, na área da saúde
mental, social e física, para o atendimento ao usuário de SPA20 que busca ajuda para
o tratamento, que, por outro lado, sabemos ser uma doença incurável. O tratamento,
portanto, se concentra no fortalecimento físico, psíquico e espiritual, para que o
usuário se mantenha abstêmio pelo maior tempo possível. Esse é o quadro que
prevalece nos atendimentos prestados pelas comunidades terapêuticas (COSTA,
2009, p. 5).

A religiosidade é um ponto bastante controverso entre os autores, uma vez que o
modelo moral adotado nestas instituições muitas vezes dificulta o desenvolvimento das
singularidades e potencialidades dos internos, interferindo no alcance de uma recuperação em
longo prazo (RAUPP; MILNITISKY-SAPIRO, 2008). Já Machado (2011), afirma que a
resistência às CT‟s religiosas por parte dos profissionais da rede pública, principalmente,
daqueles vinculados à Reforma Psiquiátrica, leva a uma maior coesão dos dirigentes das CT‟s
que precisam agir em defesa de seus propósitos. Para a autora, “a religião é capaz de resignificar a experiência dos usuários em tratamento, ao desempenhar um papel claro de
formação de um universo cultural próprio, em redes de solidariedade e sociabilidade
religiosa” (MACHADO, 2011, p. 61).
Para Costa (2009), apesar do início precário, configurado pelo amadorismo no
tratamento da dependência, muitas CT‟s, a partir da normatização e configuração de uma
legislação pertinente, assim como devido ao despertar de uma conscientização
19

social,

FEBRACT – Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas; FENNOCT – Federação Norte e Nordeste
de Comunidades Terapêuticas; Cruz Azul no Brasil – organização Cristã; FETEB – Federação de Comunidades
Terapêuticas Evangélicas no Brasil.
20
Substâncias psicoativas.
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precisaram se adequar técnica e profissionalmente. O dependente passou, então, a ser
considerado a partir de uma dimensão integral, não mais sendo visto dissociado de seu
contexto social e familiar.
Assim, com o redirecionamento realizado e a inclusão das CT‟s na Política
Nacional de Assistência Social e na rede de atenção à saúde mental há uma interconexão
claramente colocada pelas ações das políticas públicas e as CT‟s, com uma complementando
a outra na garantia de um atendimento com qualidade social (COSTA, 2009). Contudo, a
afirmação da autora não é corroborada por outros autores e instituições, como o Conselho
Federal de Psicologia, já citado anteriormente. O papel das CT‟s na rede de atenção também
não se faz de modo tão transparente, conforme os dados da pesquisa presentes no capítulo 3.
Conforme já afirmado anteriormente, as CT‟s surgiram como resposta aos
problemas decorrentes do abuso do álcool e outras drogas e que foram renegados pelo Estado.
Desse modo, faz-se necessário compreender como ocorreu a mudança neste cenário a partir
da consolidação da política pública de saúde no Brasil.

2.3 A Política de Saúde Pública no Brasil

Santos (2009) ressalta que a saúde só passou a ser efetivamente tratada pelo
Estado na década de 1930. Ainda na década de 1920, a partir das lutas sociais e do aumento
do trabalho assalariado, surgem as chamadas Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs),
criadas pela Lei Eloy Chaves, financiadas pela União, pelas empresas e pelos empregados. As
CAPs são um sistema de proteção social restrito a trabalhadores portuários, marítimos e
ferroviários e visam garantir pensão em caso de acidente ou afastamento do trabalho por
doença, assim como garantir uma futura aposentadoria.
Durante o governo Vargas (1930-1940), houve um processo crescente de
industrialização e urbanização e uma consequente precarização do trabalhador. O governo
passou, então, a implementar um conjunto de políticas sociais a fim de manter o controle
social. Foi neste período que começaram a existir complexas relações entre os setores público
e privado, que viriam a persistir no futuro Sistema Único de Saúde (SUS). Em 1932, durante
o Estado Novo de Getúlio Vargas, são criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões
(IAPs) como resposta às lutas e reinvindicações feitas pelos trabalhadores (REIS; ARAÚJO;
CECÍLIO, 2016).
Bravo (2007) ressalta que, com a ditadura militar em 1964, houve maior
intervenção estatal, com a ampliação da cobertura da seguridade social, por meio da junção
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dos IAPs e, consequentemente, da previdência social. Porém, conjuntamente, efetivou-se uma
política de saúde favorável ao capital privado.
Em 1965, cria-se o Instituto Nacional de Previdência Social. O INPS vai
concretizar o modelo assistencial hospitalocêntrico, curativista e médico-centrado,
característica marcante no futuro SUS (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2016). De acordo com
Bravo (2007), esta reestruturação contribuiu para o declínio da saúde pública e
privilegiamento do setor privado. Isto prevaleceu até o final dos anos de 1970 e início dos
1980, quando emergiriam as lutas sociais no Brasil, contribuindo para o redimensionamento
da saúde pública brasileira. A realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em
1986, contribui para a formação de dois grupos distintos na Assembleia Constituinte: os
empresários hospitalares e industriais farmacêuticos e os representantes da Reforma Sanitária.
Santos afirma que

Com uma plataforma política que assegurava a consecução de um estado
democrático e de direito, portanto, capaz de desenvolver políticas sociais
universalizantes e, consequentemente, a política de saúde pública, o Movimento pela
Reforma Sanitarista logrou importantes conquistas na Carta Magna. Devido ao seu
poder estratégico, pois ao se constituir na Plenária Nacional pela Saúde foi capaz de
desenvolver significativa mobilização social, congregando centenas de entidades,
elaborando antecipadamente um projeto de texto constitucional claro e conciso que
atendia a seus reclamos, além de manter-se resistente em constantes pressões aos
constituintes. No entanto, os representantes dos interesses do capital foram
resistentes e a Carta Magna resultou num arranjo político, contemplando anseios
populares e burgueses (SANTOS, 2009, p. 37).

Assim, somente com a Constituição Federal de 1988 o direito à saúde é
expressamente reconhecido como um direito fundamental social, em seu artigo 196. Passam a
ser dever do Estado a formulação, execução e controle de políticas públicas que permitam o
acesso universal, igualitário e gratuito aos cidadãos tanto a ações quanto a serviços de
promoção, recuperação e prevenção da saúde em rede de hospitais e ambulatórios do Sistema
Único de Saúde (MOURA; OLIVEIRA, 2013).
O SUS é criado, então, por meio da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. A
criação do SUS vai garantir a primazia do Estado na universalização do acesso, por meio de
uma rede hierarquizada de serviços de saúde pública, regionalizada e descentralizada, que
devem oferecer atenção integral à população. Santos (2009, p. 38) destaca que, apesar de
possibilitar a democratização e o controle popular, a Constituição também facultou a
exploração da saúde pela iniciativa privada, “inclusive através de seu credenciamento ao
próprio SUS, essa Constituição abre a possibilidade para a consecução de práticas alinhadas
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com os pressupostos neoliberais, tão altamente divulgados internacionalmente naquele
momento histórico”.
Esta contradição estará presente, também, nas outras políticas integrantes da
seguridade social, ou seja, na Previdência e Assistência Social, que aliam princípios da social
democracia à possibilidade de um Estado liberal. Santos (2009, p. 38) afirma que “a
seguridade social brasileira tem sido redefinida sob a esteira de um mercado de trabalho
precarizado e desprotegido, aliada à crença neoliberal da privatização e responsabilização
social através do terceiro setor”.
Mota (2007) pondera que na busca pela continuidade do Estado brasileiro
neoliberal, este vem, nas últimas décadas, se apropriando de bandeiras de lutas da classe
trabalhadora, as reconfigurando de acordo com os anseios do capital. Desta forma, transforma
o cidadão em consumidor através da privatização de serviços sociais, como saúde e
previdência social.
Santos (2009) completa o raciocínio acima ao garantir que no Brasil, a partir desta
época, há um embate entre duas tendências ideo-políticas para a saúde: de um lado o
paradigma social-democrático e de outro a ideologia neoliberal. O primeiro reivindica um
sistema de saúde público e universal de responsabilidade estatal; o segundo avança rumo à
privatização da saúde, por meio de uma política de ajustes fiscais, oferecendo assistência a
quem pode comprar e incentivando o seguro saúde. Ao Estado restaria, então, a assistência
aos miseráveis, por meio das unidades públicas de saúde ou da rede credenciada, que também
se constitui enquanto forma de privatização.
Bravo (2007) considera que o governo, a partir dos anos 2000, continuou a
política neoliberal implementada na década anterior. O Estado manteve práticas regressivas,
como a não reestruturação do Programa de Saúde da Família, relações trabalhistas
precarizadas, acentuado desfinanciamento da saúde e a desarticulação entre as políticas de
Saúde, Assistência e Previdência Social, apesar de ter incluído na equipe do Ministério da
Saúde simpatizantes e militantes do Movimento Sanitarista e realizado algumas mudanças em
sua estrutura administrativa.
O SUS trouxe diversos avanços para a saúde, no entanto, novas lutas surgiram e
novas necessidades nascem constantemente. Reis, Araújo e Cecílio (2016), afirmam que a
construção do SUS, atualmente, encontra uma série de entraves que impactam diretamente no
trabalho das equipes técnicas. Santos (2009, p. 40) conclui que a saúde pública brasileira deve
ser compreendida enquanto “convivência de continuidades, avanços e retrocessos em
determinados momentos históricos”.
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A título de exemplificação, destaca-se a nomeação recente, pelo atual governo
Dilma, do Dr. Valencius Wurch Duarte Filho como Coordenador Nacional de Saúde Mental,
Álcool e outras Drogas. O Movimento Antimanicomial rapidamente posicionou-se
contrariamente à nomeação, uma vez que o psiquiatra possui posição contrária à reforma
manicomial, sendo, inclusive, diretor do manicômio “Casa de Saúde Dr. Eiras”, que foi
denunciado diversas vezes por violação de direitos humanos durante sua gestão. Este
retrocesso pode ser mais bem compreendido a partir do que será exposto no tópico seguinte,
que traz os pressupostos da Reforma Psiquiátrica brasileira.

2.4 A Reforma Psiquiátrica no Brasil: os caminhos que antecederam o marco legal

A Reforma Psiquiátrica brasileira é um reflexo do movimento que teve início na
Itália, a partir da segunda metade do século XX, impulsionado principalmente pelo psiquiatra
Franco Basaglia e sua equipe, que desenvolveram suas pesquisas em Trieste, a partir de 1971.
A psiquiatria viveu um momento no qual os modelos psiquiátricos clássicos foram colocados
em xeque, uma vez que apresentavam poucos resultados na melhora da assistência aos
indivíduos com transtornos mentais, assim como na luta pela superação das instituições
psiquiátricas totalitárias (ROTELLI; AMARANTE, 1992).
O movimento da Luta Antimanicomial nasceu, então, pautado pela ideia de defesa
dos direitos humanos e resgate da cidadania dos indivíduos com transtornos mentais. A
Reforma Psiquiátrica, além de denunciar os manicômios como instituições de violências,
lutou, e ainda luta, pela construção de uma rede de serviços e estratégias solidárias, inclusivas
e libertárias (BRASIL, 2004).
No Brasil, este movimento teve início na década de 1970 e teve apoio em diversos
eventos como: 1ª Conferência Nacional em Saúde Mental; a 8ª Conferência Nacional em
Saúde e o II Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, realizado em Bauru no
ano de 1987, a partir da mobilização dos profissionais da saúde mental e dos familiares de
pacientes com transtornos mentais (ROTELLI; AMARANTE, 1992).
Yasui (2010) define que, retomando a proposta de Amarante, a reforma
psiquiátrica brasileira pode ser caracterizada por quatro dimensões: política, epistemológica,
técnico-assistencial e sociocultural. Em sua dimensão política, a reforma surge no final dos
anos 1970, dentro do movimento mais amplo da reforma sanitária21 e dos movimentos sociais
21

A Reforma Sanitária foi segundo Teixeira (1989, p. 39) “um processo de transformação da norma legal e do
aparelho institucional que regulamenta e se responsabiliza pela proteção à saúde dos cidadãos e corresponde a
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ligados à luta contra a ditadura. Caracterizado enquanto militância, por sua politização da
questão da loucura e crítica às instituições psiquiátricas e pela transformação social, o
movimento teve início com a greve dos médicos ligados à Divisão Nacional de Saúde Mental,
em 1978, que denunciou as condições precárias dos pacientes internados e dos profissionais
da saúde nos hospitais públicos.
Já a dimensão epistemológica propõe uma ruptura radical em relação ao modelo
psiquiátrico, questionando conceitos e práticas. É a transição do “modo asilar” para o “modo
psicossocial”. A reforma propõe, também, uma nova prática, uma nova organização dos
serviços, que corresponde à dimensão técnico-assistencial. O Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) neste modelo é o principal instrumento para a implementação da política de saúde
mental. Por fim, a dimensão sociocultural refere-se à concepção social do louco, às
representações sobre a loucura (YASUI, 2010).
Com a intensificação do movimento a partir de 1987, a promulgação da
Constituição de 1988, a primeira eleição direta para presidente após anos de ditadura militar, é
apresentado ao Congresso Nacional, em 12 de setembro de 1989, o Projeto de Lei nº 3.657,
que ficou conhecido como Projeto Paulo Delgado. O Projeto surgiu como resposta a um
intenso debate sobre a questão da cidadania das pessoas com transtorno mental e a
necessidade de reorientação do modelo assistencial vigente. Ele propunha a instalação pelos
estados de recursos não-manicomiais, regulava a internação compulsória, que passava a ser
acompanhada pela Defensoria Pública e revogava o Decreto nº 24.559, de 3 de julho de 1934,
que até então regulamentava a questão psiquiátrica (HEIDRICH, 2007).
O projeto foi aprovado pelo Congresso em 14 de dezembro de 1990, sendo
encaminhado ao Senado Federal, onde ficou em tramitação por longos dez anos. Assim,
somente após anos de luta, o movimento obteve um grande sucesso com a promulgação da
Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que será abordada no item 3.2 desta dissertação.
Vale ressaltar que durante o período que esteve em tramitação, o Projeto
estimulou a reflexão que levou a mudanças no cenário da saúde mental em todo o território
nacional. O primeiro serviço substituto modelo CAPS, surgiu em 1987, na cidade de São
Paulo, fruto de uma intervenção na antiga Casa de Saúde Anchieta. No mesmo ano, em
Santos, litoral de São Paulo, foi implantado o primeiro Núcleo de Atenção Psicossocial, um
serviço substitutivo, aberto 24 horas, para acolhimento em crise (HEIDRICH, 2007).

um efetivo deslocamento do poder político em direção às camadas populares, cuja expressão material se
concretiza na busca do direito universal à saúde e na criação de um sistema único de serviços sob a égide do
Estado”.
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Assim como o modelo de atendimento foi gradativamente

passando

por

alterações, o próprio consumo de drogas e a representação do usuário sofrem influências
sociais e culturais ao longo do tempo.

2.5 Aspectos sociais e culturais da dependência de drogas

O consumo de substâncias que atuam no sistema nervoso central (SNC) faz parte
da história da humanidade, mas somente a partir do século XIX é que se começou a utilizar o
termo “droga” para denominá-las e o uso de algumas substâncias passou a ser considerado
prejudicial ao indivíduo.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o termo droga faz referência a
qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um
ou mais de seus sistemas produzindo alterações em seu funcionamento, fisiológicas ou
comportamentais. A OMS faz uma diferenciação entre droga, drogas psicoativas, drogas
psicotrópicas e drogas de abuso. O termo droga refere-se a qualquer substância, excetuandose aquelas necessárias para a manutenção da saúde, que modificam a função dos organismos
vivos. Drogas psicoativas são aquelas que alteram comportamento, humor e cognição, agem
nos neurônios, afetando o SNC. Já as drogas psicotrópicas, além de agirem como as drogas
psicoativas, possuem grande propriedade reforçadora, sendo passíveis de autoadministração,
ou seja, seu uso não é sancionado pela medicina. Por fim, as drogas de abuso são qualquer
substância que altera o humor, o nível de percepção ou o funcionamento do SNC, incluindo
desde medicamentos até álcool e solventes (CARLINI et al, 2001).
As drogas são divididas em três grupos: depressoras, estimulantes e perturbadoras,
conforme sua atuação no sistema nervoso central. As drogas depressoras diminuem a
atividade do SNC, causando sonolência, lentificação psicomotora, entre outros sintomas. São
exemplos de drogas depressoras: álcool, inalantes e benzodiazepínicos - como os ansiolíticos.
As drogas estimulantes são as que excitam a atividade do SNC, ou seja, diminuem o sono.
São exemplos de estimulantes a cocaína e seus derivados, como o cloridrato, o crack, a merla,
a pasta, a cafeína, a anfetamina, a metanfetamina e os inibidores do apetite. Em doses altas, as
drogas estimulantes podem causar sintomas como delírios e alucinações. Por último, as
drogas perturbadoras do SNC, atuam provocando mudanças qualitativas em seu
funcionamento, causando delírios, ilusões e alucinações. A maconha, o LSD, o haxixe, o
skank, a ayahuasca (chá do Santo Daime) são exemplos deste tipo de droga (CARLINI et al,
2001).
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Marques e Ribeiro (2006) fazem a diferenciação entre os padrões de consumo,
classificando em: consumo de baixo risco, uso nocivo ou abuso e dependência. O consumo de
drogas em baixas doses e cercado de precauções é considerado consumo de baixo risco. Já o
uso nocivo ou abuso é aquele no qual ocorre o consumo eventual em doses maiores, quase
sempre acompanhado de complicações, tais como acidentes, briga ou perda de compromissos.
A dependência é caracterizada pelo uso frequente, compulsivo, destinado à evitação de
sintomas de abstinência e acompanhado por problemas físicos, psicológicos e sociais.
Sousa et al (2014, p. 125) afirmam que antigamente o „termo dependência
enfatizava mais as complicações clínicas do consumo do que o comportamento em si”.
Somente na segunda metade do século XX é que a dependência deixou de ser vista como um
desvio de caráter ou apenas pela questão física para ser compreendida enquanto transtorno
mental.
A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à
Saúde (CID-10) caracteriza a dependência pela presença de um agrupamento de sintomas
cognitivos, comportamentais e fisiológicos, dentre eles:


Forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância;



Dificuldade em controlar o comportamento de consumir a substância em
termos de seu início, término ou níveis de consumo;



Uma síndrome de abstinência quando o uso da substância cessou ou foi
reduzido;



Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes são requeridas
para alcançar efeitos originais;



Abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do
uso de substâncias psicoativas;



Persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de
consequências manifestamente nocivas.

A dependência é uma doença psicossocial, que envolve diversos fatores,
caracterizando-se enquanto um problema bastante complexo (SOUSA et al, 2014). Para a
OMS a dependência é resultado de fatores físicos, emocionais, psíquicos e sociais, que podem
atuar ao mesmo tempo, sendo uns mais predominantes naquela pessoa do que na outra. Todas
as pessoas consomem drogas ao longo da vida e cada uma irá desenvolver um padrão
particular de consumo de substâncias.
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[...] A dependência é identificada a partir de um padrão de consumo constante e
descontrolado, uma relação disfuncional entre um indivíduo e seu modo de consumir
uma determinada substância psicotrópica, visando principalmente a aliviar sintomas
de mal-estar e desconforto físico e mental, conhecidos por síndrome de abstinência.
Frequentemente, há complicações clínicas, mentais e sociais concomitantes
(MARQUES; RIBEIRO, 2006, p. 21).

A dependência atinge todas as classes sociais e sem o devido tratamento, a
dependência pode levar a pessoa a uma destruição gradativa de si mesma, interferindo em
todas as esferas da vida: pessoal, familiar, profissional e social (SANTOS, 2009).
Vale destacar que a separação entre drogas ilícitas e lícitas sofre influência do
tempo e do espaço. Assim, conforme afirmam Nunes e Jólluskin (2007, p. 236), “em busca de
uma solução, opta-se frequentemente pela proibição de algumas drogas, legitimando o uso de
outras”. Estas escolhas nem sempre são feitas a partir dos danos causados ao sujeito, mas
antes por interesses outros, como políticos ou financeiros.
Todas as mudanças verificadas neste período histórico irão repercutir nas
transformações ocorridas a partir dos anos 2000 a respeito do usuário, do dependente, do uso
e do tratamento. As comunidades terapêuticas ganham um espaço privilegiado nas políticas
públicas, mas não sem resistência de várias instituições e com seu papel ainda obscuro.
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3

Os anos 2000 e o surgimento de um novo modelo
Uma bola pra chutar, país pra afundar
Geração que não só quer maconha pra fumar
Milianos, mal cheiro e desengano
Cada cassetete é um chicote para um tronco
Alqueires, latifúndios brasileiros
Numa chuva de fumaça só vinagre mata sede
Novas embalagens para antigos interesses
É que o anzol da direita, fez a esquerda virar peixe
(CRIOLO, Esquiva da Esgrima)

Os anos 2000 inauguraram um novo modelo no atendimento ao usuário de drogas
no mundo. No entanto, a legislação brasileira não acompanhou estas mudanças.
Primeiramente, houve a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002, que dispôs sobre a
prevenção, o tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e ao
tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde. A Lei foi amplamente rechaçada, tendo,
ao entrar em vigor, quase metade de seus dispositivos vetados pela Presidência da República
(FREITAS, 2003).
Ainda de acordo com Freitas (2003), a nova lei foi repudiada pelos operadores de
direito, uma vez que a mesma apresentou deficiências em pontos fundamentais, como do
direito material e dos procedimentos das fases investigativa e judicial. Vale salientar que esta
lei surgiu como uma tentativa de atualização e aprimoramento da Lei nº 6.368 de 1976 e
tramitou no Congresso Nacional por longos onze anos. No entanto, ela não conseguiu atingir
os objetivos de inovação e completude, não trazendo, assim, soluções para as questões
relacionadas à prevenção e repressão do uso e tráfico de drogas ilícitas. Esta legislação ficou
pouco tempo em vigor, sendo revogada pela Lei nº 11.343, de 2006, que será tratada a seguir.
Desta forma, um importante marco legal foi a publicação da Lei nº 11.343, de 23
de agosto de 2006, conhecida como Lei Antidrogas, Lei de Drogas, Lei de Entorpecentes, Lei
Antitóxicos ou Lei dos Tóxicos. Ela instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas (SISNAD), além de prescrever medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas e estabelecer normas para repressão à
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, assim como definir os crimes dentre
outras providências. A lei manteve o caráter proibicionista, uma vez que já em seu Art. 2º
estipula a proibição, em território nacional, do plantio, da cultura, da colheita e a exploração
de tudo que possa produzir drogas (BRASIL, 2006).
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Conforme apontado por Boiteux (2006), os principais meio de comunicação,
assim como os primeiros artigos publicados destacaram na nova legislação o fato do usuário
não poder ser mais preso e mostraram-se favoráveis a ela. No entanto, a autora ressalta que
um aspecto importante foi ignorado, quer seja, o aumento da pena mínima para o tráfico de
drogas, que passou de três para cinco anos.
Não se constitui como foco desta pesquisa, porém faz-se mister destacar que a
aplicação da lei mostra-se contraditória no quesito da posse pelo usuário, sendo alvo de
constantes críticas, uma vez que a mesma não estipula a quantidade necessária para que se
configure enquanto prática de delito. Diversos movimentos sociais denunciam a prática
segregadora que determina a prisão de alguns usuários enquanto “traficantes”, se estes forem
negros e moradores da periferia. Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou
julgamento do Recurso Extraordinário nº 635659 para se discutir a constitucionalidade da
criminalização do porte de drogas para consumo próprio. Tendo repercussão geral,

o

julgamento que chegou foi suspenso em setembro de 2015, encontra-se atualmente
aguardando julgamento do STF22. Caracteriza-se, portanto, enquanto avanço significativo na
compreensão da legislação em vigência.

3.1

A legislação em Saúde Mental
A Saúde Mental brasileira é regulamentada por legislações próprias que

determinam o modo como devem funcionar os diversos equipamentos, dispositivos e serviços
da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Assim, os dispositivos legais constituem-se
enquanto importantes aparelhos para a manutenção de um Estado democrático de direito. A
publicação, por exemplo, da Lei da Reforma Psiquiátrica foi de suma importância, uma vez
que demonstrou

um esforço em direção à implantação de uma política de saúde mental que, de fato,
promova mudanças no uso e na gestão dos recursos e potencialidades dos territórios,
afirmando coletivamente que a responsabilidade pelo cuidado é uma prática de
vários agentes, instituições, sistema de saúde e sociedade (DELGADO; GOMES;
COUTINHO, 2001, p. 452)

22

Informação extraída do site do Supremo Tribunal Federal. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numer
oProcesso=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506>, Acesso em: fev. 2016.

66

Desta forma, no Quadro 3 apresentam-se as principais legislações consoantes à
atenção ao usuário de álcool e outras drogas. Logo após será feita uma breve análise dos
dispositivos mais importantes para a pesquisa realizada.
Quadro 3 – Legislação brasileira sobre Saúde Mental: principais dispositivos
relacionados ao Álcool e outras drogas
Legislação
Lei N° 10.216, de 6 de abril de
2001

Descrição
Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde
mental.
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Portaria GM 3.088, de 23 de
Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes
Janeiro de 2011, Republicada
do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema
em 30/12/11
Único de Saúde (SUS).
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ESPECIALIZADA
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Portaria Nº 130, de 26 de
Redefine o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras
Janeiro de 2012
Drogas 24 h (CAPS AD III) e os respectivos incentivos
financeiros.
Portaria Nº 3.089, de 23 de
Dispõe, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial, sobre o
Dezembro de 2011(*)
financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
Portaria Nº 2.841, de 20 de
Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o Centro de
Setembro de 2010
Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas – 24 horas –
CAPS AD III.
ATENÇÃO RESIDENCIAL DE CARÁTER TRANSITÓRIO
UNIDADE DE ACOLHIMENTO
Portaria Nº 121, de 25 de
Institui a Unidade de Acolhimento para pessoas com necessidades
Janeiro de 2012
decorrentes do uso de Crack, Álcool e Outras Drogas (Unidade de
Acolhimento), no componente de atenção residencial de caráter
transitório da Rede de Atenção Psicossocial.
COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
Portaria Nº 131, de 26 de
Institui incentivo financeiro de custeio destinado aos Estados,
Janeiro de 2012
Municípios e ao Distrito Federal para apoio ao custeio de Serviços
de Atenção em Regime Residencial, incluídas as Comunidades
Terapêuticas, voltados para pessoas com necessidades decorrentes
do uso de álcool, crack e outras drogas, no âmbito da Rede de
Atenção Psicossocial.
ESTRATÉGIAS DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO
SERVIÇO RESIDENCIALTERAPÊUTICO
Portaria Nº 3.090, de 23 de
Estabelece que os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs),
Dezembro de 2011
sejam definidos em tipo I e II, destina recurso financeiro para
incentivo e custeio dos SRTs, e dá outras providências.
Portaria Nº 106, de 11 de
Institui os Serviços Residenciais Terapêuticos.
fevereiro de 2000

cont.
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cont.
Portaria Nº 1.190, de 4 de Junho
de 2009
Portaria Nº 442, de 13 de
Agosto de 2004
Decreto Nº 7.179, de 20 de
Maio de 2010

SAÚDE MENTAL
Institui o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao
Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no Sistema
Único de Saúde – SUS (PEAD 2009-2010) e define suas diretrizes
gerais, ações e metas.
Aprova o Plano para Implantação da Abordagem e Tratamento do
Tabagismo no SUS.
Institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras
Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá outras providências.

Fonte: Elaborado pela autora

O principal dispositivo para a Saúde Mental foi a publicação da Lei N° 10.216, de
6 de abril de 2001, responsável pela consolidação da Reforma Psiquiátrica brasileira que será
tratada no item 3.2.
A Portaria do Ministério da Saúde de nº 3.088, de 23 de Janeiro de 2011, foi a
responsável por instituir a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e nela estabelecem-se as
diretrizes da rede, a saber:

I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas;
II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde;
III - combate a estigmas e preconceitos;
IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e
assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar;
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas;
VI - diversificação das estratégias de cuidado;
VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão social
com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania;
VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos;
IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle
social dos usuários e de seus familiares;
X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com
estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado;
XI - promoção de estratégias de educação permanente; e
XII - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, tendo como
eixo central a construção do projeto terapêutico singular (BRASIL, 2011, art.2º)

Em seu art. 5º, a Portaria estabelece que a RAPS será composta por: a) Unidade
Básica de Saúde; b) equipe de atenção básica para populações específicas: 1. Equipe de
Consultório na Rua; 2. Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de
Caráter Transitório; c) Centros de Convivência; II - atenção psicossocial especializada,
formada pelos seguintes pontos de atenção: a) Centros de Atenção Psicossocial, nas suas
diferentes modalidades; III - atenção de urgência e emergência, formada pelos seguintes
pontos de atenção: a) SAMU 192; b) Sala de Estabilização; c) UPA 24 horas; d)

portas
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hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro; e) Unidades Básicas de Saúde, entre
outros; IV - atenção residencial de caráter transitório, formada pelos seguintes pontos de
atenção: a) Unidade de Recolhimento; b) Serviços de Atenção em Regime Residencial; V atenção hospitalar, formada pelos seguintes pontos de atenção: a) enfermaria especializada em
Hospital Geral; b) serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento
ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas;
VI - estratégias de desinstitucionalização, formada pelo seguinte ponto de atenção: a) Serviços
Residenciais Terapêuticos; e VII - reabilitação psicossocial.
Destaca-se que na Portaria não há qualquer referência ao termo „Comunidades
Terapêuticas‟, inclusive na própria legislação que as regulamenta, a Resolução - RDC nº 29,
de 30 de junho de 2011, da Anvisa, conforme exposto na Introdução deste trabalho, refere a
“instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso,
abuso ou dependência de substâncias psicoativas (SPA), em regime de residência”.
O termo „Comunidades Terapêuticas‟ só será mencionado em 2012, quando o
Ministério da Saúde publicou portaria acerca de incentivo financeiro para as mesmas. A
Portaria nº 131, de 26 de janeiro de 2012, instituiu incentivo financeiro de custeio destinado
aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal para apoio ao custeio de Serviços de Atenção
em Regime Residencial, incluídas as Comunidades Terapêuticas, voltados para pessoas com
necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, no âmbito da Rede de
Atenção Psicossocial (BRASIL, 2012b).
Em seu Art. 1º, parágrafo 2º, a portaria estabelece que “as Comunidades
Terapêuticas são entendidas como espécie do gênero Serviços de Atenção em Regime
Residencial, aplicando-se a elas todas as disposições e todos os efeitos desta Portaria”. Em
seu artigo 2º, o documento estipula que o incentivo financeiro será no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) mensais para cada módulo de 15 vagas de atenção em regime de residência,
até um limite de financiamento de dois módulos por entidade beneficiária, sendo que o
número total de residentes não pode ultrapassar trinta.
A principal legislação em saúde mental, no entanto, é a Lei nº 10.216, publicada
em 2001, sendo considerada como marco legal da Reforma Psiquiátrica brasileira.
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3.2 A lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001 e o marco legal da Reforma Psiquiátrica
Brasileira: a Política de Atenção aos Usuários de Álcool e outras Drogas

Atualmente, a Coordenação de Saúde Mental é a responsável pela Política de
Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, cujas diretrizes estão em consonância
com os princípios da política de saúde mental vigente e possui como instrumento
legal/normativo máximo a Lei Federal nº 10.216, de 06 de abril de 2001, responsável pela
consolidação da Reforma Psiquiátrica brasileira (BRASIL, 2001).
A então conhecida Lei Paulo Delgado foi sancionada após 12 anos de tramitação
no Congresso e Senado Nacional. A promulgação da lei e a realização da III Conferência
Nacional de Saúde Mental são os balizadores necessários, ao ver do Ministério da Saúde, para
a consolidação da política de saúde mental do governo federal, em consonância com as
diretrizes da Reforma Psiquiátrica, oferecendo-lhe maior sustentação e visibilidade
(Ministério da Saúde, 2005).
A Reforma Psiquiátrica propõe inúmeras mudanças, sobretudo no tocante ao
modelo de tratamento utilizado, cujo enfoque passa do isolamento ao convívio com a família
e a comunidade. As internações, neste modelo, são utilizadas como último recurso e devem
ser feitas em hospitais gerais ou nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS/24 horas). O
objetivo é construir gradativamente uma rede de atenção substitutiva, promovendo uma
progressiva e programada redução dos leitos psiquiátricos existentes (Ministério da Saúde,
2005).

Linhas específicas de financiamento são criadas pelo Ministério da Saúde para os
serviços abertos e substitutivos ao hospital psiquiátrico e novos mecanismos são
criados para a fiscalização, gestão e redução programada de leitos psiquiátricos no
país. A partir deste ponto, a rede de atenção diária à saúde mental experimenta uma
importante expansão, passando a alcançar regiões de grande tradição hospitalar,
onde a assistência comunitária em saúde mental era praticamente inexistente. Neste
mesmo período, o processo de desinstitucionalização de pessoas longamente
internadas é impulsionado, com a criação do Programa “De Volta para Casa”. Uma
política de recursos humanos para a Reforma Psiquiátrica é construída, e é traçada a
política para a questão do álcool e de outras drogas, incorporando a estratégia de
redução de danos. Realiza-se, em 2004, o primeiro Congresso Brasileiro de Centros
de Atenção Psicossocial, em São Paulo, reunindo dois mil trabalhadores e usuários
de CAPS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, [s/p]).

No final do ano de 2001, realizou-se, em Brasília – DF, a III Conferência
Nacional de Saúde Mental, que foi convocada logo após a promulgação da Lei nº 10.216,
constituindo-se enquanto importante dispositivo de participação e controle social.

Durante a
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realização da conferência, a Reforma Psiquiátrica consolida-se enquanto política de governo,
conferindo aos CAPS posição estratégica para a mudança necessária no modelo

de

assistência, além de defender a construção de uma política de saúde mental para os usuários
de álcool e outras drogas e o controle social como garantia do avanço da Reforma. “É a III
Conferência Nacional de Saúde Mental, com ampla participação dos movimentos sociais, de
usuários e de seus familiares, que fornece os substratos políticos e teóricos para a política de
saúde mental no Brasil” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, [s/p]).
De acordo com a Política Nacional sobre Drogas, as intervenções para tratamento,
recuperação, redução de danos e reinserção social e ocupacional devem ser articuladas e
integradas em rede nacional pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) com os diversos serviços disponíveis (Unidade Básica de Saúde,
ambulatórios, Centro de Atenção Psicossocial, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas, comunidades terapêuticas, grupos de autoajuda e ajuda mútua, hospitais gerais e
psiquiátricos, hospital-dia, serviços de emergências, Corpo de Bombeiros, clínicas
especializadas, casas de apoio e convivência e moradias assistidas), por meio de distribuição
descentralizada e fiscalizada de recursos técnicos e financeiros (LEGISLAÇÃO, 2011).
Na Figura 1 é possível vislumbrar a rede de cuidados ao dependente químico.
Percebe-se que há uma rede ampla para o atendimento do

dependente de drogas,

contudo, a Figura 1 não permite a compreensão de como esta rede funciona: quais são os
dispositivos de entrada? Em quais níveis de dependência eles atuam? Quando a internação é
necessária?
O Ministério da Saúde ressalta que a Política Nacional de Saúde Mental do SUS,
fundamentada na Lei 10.216/01, possui como principal diretriz a redução gradual de leitos em
hospitais psiquiátricos, conforme já apontado nos itens 1.4.3 e 3.2 deste trabalho (BRASIL,
2001). Contudo, é preciso destacar que o processo de desinstitucionalização necessita

de uma rede comunitária de serviços de saúde mental eficaz, capaz de atender com
resolubilidade aos pacientes que necessitem de cuidado. Além da criação de uma
série de dispositivos assistenciais em saúde mental, a desinstitucionalização
pressupõe também transformações culturais e subjetivas na sociedade. A expressão
“reabilitação ou atenção psicossocial”, usada pela Política, indica que devem ser
construídas, com as pessoas que sofrem transtornos mentais, oportunidades de
exercerem sua cidadania e de atingirem seu potencial de autonomia no território em
que vivem (BRASIL, 2009, p. 328).
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Figura 1 – Rede de cuidados ao dependente químico

Fonte: DIEHL et al (2011, p. 512)

Vislumbra-se uma rede, ao menos hipoteticamente completa, que contempla o
cuidado ao usuário e dependente em suas diversas esferas. É necessário, no entanto, ressaltar
que esta rede nem sempre funciona como deveria e o usuário, por diversas vezes, não recebe o
acompanhamento necessário. Nem todos os dispositivos estão disponíveis pelo extenso
território brasileiro, e mesmo quando presentes, nem sempre conseguem atender à demanda.
A seguir, analisar-se-á a Rede de Atenção Psicossocial e seus diversos aparelhos, com ênfase
ao trabalho executado pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

3.3 Os serviços de tratamento em dependência química: a experiência do CAPS

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é responsável por estabelecer os pontos
de atenção para o atendimento dos indivíduos com transtornos mentais, inclusos os efeitos
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nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas. A Rede integra o Sistema Único de Saúde e
compreende diversos dispositivos (serviços e equipamentos), dentre eles os Serviços
Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e Cultura, as Unidades de
Acolhimento (UAs), os Leitos de Atenção Integral em Hospitais Gerais, os Serviços
Hospitalares de Referência para a Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas
(SHRad) e os Centros Atenção Psicossocial (CAPS) (BRASIL, 2011).
Os CAPS, assim, são os responsáveis por oferecer atendimento à população,
realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários por meio do acesso
ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e
comunitários. Os CAPS podem, também, oferecer atendimento aos usuários em seus
momentos de crise (BRASIL, 2011).
O objetivo do CAPS é apoiar tanto os usuários quanto as famílias para que
aqueles alcancem autonomia e se sintam responsáveis por seu tratamento. Desta forma,
diversas vezes, o acompanhamento irá ultrapassar as estruturas físicas deste dispositivo, a
equipe multiprofissional atuará em busca de uma rede de suporte social, potencializadora das
ações, preocupando-se com a pessoa, sua história, sua cultura e sua vida cotidiana.
A Portaria do Ministério da Saúde, nº 3.088, de 23 de Janeiro de 2011, especifica
as diferenças entre os tipos de CAPS:
I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as
faixas etárias; indicado para Municípios com população acima de vinte mil
habitantes;
II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo
também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local, indicado para
Municípios com população acima de setenta mil habitantes;
III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.
Proporciona serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas,
incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento
noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad, indicado para
Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil habitantes;
IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e de caráter
comunitário, indicado para Municípios ou regiões com população acima de setenta
mil habitantes;
V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as
normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de cuidados
clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos para observação e
monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana;
indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil
habitantes; e
VI - CAPS i: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e
persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto e de
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caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população acima de
cento e cinquenta mil habitantes (BRASIL, 2011, art.6º)

De acordo com o Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma
dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas, do Ministério da Saúde, é
inquestionável que a expansão da rede CAPS foi essencial para as mudanças ocorridas acerca
da assistência às pessoas com transtornos mentais. Em poucos anos houve um aumento
significativo do número destes serviços no Brasil, preenchendo uma lacuna que caracterizava
a saúde mental. A atenção diária e a cobertura assistencial mudaram o quadro de
desassistência verificado anteriormente (BRASIL, 2005). Na Figura 2 é possível vislumbrar a
atual rede nacional existente.
Sobre a assistência às pessoas (crianças, adolescentes e adultos) com transtornos
decorrentes do abuso de álcool e outras drogas, há, portanto, dois serviços disponíveis: o
CAPS AD e o CAPS AD III ou 24 horas. Dar-se-á maior ênfase, neste momento, ao segundo
por ter maior proximidade com o objeto de estudo desta pesquisa e, também, por ser este
dispositivo considerado por muitos profissionais e estudiosos da área como um substitutivo às
CT‟s.
Figura 2 – Rede Nacional Existente CAPS

Fonte: Observatório Crack, é possível vencer (2016)

O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras drogas 24h (CAPS AD III)
foi redefinido por portaria exclusiva do Ministério da Saúde, a nº 130, de 26 de janeiro de
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2012. A Portaria teve como objetivo redefinir o CAPS AD III enquanto Ponto de Atenção do
Componente da Atenção Especializada da RAPS. É um serviço específico para o cuidado,
atenção integral e contínua de adultos com transtornos decorrentes do abuso de álcool e outras
drogas, mas também pode atender crianças e adolescentes, desde que ressalvadas as
orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Os CAPS AD 24 horas oferecem atendimento à população, realizam o
acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho,
lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e
comunitários. Os CAPS também atendem aos usuários em seus momentos de crise,
podendo oferecer acolhimento noturno por um período curto de dias (BRASIL,
2011).

Os CAPS AD III dispõem de equipe multiprofissional composta por: 1 (um)
médico clínico; 1 (um) médico psiquiatra; 1 (um) enfermeiro com experiência e/ou formação
na área de saúde mental; 5 (cinco) profissionais de nível universitário pertencentes às
seguintes categorias profissionais: a) psicólogo; b) assistente social; c) enfermeiro; d)
terapeuta ocupacional; e) pedagogo e; f) educador físico; 4 (quatro) técnicos de enfermagem;
4 (quatro) profissionais de nível médio e 1 (um) profissional de nível médio para a realização
de atividades de natureza administrativa.De acordo com o Observatório Crack, é possível
vencer (2016), atualmente a rede conta com 59 CAPS Álcool e Drogas 24h23. Vale colocar em
evidência que o CAPS AD III é um serviço de retaguarda para grupo populacional de 200 a
300 mil habitantes. Na figura 3 é possível ver a distribuição dos CAPS AD 24 horas em todo
o território brasileiro.
Analisando-se a figura 3, percebe-se que a distribuição espacial dos CAPS AD III
ainda reflete as desigualdades estruturais entre as regiões brasileiras, com concentração destes
dispositivos na região Sudeste do Brasil. Na figura 4, apresenta-se a distribuição espacial das
comunidades terapêuticas em território nacional e na figura 5, faz-se uma sobreposição da
distribuição dos dois dispositivos.

23

Nesta parte da pesquisa, encontraram-se dificuldades em coletar os dados referentes à quantidade de unidades
CAPSAD e CAPSAD III ou 24 horas, uma vez que há uma divergência entre as informações do Observatório,
Crack é possível vencer e o site do SUS. Optou-se pelos dados do site do Observatório, já que estes se
mostraram mais atualizados.
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Figura 3 – Distribuição dos CAPS AD 24 horas (CAPS AD III) em território nacional

Fonte: Observatório, Crack é possível vencer (2016)

Figura 4 – Distribuição das Comunidades Terapêuticas (CT‟s) em território nacional

Fonte: Observatório, crack é possível vencer (2016)
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Figura 5 – Comparação entre a distribuição de CAPS AD III e CT‟s
Fonte: Observatório, crack é possível vencer (2016)

No comparativo demonstrado pela figura 5 é visível a presença marcante das CT‟s
em maior número do que de CAPS AD III. Apesar de estarem concentradas também na região
Sudeste, as CT‟s apresentam-se em grande número na região Sul do país. Esta disparidade
aumenta na medida em que se constata que as CT‟s identificadas no mapa são somente as
cadastradas no Programa Crack, é possível vencer (ao todo são 336 CT‟s). De acordo com o
Censo das Comunidades Terapêuticas do Brasil, organizado pela SENAD, via Ministério da
Justiça, ao todo o Brasil conta com 1.703 CT‟s, o que justifica o estudo aqui realizado.
A seguir, analisam-se as políticas públicas brasileiras, em nível federal e em nível
estadual, tendo o Estado de Minas Gerais como foco de estudo, buscando compreender as
lógicas existentes e o modo como o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde
compreendem as comunidades terapêuticas.

3.4 Panorama atual sobre as políticas públicas brasileiras para o tratamento de
dependentes de drogas

Atualmente existem duas lógicas presentes, que se contrapõem, acerca da política

77
sobre drogas no Brasil: uma adota o modelo repressivo, com foco na criminalização do
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usuário de drogas ilegais; a outra adota a Redução de Danos (RD), que busca minimizar os
efeitos prejudiciais do consumo de substâncias psicoativas e possui como foco o sujeito e sua
saúde. O primeiro discurso é o adotado pelo Ministério da Justiça e o segundo pelo Ministério
da Saúde.
Ambos os discursos coexistem em território brasileiro há algumas décadas, mas
somente a partir dos anos 2000 é que se pode verificar a criação de programas específicos que
incluíssem as comunidades terapêuticas. No item 2.1.1 foi possível observar como o modelo
proibicionista de combate às drogas foi adotado pelo governo brasileiro, sendo a lógica
adotada na formulação do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack. Já a Redução de
Danos, que orienta as ações do Programa Aliança pela Vida, segundo Passos e Souza (2011),
foi utilizada como estratégia de saúde pública pela primeira vez, no Brasil, em Santos, no
estado de São Paulo, no ano de 1989.
Apesar de não haver consenso sobre o papel das CTs no tratamento dos
dependentes de drogas, o financiamento público destas instituições é real. Assim, nos itens


e 3.4.2 faz-se uma análise de dois programas: o Programa Crack, é possível vencer, da

esfera federal, que retira seus recursos do Fundo Nacional Antidrogas e o Aliança pela Vida,
do governo de Minas que é financiado pelo Fundo Estadual de Saúde e pela Secretaria de
Estado de Defesa Social, que por meio do Cartão Aliança pela Vida financia as CTs.

3.4.1

O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas e o Programa
Crack, é possível vencer

Buscando enfrentar os desafios relacionados ao uso de drogas, principalmente do
crack, o governo federal instituiu, em 2010, o Plano Integrado de Enfrentamento ao crack e
outras drogas. O decreto nº 7.179, foi assinado pelo então presidente da república, Luís Inácio
Lula da Silva, em 20 de maio, durante a 13ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O
Plano tem como objetivo principal coordenar as ações federais de prevenção, tratamento,
reinserção social do usuário do crack e outras drogas, assim como enfrentar o tráfico, em
parceria com estados, municípios e sociedade civil. O Plano prevê ações de aplicação
imediata, como o combate ao tráfico e realização de campanha permanente de mobilização
nacional, assim como ações estruturantes organizadas em quatro eixos: integração de ações de
prevenção, tratamento e reinserção social; diagnóstico da situação sobre o consumo do crack e
suas consequências; campanha permanente de mobilização, informação e orientação; e
formação de recursos humanos e desenvolvimento de metodologias (BRASIL, 2010).

79

Dentre as ações do Plano, respaldando-se na Lei nº 11.343/2006, criou-se em
dezembro de 2011 o programa “Crack, é possível vencer”. O Programa pretende, em
articulação com os estados, municípios e sociedade civil, aumentar a oferta de tratamento de
saúde aos usuários de drogas, enfrentar o tráfico e as organizações criminosas e ampliar as
ações de prevenção ao uso de drogas. O Programa divide-se em três eixos: cuidado,
prevenção e autoridade. No eixo cuidado está contemplada a ampliação da capacidade de
atendimento e atenção ao usuário e familiares; na prevenção, o fortalecimento da rede de
proteção contra o uso de drogas e; no último eixo, a autoridade, refere-se ao enfrentamento ao
tráfico de drogas e policiamento ostensivo de proximidade (BRASIL, 2010).
De acordo com o site do Palácio do Planalto24, as instituições da sociedade civil
que atendem aos dependentes de crack e outras drogas e seus familiares, como

as

comunidades terapêuticas, passam a receber, com o Plano, recursos do SUS. Para tanto,
devem cumprir critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
e pelo Ministério da Saúde, assegurando integração à rede de atenção psicossocial e um
ambiente que respeite os direitos dos pacientes e de seus familiares. No entanto, apesar de
assegurar a integração à rede de atenção, de com o site do Programa, as comunidades
terapêuticas podem ser procuradas diretamente.
A Lei nº 11.343, em seu art. 25, determina que “as instituições da sociedade civil,
sem fins lucrativos, [...] que atendam usuários ou dependentes de drogas poderão receber
recursos do Funad, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira” (BRASIL,
2006, p. 2). O Fundo Nacional Antidrogas (Funad) é gerido pela Senad e é responsável por
estabelecer critérios e implementar de forma justa a reversão do patrimônio obtido
ilicitamente em atividades de tráfico de drogas ou a elas associadas, em prol da sociedade. Os
recursos da Funad, em síntese, são destinados ao desenvolvimento, à implementação e à
execução de ações, programas e atividades de repressão, de prevenção, tratamento,
recuperação e reinserção social de dependentes de substâncias psicoativas.
Ainda de acordo com o site do Palácio do Planalto, desde o lançamento do
programa, o Ministério da Saúde já autorizou o repasse de R$ 41,5 milhões25 para o
fortalecimento da rede de cuidados em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Bahia,
Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Esses recursos incluem os reajustes para custeio

dos

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) existentes e para criação/qualificação e custeio de
24

Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/caderno-destaques/marco-2012/planointegrado-de-enfrentamento-ao-crack-e-outras-drogas>. Acesso em: fev. 2016.
25
O valor do dólar era USD$ 3,90.
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novos serviços, incluindo 77 leitos de enfermarias especializadas, 21 CAPS AD 24h, oito
unidades de acolhimento infanto-juvenil e 18 unidades de acolhimento adulto. Juntos esses
serviços somam 487 vagas, sendo 410 para acolhimento/hospitalidade e 77 para internação de
curta duração.
De acordo com o Observatório Crack, é possível vencer, no processo de admissão
as Comunidades Terapêuticas devem garantir:







o respeito à pessoa e à família, independente da etnia, credo religioso,
ideologia, nacionalidade, orientação sexual, antecedentes criminais ou
situação financeira;
a orientação clara ao usuário e seu responsável sobre as normas e rotinas da
instituição, incluindo critérios relativos a visitas e comunicação com
familiares e amigos;
a permanência voluntária;
a vedação a qualquer forma de contenção física, isolamento ou restrição à
liberdade;
a possibilidade do usuário interromper a permanência a qualquer momento;
a privacidade, quanto ao uso de vestuário próprio e de objetos pessoais26.

São 7.541 vagas abertas em 336 Comunidades Terapêuticas distribuídas em todo
território nacional e todas as instituições devem estar vinculadas ao Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Desde o lançamento do Programa, o Ministério da Justiça lançou três editais de
Chamamento Público direcionados para o credenciamento das Comunidades Terapêuticas: o
nº 9, de 17 de julho de 2012; o nº 1, de 09 de agosto de 2013; e o nº 7, de 02 de julho de 2014.
O financiamento relativo à prestação dos serviços de acolhimento varia de R$ 1.000,00 para o
acolhimento de adultos e R$ 1.500,00 para o acolhimento de criança, adolescente e mãe nutriz
acompanhada do bebê.

3.4.2

A Redução de Danos e o Programa Aliança pela Vida

De acordo com a Associação Internacional de Redução de Danos (IHRA), a
Redução de Danos (RD) é um conjunto de políticas e práticas que pretendem reduzir os danos
associados ao uso de drogas psicoativas nos indivíduos que ou não podem ou não querem
parar de usar drogas. A RD irá focar, portanto, na prevenção aos danos, ao invés da prevenção
do uso, assim como nos usuários que seguem fazendo uso da droga. Suas intervenções
pautam-se no compromisso com a saúde pública e os direitos humanos (IHRA, 2010).
26

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/observatoriocrack/cuidado/comunidades-terapeuticas.html>.
Acesso em: fev. 2016.
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Mesquita (1991) afirma que a RD foi adotada enquanto estratégia de saúde
pública pela primeira vez no Brasil na cidade de Santos – SP, no ano de 1989, devido aos
altos índices de transmissão de HIV que estavam relacionados ao uso de drogas injetáveis.
Inicialmente vista como uma estratégia de prevenção ao HIV entre usuários, o Programa de
Troca de Seringas (PTSs), a RD passou ao longo dos anos a ser referência como uma
estratégia de produção de saúde alternativa àquelas pautadas na lógica da abstinência, ao
incluir a diversidade de demandas e ampliando as ofertas em saúde para os usuários.
Segundo Ribeiro e Fernandes (2014), a RD só foi assumida enquanto política
oficial após o reconhecimento do uso prejudicial de álcool e outras drogas enquanto grave
problema de saúde pública no Brasil e a verificação de que os usuários não querem ou não
conseguem parar de consumir estas substâncias.
Ainda de acordo com os autores, após o reconhecimento, o Ministério da Saúde,
seguindo as recomendações da III Conferência Nacional em Saúde Mental, ocorrida em 2003,
começou a implementar no âmbito do SUS, o Programa Nacional de Atenção Comunitária
Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas, que assume o uso de drogas como uma
responsabilidade também do SUS e institui um conjunto de políticas públicas específicas no
campo da saúde mental a fim de organizar as ações de promoção, prevenção e proteção à
saúde daqueles que fazem uso de drogas psicoativas (RIBEIRO; FERNANDES, 2014).
Um dos princípios ressaltados pela GCDP (2011) é o tratamento dos dependentes
de drogas enquanto pacientes e não como criminosos.

Certos princípios fundamentais alicerçam todas as dimensões de uma política
nacional e internacional. Estes princípios estão inscritos na Declaração Universal de
Direitos Humanos e em tratados internacionais que vieram em seguida. De particular
relevância para a política de drogas são os direitos à vida, à saúde, a procedimentos
legais justos, a proteção em relação à tortura, tratamento cruel, inumano ou
degradante, escravidão e descriminação. Estes direitos são inalienáveis, e sua
salvaguarda tem prioridade sobre outros acordos internacionais, incluindo as
convenções de controle das drogas. Como afirmou a Alta Comissária das Nações
Unidas para os Direitos Humanos, Navanethem Pillay, “Pessoas que usam drogas
não perdem seus direitos humanos. Com muita frequência, usuários de drogas
sofrem discriminação, são forçados a aceitar tratamento, são marginalizados e
vítimas de políticas de criminalização e punição, quando deveriam se beneficiar do
acesso a tratamento para a redução de danos e respeito pelos direitos humanos”.
[...] A despeito desta evidência, muitos governos se recusam a adotar tais medidas
com medo de, ao melhorar a saúde dos usuários de drogas, serem percebidos como
coniventes ou lenientes para com o uso de drogas. Isto é ilógico - sacrificar a saúde e
o bem estar de um grupo de cidadãos quando se dispõem de medidas eficientes de
proteção da saúde é inaceitável, e aumenta os riscos enfrentados pela comunidade
como um todo (GCDP, 2011, p. 5).
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De acordo com Brasil (2005) são estratégias de redução de danos: a distribuição
de insumos (seringas, agulhas, cachimbos), para prevenir a infecção dos vírus HIV e
Hepatites B e C entre usuários; a elaboração e distribuição de materiais educativos para
usuários, informando sobre modos mais seguros do uso do álcool e outras drogas e também
sobre as consequências negativas do uso; a ampliação do número de unidades de tratamento,
dentre outras.
A Comissão (GCDP, 2011) pauta suas afirmações em estudos realizados em todo
o mundo. A figura 6 demonstra o impacto das políticas de drogas na prevalência recente de
HIV entre as pessoas que injetam drogas, fazendo um comparativo entre os países que
implementaram programas de redução de danos, como o Reino Unido, a Suíça, a Alemanha e
a Austrália, que contiveram e reverteram com sucesso a disseminação de HIV; os países que
adotaram tardiamente ou parcialmente a RD, como os Estados Unidos, Portugal, Malásia e
França, que apresentam uma redução, mas bem inferior aos países citados acima; e os países
que confiaram na repressão e na dissuasão como forma de barrar as crescentes taxas de
transmissão de HIV e estão sofrendo com taxas mais altas entre as populações de usuários,
como Tailândia e Rússia.
Conforme já exposto, a RD constitui-se enquanto um dos eixos norteadores da
política do Ministério da Saúde para o álcool e outras drogas. A Portaria nº 1.028, de 1º de
julho de 2005, é a responsável por regulamentar as ações da RD no Estado.
Enquanto ação de RD, o Governo de Minas criou o Programa Aliança pela Vida,
em 2011. O Programa tem como objetivo o fortalecimento de estratégias de promoção da
saúde e prevenção ao uso e abuso de álcool, crack e outras drogas, assim como prestar
assistência aos dependentes de álcool, crack e outras drogas. O programa é coordenado pela
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e gerido pela Coordenação Estadual de Saúde
Mental e possui como ações previstas: Cartão Aliança pela Vida; Ações educacionais
envolvendo especializações, seminários, oficinas, entre outros; Território Aliança –
implantação de consultórios de rua via convênio com entidade do terceiro setor; Aliança
Local – Programa de Atendimento Domiciliar (PAD)27.

27

Informações colhidas no site da SES. Disponível em:
<http://www.saude.mg.gov.br/component/search/?all=edital+comunidades+terap%C3%AAuticas&area=all>.
Acesso em: fev. 2016
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Figura 6 – Impacto das políticas de drogas na prevalência recente de HIV entre as
pessoas que injetam drogas

Fonte: GCDP (2011).

O Cartão Aliança pela Vida, desta forma, é uma ferramenta do Programa cuja
ação é desenvolvida a partir da adesão das prefeituras e o credenciamento da comunidade
terapêutica. Para solicitar o tratamento, o usuário deve procurar o serviço de saúde (porta de
entrada), o qual irá avaliá-lo e, caso haja a necessidade do apoio terapêutico, o encaminhará
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juntamente com o benefício financeiro do Cartão Aliança que irá diretamente para a
comunidade em que for realizado o tratamento. Na comunidade terapêutica, o residente
receberá apoio médico, psicológico, educacional e comportamental. O Cartão disponibiliza
R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dia de internação, totalizando cerca de R$ 1.350,00
(hum mil trezentos e cinquenta reais) por mês, em caráter temporário.
Ainda de acordo com o site da SES, desde sua criação até o ano de 2014, o Cartão
Aliança havia beneficiado 1.937 usuários e credenciado 42 casas terapêuticas. No ano de
2014, ele estava presente em 357 municípios do Estado de Minas Gerais.
O Cartão foi regulamentado pela deliberação CIB-SUS/MG nº 1.297 de 24 de
outubro de 2012, que aprovou o financiamento de tratamento para usuários de álcool, crack e
outras drogas, em caráter temporário.
Realizou-se a busca no site da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais,
com o descritivo „edital comunidades terapêuticas‟ e localizou-se somente um edital
direcionado para o credenciamento/habilitação de comunidades terapêuticas para a ação
governamental “Cartão aliança pela vida”28, o nº 39, de 2014.
Diante do resultado limitado encontrado no site da SES, que não apresentava
informações atualizadas sobre o Programa Aliança pela Vida, optou-se por uma busca
complementar no site JusBrasil29, que reúne as publicações dos Diários Oficiais da União, dos
estados e dos municípios. Na pesquisa, localizaram-se dois requerimentos referentes ao
Programa Aliança pela Vida publicados no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. O Requerimento nº 621, de 11 de junho de 2015, informa que o
edital supracitado estaria suspenso. Assim, o poder legislativo solicita ao secretário de Estado
de Saúde pedido de informações sobre os motivos da suspensão do edital de credenciamento,
assim como a previsão de reabertura do edital suspenso.
Já o Requerimento nº 2.441, de 12 de dezembro de 2015, solicita informações
sobre os motivos do cancelamento do Cartão em 25 comunidades terapêuticas credenciadas
em diversas regiões do Estado. De acordo com o requerimento, desde o início do ano de 2015
as entidades credenciadas estariam passando por dificuldades financeiras, o que foi motivo de
debate várias vezes ao longo do referido ano na Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de
Crack e Outras Drogas.
O tópico seguinte discute os dois programas a partir dos princípios da Reforma
Psiquiátrica e dos critérios da Anvisa. O objetivo é verificar se estes princípios e critérios são
28
29

Cópia do edital encontra-se no item Anexo D.
Disponível em <http://dou.jusbrasil.com.br/>.
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respeitados pelos programas, assim como compreender de que modo as CT estão inseridas na
rede de apoio ao dependente de drogas.

3.5

Os programas Crack, é possível vencer e Aliança pela Vida: uma análise à luz da
reforma psiquiátrica

Os editais escolhidos para análise foram o nº 7, de 02 de julho de 2014, do
Ministério da Justiça e o nº 39, de 1 de março de 2014, do Ministério da Saúde30. Tal opção
ocorreu por serem os editais mais recentes dos dois programas.
As categorias de análise foram determinadas a partir das diretrizes estipuladas na
Resolução – RDC nº 29, de 30 de junho de 2011, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, que dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento das
CT‟s e constitui-se enquanto único dispositivo legal que regulamenta a ação destas
instituições.
No quadro 4 encontra-se a sistematização dos dados coletados.

30

Os editais encontram-se disponíveis no item Anexos (Anexo A e B, respectivamente).
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Quadro 4 – Comparativo entre os Programas Crack, é possível vencer e Aliança pela vida
Categorias
Nomenclatura
Quantidade de Vagas
Valor de financiamento
Licença sanitária
Legislação
Responsável técnico

Programa Crack, é possível vencer
Sem denominação específica
60 (sessenta) leitos
R$ 1.000, 00 para adultos
R$ 1.500,00 para crianças, adolescente e mães lactantes
com bebês
Há exigência
RDC 29/201 – ANVISA e ECA
Nível superior em qualquer área de formação
Não especifica

Recursos humanos
Capacitação
Internação
Programa terapêutico/Proposta de
cuidado
Contrapartida
Inserção na rede de atenção
Período da internação
Infraestrutura
Família
Fases de credenciamento
Setor responsável pela avaliação
Fonte: Elaborado pela autora

Não especifica
Voluntária
Proposta de acolhimento individualizada/Proibição de
contenção física ou isolamento/Proibição de castigos
físicos, psíquicos ou morais
Financeira ou em bens proibida
Comunicar acolhida ao CRAS, CREAS, Conselho
Tutelar. Articulação com o SUS. Articulação com a
unidade de referência de assistência social
Máximo de 12 meses
Não especifica
Visitas conforme rotina da entidade
Habilitação, pré-qualificação, celebração de contrato
Comissão Especial de Avaliação/SENAD

Programa Aliança pela vida
Comunidades terapêuticas
45 (quarenta e cinco) leitos
R$ 45,00 por dia de internação do usuário

Há exigência
Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.297
Profissional de saúde mental
Módulo I – psicólogo, assistente social, técnico
Módulo II – módulo I mais nutricionista, enfermeiro,
oficineiro
De gestores e profissionais
Voluntária
Projeto terapêutico

Não especifica
Unidade municipal de atendimento

Benefício terá duração de 90 dias prorrogável uma única
vez por período igual
Não especifica
Uma visita mensal conforme projeto terapêutico
Habilitação/credenciamento
Grupo Gestor
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As comunidades terapêuticas surgiram devido à ausência de políticas públicas
para o tratamento dos dependentes de drogas, assim elas apareceram como substitutas à
internação em manicômios. Os dependentes eram, naquela época, considerados doentes
mentais. Neste contexto, surgiram as clínicas particulares com custos elevados, que excluíam
boa parcela da população. As instituições, então, vinculadas a alguma confissão religiosa,
foram preenchendo este vazio, baseadas no serviço voluntário, na prática assistencialista e no
ensino religioso (COSTA, 2009).
Um dos princípios da Reforma Psiquiátrica brasileira é a substituição dos
manicômios por dispositivos extra-hospitalares, sendo o CAPS considerado um importante
ator nesta rede. Desta forma, o processo de desinstitucionalização se iniciou tendo a atenção
psicossocial enquanto principal modelo substitutivo. A Reforma prevê, portanto,

a

progressiva substituição da internação de longo prazo para outros dispositivos da rede, o que
vai na contramão dos investimentos realizados nas CT‟s.
Conforme relembram Pereira; Vargas e Oliveira (2012), até bem pouco tempo
atrás a única política pública existente era coercitiva, com viés moralista e sob o domínio da
justiça. Esta visão passou por mudanças, principalmente a partir da abordagem de redução de
danos, relacionando a dependência de drogas às questões de saúde e da subjetividade humana.
Desta forma, vê-se, atualmente, a presença de duas políticas públicas relacionadas à
dependência do álcool e outras drogas: a do Ministério da Saúde e a do Ministério da Justiça,
via SENAD.
Assim, apesar dos editais respeitarem os princípios da reforma psiquiátrica, nem
todos os critérios são claros ou estão contemplados pelos mesmos. Não há uma definição
sobre quais os tipos de instituições são contempladas pelos editais, pois conforme consta no
item 2.2 não há um consenso acerca do que seja uma comunidade terapêutica. É preciso,
portanto, sistematizar o modelo de CT apreciado pelos dois programas.
Nenhum dos editais deixou claro o papel das CT‟s na rede de atenção ao
usuário31.. Apesar de enfatizarem a articulação em rede, as CT‟s podem ser procuradas
diretamente pelo dependente, ficando a cargo das mesmas o comunicado às

demais

instituições da rede: CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e CAPS.

31

Vale ressaltar que muitas informações sobre os dois programas não foram encontradas devido à falta de
informações transparentes sobre os mesmos. Os dados são truncados e não deixam claro, por exemplo, como os
programas são controlados ou os valores reais de investimento nas CT‟s. Da mesma forma, não há elementos
acerca de como funciona o acompanhamento das CT‟s quando ao cumprimento das diretrizes da Reforma e da
RDC.
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A Reforma Psiquiátrica propõe que a internação deve ser utilizada enquanto
última solução, somente após os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que
não ocorre neste atual modelo de encaminhamento
Outro ponto que merece destaque é a não especificação no programa Crack, é
possível vencer sobre os recursos humanos necessários nas instituições. No edital não há
qualquer menção e na RDC nº 29/2011, art. 9, estipula-se que “as instituições devem manter
recursos humanos em período integral, em número compatível com as atividades
desenvolvidas”. A lei nº 10.216/2001, seu art. 4, parágrafo 2º, estabelece que “o tratamento
em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa
portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social,
psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros” (BRASIL, 2001).
A despeito de todas as incoerências e denúncias presentes, como a realizada pelo
Conselho Federal de Psicologia32, os governos nos últimos anos têm investido valores cada
vez maiores nas comunidades terapêuticas. A tabela 1 apresenta os valores de investimento do
Governo de Minas no programa Aliança pela Vida desde seu lançamento.
Tabela 1 – Investimento do Governo de Minas no Programa Aliança pela Vida, de 2012
a 2015
Ano\Órgão
2012
2013
2014
2015

Secretaria de Estado de
Defesa Social
10.428.706,81 (53%)
8.475.618,97 (37%)
8.787.845,54 (37%)
7.872.452,00 (40%)

Fundo Estadual de
Saúde
3.417.091,63 (47%)
2.754.838,23 (63%)
12.481.760,32 (63%)
11.209.094,97 (60%)

Valor total pago
13.845.798,44
11.230.457,20
21.269.605,86
19.081.546,97

Fonte: Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais33

Vale ressaltar que estes valores referem-se ao Programa como um todo e inclui
outras ações que não somente o Cartão Aliança pela Vida. Não foi possível localizar os
valores consonantes ao Cartão, assim como os valores investidos pelo governo federal no
programa Crack, é possível vencer.
É preciso ressaltar que, muitas vezes, não há uma clareza sobre as políticas
voltadas especificamente para o público aqui compreendido. Segundo o Ministério da Saúde,
é preciso a estruturação e o fortalecimento de uma rede de assistência focada na atenção
comunitária associada a uma rede de serviços de saúde e sociais, atenta à reabilitação e
32

Vale ressaltar que nenhuma das CT‟s inspecionadas pelo CFP, em 2011, constam no cadastro nacional do
Ministério da Justiça.
33
Disponível em: <http://www.transparencia.mg.gov.br/despesa-estado/despesa/despesa-programas/2014/01-012014/31-12-2014/1900>. Acesso em: fev. 2016.
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reinserção social dos usuários, respaldada nos princípios da Reforma Psiquiátrica (BRASIL,
2004).
Nesta realidade, os CAPS AD seriam de atuação ímpar ao promover intervenções
precoces, apoiada, nos casos que necessitarem de internação, pelos leitos psiquiátricos em
hospital geral. O Ministério da Saúde destaca alguns pontos que merecem destaque na
elaboração de estratégias para a atenção ao usuário de drogas, são eles:

1. O consumo de drogas não atinge de maneira uniforme toda a população e sua
distribuição é distinta nas diferentes regiões do País, apresentando inclusive
diferenças significativas em uma mesma região, tanto nos aspectos sociais, quanto
nas vias de utilização e na escolha do produto;
2. A pauperização do País, que atinge em maior número pessoas, famílias ou jovens
de comunidades já empobrecidas, apresenta o tráfico como possibilidade de geração
de renda e medida de proteção;
3. O aumento no início precoce em uso de drogas legais entre os jovens e a
utilização cada vez mais frequente de uso de drogas de designe crack, e o seu
impacto nas condições de saúde física e psíquica dos jovens, notadamente pela
infecção ao HIV e hepatites virais;
4. A definição de políticas internacionais que contextualizam os países em
desenvolvimento somente a partir de sua condição de produção, refino e exportação
de produtos nocivos à saúde. Por outro lado, a insuficiência/ausência histórica de
políticas que promovam a promoção e proteção social, de saúde e tratamento das
pessoas que usam, abusam ou são dependentes de álcool são determinantes para o
aumento de suas vulnerabilidades. Somado a esses fatores, o rigor da Lei Criminal
de drogas vigente manifesta-se em condições desfavoráveis de acesso à saúde e a
participação e organização dos usuários de drogas, ao estabelecer o uso como
"proibido", sugerindo a ocultação. Além disso, ao dividir-se as drogas em lícitas e
ilícitas, incorre-se na concentração de perigo e pânico diante daquelas substâncias
qualificadas de ilícitas, havendo inclusive incentivo àquelas qualificadas de lícitas
(BRASIL, 2004, p. 23).

O Ministério da Saúde ressalta, também, que há a necessidade de ações de atenção
integral diferenciadas nas grandes cidades, devido a fatores como os “cinturões de pobreza”,
onde há a concentração de grupos organizados e ausência de fatores de proteção. Há uma
exclusão social dos usuários de drogas principalmente por causa dos seguintes fatores:
associação do uso à delinquência; estigma atribuído aos usuários; inclusão do tráfico como
uma alternativa de trabalho e geração de renda para as populações mais empobrecidas;
ilicitude do uso impede a participação social; e tratamento legal e de forma igualitária a todos
os integrantes do tráfico (BRASIL, 2004).
Finalizando, há a necessidade de se ressaltar o movimento de Luta
Antimanicomial, que chama a atenção para o fato de que os dependentes correm o risco de
serem considerados enquanto os “novos” loucos, sujeitos a propostas segregacionistas e de
exclusão. Em carta emitida em defesa da Reforma Psiquiátrica, as entidades representativas
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deste movimento posicionam-se acerca dos modelos antagônicos presentes na Política de
Atenção ao Usuário de Álcool e outras drogas, ao afirmar que a

Reforma Psiquiátrica não tem como sustentar ética, mas também financeiramente,
dois modelos. Serviços que convidam ao exercício da liberdade não convivem com
outros que negam este mesmo direito, os primeiros trabalham para substituir os
segundos, esta é a proposta e a lógica (Carta das entidades de Defesa da Reforma
Psiquiátrica, 2011).

Portanto, há uma ambiguidade sobre o papel das comunidades terapêuticas na
rede de atenção ao usuário de álcool e outras drogas que precisa ser questionada. A Reforma
Psiquiátrica trouxe novos parâmetros que devem ser observados pelas políticas públicas
brasileiras. Um questionamento que fica é: Qual será o papel das CT‟s nesta nova realidade?

3.6 Do uso ao abuso: impasses e possibilidades do modelo “Comunidade Terapêutica”
no Brasil atual

Ao longo da pesquisa pode-se verificar a quase ausência de estudos longitudinais
acerca do papel das Comunidades Terapêuticas na rede de atenção ao usuário, assim como
pesquisas que busquem compreender o funcionamento das políticas públicas para o
tratamento de usuários em dependência.
Uma pesquisa realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e
no Catálogo Nacional corrobora tal afirmação. Para a realização da pesquisa, utilizaram-se
como descritores „comunidades terapêuticas‟ e „drogas‟. Os dados levantados são
apresentados na tabela 2. Ao todo foram localizados 25 estudos relacionados às comunidades
terapêuticas para dependentes, sendo 24 dissertações de mestrado e uma tese de doutorado.
Outro dado importante é que deste total, doze estão localizados na área de conhecimento
psicologia. As pesquisas, em sua maioria, foram realizadas entre os anos de 2011 e 2015.
Após esta primeira etapa, fez-se um levantamento das palavras-chaves das
dissertações e tese encontradas. As palavras foram listadas e colocadas em ordem alfabética,
para, então, agrupá-las conforme termos correlatos (por exemplo, abuso de drogas e abuso de
substâncias). Contabilizou-se a quantidade de vezes que os termos foram repetidos. Por fim,
separaram-se as palavras de acordo com as seguintes categorias: Tratamento; Gestão; Drogas;
Atividade Profissional; Estudo/Formação; Usuário; Dependência. A distribuição por
categorias encontra-se no Apêndice A.
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Tabela 2 – Estudos sobre comunidades terapêuticas nos principais bancos de
dados de dissertações e teses do Brasil
Instituição
Mackenzie
PUC Brasília
PUC Campinas
PUC Minas
PUC Rio
PUC RS
USP
UNESP
UFV
UFRGS
UFBA
UFC
UFES
UFPB
UFRN
UNICAP
UNISINOS

Dissertações

Teses

1
1
1
1
3
1

-

Ano –
Período
2012
2015
2003
2015
2011
2013

2

1

2008-2011

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

2004-2015
2012
2013
2011
2013
2011
2014
2014
2013
2015

Área
Ciências da Religião
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Serviço Social
Psicologia
Enfermagem; Psicologia;
Serviço de Saúde Pública
Ciências Sociais; Saúde Coletiva;
Serviço Social
Economia Doméstica
Psicologia
Ciências Sociais
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia

Fonte: Elaborado pela autora

As palavras-chaves mais utilizadas são as que se referem a Tratamento (55 vezes);
Drogas (19); Dependência (18); Usuário (14); Atividade profissional (6); Gestão (5); e
Estudo/Formação (5). É bastante claro que o foco dos estudos analisados está na compreensão
das CT‟s enquanto abordagem terapêutica e na questão do consumo pelo usuário, motivações
e influência familiar. Somente uma dissertação abordou questões sobre políticas sociais,
violência, políticas internacionais e nacionais.
Vale ressaltar que a defasagem de projetos de pesquisas atinge também a questão
do uso de substâncias psicotrópicas pelos brasileiros e brasileiras. Em 2015, o Ministério da
Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), lançou dois
editais acerca deste tema. O primeiro foi o Edital de Chamamento Público n 1, de 26 de maio
de 2015, que possuía como objeto

Selecionar órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, ora
denominadas Instituição (es) Executora (s), nos termos dispostos no preâmbulo
deste Edital, para a realização de projetos de pesquisa na área de tratamento da
dependência química mediante o emprego de substâncias, em uma das seguintes
linhas de apoio: estudo básico, pré-clínico, clínico e/ou epidemiológico (BRASIL,
2015, p. 95).
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O edital tinha como objetivo o incentivo à busca por métodos mais eficazes no
tratamento da dependência química; a consolidação de conhecimentos científicos com
potencial para ampliar os índices de tratamento e recuperação de dependentes; e a ampliação
de aporte científico qualificado na área de toxicodependência e seus tratamentos.
O segundo Edital de nº 3, de 23 de setembro de 2015, possuía como objetivo

[...] a seleção de órgão ou entidade, pública ou privada sem fins lucrativos, visando
ao estabelecimento de parceria para realização de projeto de pesquisa que contemple
dois componentes distintos:
- I Levantamento Nacional sobre Uso de Drogas pela População Prisional Brasileira,
e
- I Levantamento Nacional sobre Uso de Drogas pelos adolescentes e jovens em
restrição e privação de liberdade no Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (BRASIL, 2015, p. 112).

Os dois documentos ressaltam a quase inexistência de estudos sobre o uso e abuso
de substâncias psicotrópicas no Brasil, uma vez que apesar de se tratar de grupos específicos,
- população prisional e jovens em restrição e privação de liberdade -, é o primeiro
levantamento do tipo realizado e reflete a realidade de outros grupos. O próprio estudo
realizado, citado na introdução desta dissertação, pela Senad em parceria com a Fundação
Oswaldo Cruz, no ano de 2012, sobre o perfil da população usuária de crack e outras formas
similares de cocaína fumada (como a pasta base, merla e “oxi”), apesar de grande alcance,
não foi realizado com uma amostra que abrangesse o país como um todo.
Contudo, destacam também a preocupação recente por parte do Ministério da
Justiça em estudos que possam “melhor compreender a complexa relação existente entre o uso
abusivo de drogas e o fenômeno da violência como fatores de risco para a qualidade de vida
da sociedade, visando estabelecer dados que possam servir como parâmetros para prevenção e
intervenção” (BRASIL, 2015, p. 112). No mesmo documento, o Ministério ressalta a RD
presente na Política Nacional de Drogas – PNAD, constituindo-se enquanto um dos
fundamentos da ação proposta pelo Edital.
Voltando à questão das comunidades terapêuticas, um importante estudo realizado
foi empreendido pelo Conselho Federal de Psicologia, no ano de 2011. A Inspeção Nacional
foi coordenada pela Comissão Nacional de Direitos Humanos do CFP e envolveu vinte
Conselhos Regionais de Psicologia. Ao todo foram inspecionados 68 locais de internação para
usuários de drogas, em 24 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Foram
avaliadas/levantadas características como financiamento, proposta de cuidado, infraestrutura,
equipe, dentre outros. O Relatório da inspeção aponta que
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A realidade encontrada evidencia questões, convoca à reflexão e exige uma tomada
de posição por parte do Estado e da sociedade brasileira. O que se faz, a assistência
que vem sendo ofertada, na maioria desses lugares, fundamenta-se em princípios
que contrariam os pressupostos que orientam as políticas públicas, a saber: o
respeito à cidadania dos usuários (CFP, 2011, p. 189).

O Relatório apontou, também, violação de direitos humanos em todas as 68
instituições vistoriadas. Entretanto, conforme já evidenciado na introdução desta pesquisa, o
total de entidades avaliadas corresponde somente a 3,99% do total de CT‟s cadastradas pelo
Censo do Ministério da Justiça. Outro ponto que merece destaque é o ano de realização da
pesquisa, 2011, época que não havia nenhuma legislação específica para as CT‟s.
Durante muito tempo, a saúde pública renegou suas responsabilidades acerca da
prevenção e tratamento dos transtornos decorrentes do abuso e dependência de drogas.
Historicamente, vivenciou-se uma lacuna na política pública de saúde, ficando a cargo da
justiça e das associações religiosas esta responsabilidade.

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, [s/n]).

Assim, para finalizar, destacam-se alguns pontos relevantes acerca da atenção ao
usuário de drogas, conforme aponta o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004):


É preciso tratar a questão da dependência como um problema de saúde
pública;



Ressaltar a redução de danos como paradigma necessário nas ações de
prevenção e tratamento;



Elaborar políticas públicas que desconstruam o senso comum de que todo
usuário requer internação, prisão ou absolvição;



Mobilizar a sociedade civil para uma efetiva participação e controle das
ações para a atenção ao usuário e dependente de álcool e outras drogas.

Apesar das sugestões serem do ano de 2004, pouca coisa mudou neste cenário,
uma vez que ainda há falta de clareza acerca das consequências da Reforma Psiquiátrica para
a formulação de políticas públicas para o tratamento dos dependentes de drogas. A redução de
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danos ainda é desconhecida por muitos profissionais da saúde, quiçá pelos usuários de drogas
ilícitas e lícitas. O senso comum ainda prevalece, contribuindo para uma estigmatização dos
usuários, dificultando, muitas vezes, seu tratamento e reinserção social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ausência, ou escassa, regulação pública das chamadas comunidades terapêuticas
é fato importante e sua atuação deve ser refletida pela sociedade civil, científica e órgãos
competentes. A dependência de drogas é um problema social grave, que deve ser enfrentado
pelo Estado com políticas públicas coerentes e efetivas, respeitando-se os direcionamentos
dados por meio da Reforma Psiquiátrica brasileira e os direitos humanos do dependente.
Neste sentido, também não se pode negar ou esconder a existência de uma vasta rede de
entidades não governamentais que prestam cuidados aos dependentes químicos, como é o
caso das comunidades terapêuticas.
Estas instituições surgiram nos espaços abertos pelo Estado e, hoje, são
importantes atores na “rede de atenção”. Há certamente uma clara resistência à
regulamentação das mesmas, tornando necessário, portanto, que se ampliem as discussões
sobre esta questão, uma vez que os serviços estão sendo oferecidos e utilizados por um
público já fragilizado e excluído. A eficácia das CT‟s deve ser questionada, avaliada e
compreendida. Não se pode mais ficar em análises superficiais e preconceituosas, que
desqualificam um serviço oferecido há vários anos e que tem o reconhecimento da população.
Por outro lado, é preciso verificar as denúncias de violação dos direitos humanos e
compreender o papel das CT‟s neste novo contexto.
As contradições existentes exemplificam a complexidade desta temática, que traz
à tona uma ausência histórica e permanente da atuação do Estado e sua falha em articular os
serviços existentes de modo a oferecer uma rede de apoio eficaz. A atual legislação acerca
desta temática é contraditória, demonstrando a fragilidade das bases nas quais ela foi
construída.
Não está claro o papel das comunidades terapêuticas na rede de atenção ao usuário
de drogas, o que dificulta a análise de sua importância enquanto mecanismo incluso nas
políticas públicas. Há, certamente, um aumento do investimento, a partir de recursos
governamentais, porém não ocorre o controle necessário. É preciso articular pesquisas,
debates, convidar a sociedade civil, usuários, familiares, ong‟s e os demais órgãos da rede de
atenção ao usuário de drogas e problematizar a questão com a seriedade que lhe é devida.
Há duas linhas evidentes quando se trata de comunidades terapêuticas no Brasil:
uma que defende esta metodologia enquanto abordagem terapêutica para os dependentes,
respaldada principalmente por autores que vivenciam a realidade destas instituições no seu
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cotidiano profissional, como, por exemplo, DeLeon (2014) e Edwards (1997); e aqueles que
acusam estas instituições por violação de direitos e retrocesso, pautando-se nos princípios da
Reforma Psiquiátrica.
A diretriz da política de atenção prioriza a internação de curta duração, que deve
ocorrer em leitos de hospitais gerais, com o acompanhamento na rede de serviços extrahospitalares, sobretudo nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Contudo, a pesquisa
verificou que esta diretriz não é respeitada e possui respaldo no Ministério da Justiça, por
meio do programa “Crack, é possível vencer”, o que não ocorre no Ministério da Saúde, que
via programa “Aliança pela Vida”, estipula os CAPS como porta de entrada para o usuário.
A pesquisa buscou analisar o atual panorama nas políticas públicas brasileiras
para o tratamento de dependentes, pós reforma psiquiátrica, verificando que há mudanças
significativas em termos de legislação e práxis. Ao descrever o processo de surgimento das
comunidades terapêuticas, percebe-se que o modelo de abordagem ainda é desconhecido,
além de, apesar das influências, o formato adquirido no Brasil enfatizar a religiosidade
enquanto projeto terapêutico. Tal fato é compreensível, uma vez que, com os vazios deixados
pela falta de políticas públicas, as igrejas foram, gradativamente, ocupando estes espaços que
necessitavam de medidas urgentes frente ao aumento do problema social.
Os programas “Crack, é possível vencer”, do Governo Federal, e “Aliança pela
Vida”, do Governo Estadual mineiro, possuem respaldo na Reforma Psiquiátrica, contudo, as
informações são bastante truncadas e não há dados acerca do controle destes programas. Os
estudos na área priorizam análises sobre a eficácia do tratamento e fatores de influência,
evidenciando a necessidade de estudos mais profundos sobre a relação entre as comunidades
terapêuticas e as políticas públicas brasileiras.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Palavras-chaves separadas por categoria
Categoria

Tratamento

Gestão

Drogas

Atividade Profissional

Palavras-chaves

Quantidade de artigos

Centros de atenção psicossocial-CAPSad
Comunidades terapêuticas
Fazenda da Esperança
Atendimento emergencial
TAT
Intervenção psicológica
Tratamento-Programa de tratamento
Plantão psicológico
Avaliação Psicológica
MMPI-IRF
Motivação
Reabilitação
Psicanálise
Psicologia-Psicologia Clínica
Prontidão
Recaída

2
18
3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
2
4
1
1

Redes sociais

1

Redução de danos
Relação dialógica
Religião-Espiritualidade
Transcendência
Tratamento
Terapia de Rede para Adictos
Administração

1
1
3
1
1
1
1

Política social

1

Governamentalidade
Biopoder-Biopolítica

1
2

Saúde pública
Cocaína

1
1

Drogas
Crack

11
5

Tóxicos

1

Tabagismo
Assistentes sociais-Serviço Social

1
2

Atuação profissional
Conselheiro em Dependência Química

1
1

Profissionais
Voluntários

1
1s

cont.

105

cont.
Categoria

Estudo/Formação

Usuário

Dependência

*sem categoria

Quantidade de
artigos

Palavras-chaves

Abordagem interdisciplinar do conhecimento
Cursos de capacitação
Ensino a distância
Estudos longitudinais
Álcool-Alcoolismo-Alcoolistas

1
1
2
1
7

Carreira moral

1

Mulher usuária-Mulheres
Família

2
1

Subjetividade
Sistemas familiares
Trajetória
Usuários de drogas
Abuso (de drogas; de substância; de substâncias
psicoativas)
Dependência (a substância; de drogas; química)
Co-dependência

1
1
1
1
4

Drogadição

1

Representação social
Toxicomania
Uso abusivo de álcool e outras drogas

1
1
1

Violência

1

Violência urbana

1

9
1
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ANEXO A – Edital Programa Crack, é possível vencer
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ANEXO B – Edital Programa Aliança pela Vida
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